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BIN § 1 

Uppföljning: Drogförebyggande arbetet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under september 2017 skedde en drogvaneundersökning för eleverna på Allé-
skolan och Nästegårdsskolan. Av 559 elever deltog 482 stycken, det var ett 
bortfall på 13,8 procent. En likande undersökning genomfördes även för ele-
verna i årskurs 1 på Lagmansgymnasiet under november 2017. Av 150 elever 
deltog 112 stycken, vilket innebar ett bortfall på 25,3 procent. 

Både för grundskolan och gymnasiet upplevde en majoritet av eleverna att de 
mådde bra och en stor majoritet trivdes i skolan. På grundskolan uppgav dock 
nästan 10 procent av flickorna att de inte kände sig trygga i skolan och ungefär 
25 procent av eleverna hade blivit mobbade eller utfrysta någon gång. 

Elever som röker på grundskolan ligger under 10 procent, och främst är det 
tjejer som röker. Motsvarande siffra på gymnasiet är över 10 procent och där är 
det fler pojkar som röker. När det gäller alkoholkonsumtion ligger andelen som 
druckit alkohol mellan 15 och 20 procent på grundskolan, där främst pojkar 
druckit. Motsvarande siffra på gymnasiet är strax under 70 procent för flickor 
och strax under 50 procent för pojkar. Eleverna får vanligtvis alkohol från 
kompisar eller kompisars syskon, men flera får även tag i det från föräldrarna.  

När det gäller narkotika vet ungefär 17 procent av eleverna om någon som kan 
ge eller sälja narkotika. Motsvarande siffra på gymnasiet är nära 40 procent för 
flickor och 30 procent för pojkar. 

Beslutsunderlag 

- Presentation ”Drogvaneundersökning 2017” från drogsamordnare, 2018-01-08 

__________ 
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BIN § 2 

Information om projektet Plug Innan 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Plug Innan är ett projekt inom Västra Götalandsregionen där Göteborgsreg-
ionens kommunalförbund stöttar och leder delprojekt i regionen. Plug Innan 
syftar till att fler unga i skolan och/eller kommunen ska fullfölja sina grundsko-
lestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram. Plug Innan bidrar med viss finansiering till de lokala projekten under de 
två åren, vilket innebär finansiering för en lokal projektledare motsvarande ca 
50% tjänst. 

Alléskolan ansökte om deltagande i projektet hösten 2017 och fick beviljat del-
tagande. Arbetet påbörjades i oktober 2017 och kommer att pågå under två år. 
Alléskolans syfte med deltagandet är att utveckla det främjande, förebyggande 
och åtgärdande arbetet kring elever i riskzon för att inte fullfölja sina grundsko-
lestudier. En projektplan är utarbetad och godkänd av GR Utbildning.  

Närvaro är en viktig faktor för att nå kunskapskrav och betyg och Alléskolan 
vill arbeta fram goda rutiner för uppföljning av frånvaro samt utforma och 
skapa förståelse för ett förebyggande och främjande arbete som bidrar till hög 
närvaro.  

En kartläggning av nuläget är genomfördes av projektledare och projektgrupp 
under oktober - december. Utifrån kartläggning kommer skolan att genomföra 
insatser på enheten på såväl organisations- som individnivå.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Plug Innan – Tidiga insatser som främjar fullföljda studier” från 
rektor, 2018-01-26 

__________ 
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BIN § 3 

Information om projektet Ökad jämlikhet i 

grundskolan 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Skolverket har inom statsbidraget för ökad jämlikhet fördelat totalt 500 miljo-
ner kronor som ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga 
till gymnasieskolans nationella program. Dessa insatser ska utformas utifrån lo-
kala förutsättningar och behov. 

I Vara har Alléskolan och Arentorp skola ansökt om statsbidraget för att starta 
upp projektet Ökad jämlikhet i grundskolan. I projektet har skolornas ledning 
identifierat behov av utveckling av en inkluderande, tillgänglig lärmiljö, anpass-
ningar, övergångar mellan stadier samt en utveckling och förstärkning av det 
lokala elevhälsoarbetet. Det finns ett stort behov av arbete för att främja när-
varo hos elever. Skolorna uppfyller även flera kriterier för att kunna ta emot 
statsbidraget. 

Arentorp skola och Alléskolan har gemensamt elevhälsoteam där möjligheter 
finns att skapa ett långsiktigt arbete. Kunskap om elever kan föras vidare på in-
divid- och gruppnivå, samarbete/samverkan mellan skolorna kan utvecklas och 
övergångar underlättas för elever.  

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Statsbidrag för ökad jämlikhet” från rektor, 2018-01-12 

__________ 
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BIN § 4 

Uppföljning: Kulturenheten 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kulturenheten i Vara består av biblioteken, kulturskolan, fritidsgårdarna, all-
mänkulturen, föreningsstöd samt konsument- och skuldrådgivning. 

Under 2017 har mycket fokus legat på den fortsatta planeringen sett till bespa-
ringen som genomfördes inför 2018 års budget för kulturenheten. Det har 
skett personalneddragningar men enheten hanterar detta på bästa sätt och utre-
der möjliga lösningar för att minska effekterna av detta, exempelvis låssystem 
med taggar för att kunna komma in på biblioteket även när det är stängt. 

En av de stora händelserna under 2017 var bibliotekssamverkan som inleddes i 
V6-kommunerna. Samtliga biblioteket i kommunerna har gått samman och 
köpt samma bibliotekssystem. I och med detta kommer låntagarregistret och 
bokbeståndet att bli samma för alla bibliotek och det kommer att vara samma 
låneregler i samtliga kommuner. Genom detta arbete har även personalen på 
biblioteken kunnat träffa varandra och på detta sätt fortbildats. 

Något annat som hänt under året är det nya uppdraget för kulturskolan som 
bildningsnämnden har antagit. Det har upplevts positivt att det finns en tydlig-
het i kulturskolans uppdrag och det har väckt nyfikenhet i andra kommuner 
sett till hur kulturskolan arbetar. 

Även sommarlovssatsningen har varit en stor framgång under 2017. Tillsam-
mans med föreningarna i kommunen har ett sommarlovsprogram tagits fram 
för aktiviteter under sommarlovet. Totalt besökte 2 000 besökare de olika akti-
viteterna. Det har nu kommit ett utökat statsbidrag gällande lovaktiviteter och 
under 2018 är därför förhoppningen att kunna utöka satsningen till fler lov. 

__________  
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BIN § 5 

Uppföljning: Nyanlända barn och ungdomar 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Arentorp, Levene, Vedum och Tråvad/Larv åk 1-6 har tillsammans ca 70 ele-
ver med annat modersmål. Nyanlända går i förberedelseklass i Kvänum tre da-
gar per vecka och två dagar i sina respektive skolor.  

Västra/Park åk 1-6 har 50 elever med annat modersmål. 20 av dessa har studie-
handledning i arabiska och kurdiska. Nyanlända går i förberedelseklass i 
Kvänum tre dagar per vecka och två dagar i sina respektive klasser.  

Nästegårdsskolan åk 1-9 har 75 elever med annat modersmål. Ett 30-tal av 
dessa får studiehandledning i arabiska och dari/persiska. Här finns också för-
beredelseklasser åk 1-6 med 7 elever och åk 7-9 med 8 elever.  

Alléskolan åk 7-9 har 50 elever med annat modersmål. Ett 20-tal elever får stu-
diehandledning i arabiska och dari/persiska. På Alléskolan finns ingen förbere-
delseklass utan alla går i sina respektive klasser med studiehandledning. 

Lagmansgymnasiet har ca 80 elever med annat modersmål. Hälften av dessa 
går på IM. Det finns studiehandledare i arabiska, dari/persiska och tigrinja. 

Det finns ca 20 olika modersmål i Vara kommuns skolar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Nyanlända barn och ungdomar” från rektor, 2018-01-23 

__________  
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BIN § 6   Dnr 99/2017 

Revidering av grundbelopp för fristående 

skolverksamhet 2018 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer följande årsgrundbelopp till fristående skol-
verksamhet från och med 2018-01-01: 

Förskola år 1-3  
   
Undervisning 85 500 

Lärverktyg 1 894 

Lokalkostnader 19 128 

Måltider 7 246 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 3 154 

Moms 6% 7 015 

Bidrag/barn  123 938 

  
Förskola år 4-5  
   
Undervisning 80 989 

Lärverktyg 1 894 

Lokalkostnader 19 128 

Måltider 7 246 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 3 019 

Moms 6% 6 737 

Bidrag/barn  119 013 

  
Fritidshem  
   
Undervisning 30 367 

Lärverktyg 1 181 

Lokalkostnader 3 548 

Måltider 3 463 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 898 

Moms 6% 2 367 

Bidrag/barn  41 824 

  
Förskoleklass  
   
Undervisning 36 913 

Lärverktyg 1 533 

Lokalkostnader 14 062 

Måltider 3 146 

Elevhälsa 504 

Administrativ bidrag 3% 1 685 

Moms 6% 3 471 

Bidrag/barn  61 314 
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Grundskola åk 1-3  
   
Undervisning 44 273 

Lärverktyg 3 276 

Lokalkostnader 13 489 

Måltider 4 751 

Elevhälsa 2 569 

Administrativ bidrag 3% 2 051 

Moms 6% 4 225 

Bidrag/barn  74 634 

  
Grundskola åk 4-6  
   
Undervisning 45 107 

Lärverktyg 3 262 

Lokalkostnader 13 489 

Måltider 4 751 

Elevhälsa 2 569 

Administrativ bidrag 3% 2 075 

Moms 6% 4 275 

Bidrag/barn  75 529 

  
Grundskola åk 7-9  
   
Undervisning 50 135 

Lärverktyg 4 606 

Lokalkostnader 13 489 

Måltider 4 751 

Elevhälsa 2 569 

Administrativ bidrag 3% 2 267 

Moms 6% 4 669 

Bidrag/barn  82 486 

 
2. Grundbelopp för fristående gymnasieskola från och med 2018-01-01 fast-

ställs efter 2018 års gemensamma prislista från Utbildning Skaraborg. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2017-12-05 § 146 fattades beslut om 
grundbelopp för fristående skolverksamhet för 2018. Detta behöver nu revide-
ras. 

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till en fristående förskola el-
ler skola för varje barn/elev vid enheten. Detta är det så kallade grundbeloppet. 
Detta belopp ska baseras på kommunens egna kostnader 

För förskoleklass, grundskola och grundsärskola preciseras kostnadsslagen för 
grundbelopp i skollagen 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 11 kap. 37 §. Enligt skol-
förordningen 14 kap. 4 § ska beloppet bland annat innefatta kostnader för per-
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sonal, stödåtgärder för elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling, lär-
verktyg, studiebesök, skolbibliotek, elevhälsa, måltider och tillhörande kostna-
der, administration samt lokalkostnader i form av hyra, driftskostnader, kapital-
kostnader. 

För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg preciseras kostnadsslagen för 
grundbelopp i skollagen 8 kap. 22 §, 14 kap. 16 § och 25 kap. 12 §. Enligt skol-
förordningen 14 kap. 5 § ska beloppet bland annat innefatta kostnader för per-
sonal, stödåtgärder för barn/elever, kompetensutveckling, lärverktyg, studiebe-
sök, måltider och tillhörande kostnader, administration samt lokalkostnader i 
form av hyra, driftskostnader, kapitalkostnader. 

Utöver grundbeloppet finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn 
med omfattande behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och 
stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta är det så 
kallade tilläggsbeloppet, vilket beslutas i varje enskilt fall. 

Bildningsnämnden fattar ett generellt beslut om grundbeloppet för fristående 
skolor. Varje enskild huvudman som berörs av beslutet har rätt att begära ett 
individuellt överklagningsbart beslut från nämnden. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-09 § 6 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av grundbelopp för fristående skolverksamhet 2018” 

från ekonom, 2017-12-27 

__________  
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BIN § 7 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för 

kvartal 4, 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen av Bättre Vara-synpunkter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i 
kommunen redovisas till respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvar-
talsvis. 

Under det sista kvartalet för 2017 har en synpunkt lämnats på Bättre Vara som 
rör bildningsförvaltningen. 

Synpunkten gäller avsaknaden av lift och brits i omklädningsrummet för handi-
kappade. Det bedömdes att synpunkten troligtvis gällde badhuset. Badhuschef 
har svarat på synpunkten med en förklaring om varför det saknas och att det 
pågår en tillbyggnad av omklädningsrummet som ska lösa problemet. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Synpunkter på Bättre Vara oktober-december 2017” från utred-
ningssekreterare, 2018-01-16 

__________  
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BIN § 8   Dnr 54/2016 

Revidering av bildningsnämndens delegat-

ionsordning 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar förvaltningens förslag till delegationsordning för att 
börja gälla från och med 2018-02-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt kommunallagen (2017:725) kan en nämnd uppdra åt tjänstemän, utskott 
eller enskild ledamot i nämnden att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller i en viss grupp av ärenden. Detta sker vanligtvis genom nämndens 
delegationsordning. Bildningsnämndens delegationsordning antogs senast 
2017-10-24 § 118. 

Ändringar under 2017 i skollagen samt ändringar som kommer att börja första 
januari 2018 innebär att det finns ett behov av att revidera delegationsord-
ningen.  

Det finns nu behov av att delegera beslut om tidigare skolstart, vilket tidigare 
varit tvingande för kommunen och därför inte behövt delegeras. I och med att 
lovskola har blivit en del av skollagen finns även behov av att delegera ansvar 
gällande detta. Förskoleklass har nu blivit en obligatorisk skolform, vilket på-
verkar redan existerande delegation för skolskjuts då skolskjuts ska gälla även 
denna skolform. 

Även delegationen för särskolan har setts över och reviderats, främst i syfte att 
tydliggöra besluten för nämnden men även för att gymnasiesärskolan ska fin-
nas med. Förutom detta har även delegationen för avgiftsreducering för för-
skola och fritidshem tagits bort då avgiften baseras på inkomst. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-09 § 7 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av bildningsnämndens delegationsordning” från utred-

ningssekreterare, 2018-01-03 
- Förslag ”Bildningsnämndens delegationsordning” från utredningssekreterare, 

2018-01-03 

__________  
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BIN § 9 

Revidering av politiskt deltagande på Lag-

mansgymnasiets programråd 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens ledamöter tillsätts till Lagmansgymnasiets programråd en-
ligt följande: 

Program Ledamot 

Bygg- och anläggningsprogrammet Carl-Uno Olsson 
Peter Jonsson 

Barn- och fritidsprogrammet Irene Karlsson 
Jon Sandkvist 

El- och energiprogrammet Peter Jonsson 
Ann-Louise Svensson 

Fordons- och transportprogrammet Therese Wellbrant 
Carl Nelander 

Industritekniska programmet Ros-Marie Persson 
Carl-Uno Olsson 

Teknikprogrammet Per-Olof Persson-Lilja 
Irene Karlsson 

Om ledamot inte kan närvara på ett programrådsmöte har denne rätt att till-
kalla ersättare bland nämndens övriga ledamöter och ersättare. 

Förrättningsarvode utgår för deltagande på programråd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2017-01-24 § 9 fattades beslut om poli-
tiskt deltagande på Lagmansgymnasiets programråd. Enligt gymnasieförord-
ningen (2010:2039) 1 kap. 8 § ska det finnas ett eller flera lokala programråd 
för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.  Syftet med detta programråd är att 
underlätta vid samverkan mellan skola och arbetsliv.  

Exempel på uppgifter som ett programråd bistår med är att hjälpa till att ordna 
platser för det arbetsplatsförlagda lärandet samt att planera och organisera 
detta. Rådet kan även medverka vid utformningen av gymnasiearbeten samt 
samverka kring utbildningens långsiktiga utveckling. 

Idag finns det fem yrkesprogram på Lagmansgymnasiet; Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet, 
Fordons- och transportprogrammet samt Industritekniska programmet.  
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Förutom dessa yrkesprogram har även det studieförberedande teknikprogram-
met ett programråd. Därför behöver tidigare beslut revideras med tillsättande 
av politisk representation i teknikprogrammets programråd. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-09 § 8 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av politiskt deltagande på Lagmansgymnasiets program-

råd” från utredningssekreterare, 2017-12-28 

__________  
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BIN § 10   Dnr 105/2017 

Yttrande på remiss om gemensam kommunal 

larmcentral för Lidköping, Vara, Grästorp och 

Essunga 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande på remissen om gemensam kommu-
nal larmcentral för Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga: 

Bildningsnämnden ser positivt på att en gemensam kommunal larmcentral in-
förs under den gemensamma räddningsnämnden. Fördelar ses i samband med 
att kommunens brukare, anställda samt övriga får tillgång till en larmcentral 
dygnet runt för eventuella akutsituationer. Det ses även som positivt att ge-
mensam expertis och resurser från kommunerna kan driva larmcentralen istäl-
let för att varje kommun ska ha sitt eget system. 

Förslaget om att larmcentralen även ska vara en alternativ växel är en god 
tanke men svår att genomföra praktiskt. Det kommer att kräva att de personer 
som arbetar på larmcentralen lär sig nyckelpersoner inom varje kommun då de 
som ringer in ofta endast vet vilket ärende de ringer om och inte vilken person 
de söker. Samtidigt finns det få personer att växla till när den ordinarie växeln 
är stängd då detta vanligtvis innebär helgdagar eller extraordinär arbetstid. 
Nödvändigheten kan därför ifrågasättas och en bättre lösning kan vara att 
larmcentralen kan fungera som ett journummer för ett fåtal ärenden med be-
stämd kontaktperson i varje kommun då ordinarie växel är stängd. 

Det anses även att kostnadsändringen och kostnadsfördelningen är otydlig i 
förslaget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2017-11-15 en remiss från kommunstyrelsen gäl-
lande att ge den gemensamma räddningsnämnden för Varas, Lidköpings, 
Grästorps samt Essungas kommuner får i uppdrag att bemanna och driva en 
larmcentral från och med 2018-02-01. Detta innebär även en revidering av den 
gemensamma nämndens avtal samt reglemente. 

Förslaget kommer att innebära att den idag existerande räddningscentralen 
görs om till en larmcentral. Den största skillnaden mellan dessa är att larmcen-
tralen kommer att vara bemannad dygnet runt, alla dagar i veckan, medan rädd-
ningscentralen endast är bemannad vid större olyckor. Larmcentralen föreslås 
hantera och förmedla alla larm som idag finns internt i kommunen såsom 
trygghetslarm, inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm etc. Det föreslås även att 
larmcentralen ska fungera som en alternativ växel när ordinarie växel är stängd. 

Det ses som positivt att samarbetskommunernas larm kan samlas på ett ställe 
för att kommunmedborgarna kan få akut service dygnet runt. Gällande försla-
get om alternativ växel kan det dock bli svårt att genomföra praktiskt. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-09 § 9 
- Tjänsteskrivelse ”Yttrande på remiss om gemensam kommunal larmcentral för Lidkö-

ping, Vara, Grästorp och Essunga” från utredningssekreterare, 2017-12-28 
- Remiss ”Gemensam kommunal larmcentral för Lidköping, Vara, Grästorp och Ess-

unga” från kommunstyrelsen, 2017-11-15 

__________  
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BIN § 11   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Delegat Yvonne Kjell kallas in för att redogöra mer kring delegationsbeslut 
2018.29. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden 
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ären-
den finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2017-10-
24 § 118. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som 
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas under dagens sammanträde: 

Delegat: Skolskjutsansvarig Yvonne Carlson 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2017.1200 2.6 Beslut om ordinarie skolskjuts 

Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2017.1207 2.1 Utdelning från donationsfonder 

2017.1264 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

2018.29 1.9 Svar till domstol eller annan myndighet 

2018.35 1.9 Svar till domstol eller annan myndighet 

2018.68 1.9 Svar till domstol eller annan myndighet 

2018.71 1.9 Svar till domstol eller annan myndighet 

Delegat: Rektor Anders Englund 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2017.1263 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola 

2017.1263 4.2.4 Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller äm-
nesområden (träningsskola) 

2017.1263 4.2.3 Beslut om integrerad elev i grundskola 

2017.1284 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola 

2017.1284 4.2.4 Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller äm-
nesområden (träningsskola) 

Delegat: Rektor Fredrik Halvarsson 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 
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2018.28 3.2.3 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

Delegat: Utredningssekreterare Per Kärnblad 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.49 1.13 Redaktionell revidering av styrdokument 

Delegat: Bildningsnämndens arbetsutskott 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.53 2.4 Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med an-
nan huvudman 

2018.54 2.4 Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med an-
nan huvudman 

2018.55 2.4 Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med an-
nan huvudman 

2018.60 1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

Delegat: Ordförande Carl-Uno Olsson 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.87 5.1.2 Prövning av rektors beslut om omedelbart avstängande 

Delegat: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.92 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.93 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemanPERKg 

2018.94 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.95 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2018-01-30” från utredningssekrete-
rare, 2018-01-23 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-01-30 18 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 12   Dnr 2/2018 

Redovisning av anmälningsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena till huvudman samt 
bildningsnämndens ärendebalans. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden under dagens sammanträde: 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.1206 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

2017.1260 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

2017.1261 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

2018.77 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.96 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.97 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.99 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Birgitta Ahlberg 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.1213 Elev i årskurs 2 på Västra Park har upplevt sig kränkt 

2017.1255 Elev i årskurs 6 på Västra Park har en hög frånvaro 

2017.1288 Elev i årskurs 6 på Västra Park har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Fredrik Halvarsson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.1218 Elev i årskurs 3 på Vedums skola har upplevt sig kränkt 

2017.1281 Elev i årskurs 3 på Vedums skola har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Per Lundh 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.1285 Elev i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.78 Omedelbar avstängning för elev i frivillig skolform 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2018-01-30” från utredningssekreterare, 
2018-01-24 

- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2018-01-24 
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__________  
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BIN § 13 

Information från förvaltningen 

Ny badhuschef 

En ny badhuschef; Jesper Svensson, har rekryterats. Han kommer att tillträda 
på tjänsten 2018-03-01. Nyligen kommer han från ett säljarjobb och han är bo-
fast i Lidköping.  

Det har varit två typer av sökande, dels personer med erfarenhet av badhus 
men även personer med erfarenheter av chefstjänster. 

Rektorstjänster på Alléskolan och Larv-Tråvads skola 

Tidigare rektor, Charlotte Svensson-Dos Santos på Larv-Tråvads skola har 
sökt och fått tjänst som biträdande rektor på Alléskolan.  

Som tillförordnad rektor på Larv-Tråvads skola har Miriam Holmgren, som ti-
digare var medarbetare på enheten samt ledde PRIO-projektet, utsetts. 

Arbetsmiljö på Tråvads förskola 

Personalen på Tråvads förskola har ett högre sjuktal än övriga verksamheter. 
Detta upplevs bero på lokalen, men mätningar har genomförts av tekniska för-
valtningen och inga indikationer på något som kan leda till sjukdom har hittats 
än. Tekniska förvaltningen kommer att ställa om luftflödet i lokalen för att se 
om detta kommer att åtgärda problemen. 

Arbetsmiljö på Alléskolan 

Det har kommit ett föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön 
på Alléskolan. Föreläggandet gäller ventilationen på skolan, där tekniska för-
valtningen har genomfört mätningar som påvisat att luftkvalitén är acceptabel. 
Dock har inte den mätning som Arbetsmiljöverket efterfrågat genomförts och 
därför föreläggs kommunen att se till att genomföra mätningen för att säker-
ställa att ventilationen är godkänd.  

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-01-30 21 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 14 

Övriga frågor 

Hyressättningen för Sprinten och Lagmansgymnasiet 

Peter Jonsson (M) efterfrågar svar på tidigare fråga från bildningsnämndens ar-
betsutskott 2017-11-14 § 164  gällande hyressättningen för Lagmansgymnasiet 
och Konserthuset i och med Sprinten-projektet. Frågan lydde hur det förhåller 
sig med hyreskostnaderna per kvadratmeter för de ytor inom Sprinten som tas 
över av konserthuset från Lagmansgymnasiet efter ombyggnad samt de som 
nyproduceras för Lagmansgymnasiet. 

Frågan överlämnas till tekniska förvaltningen. 

Renovering på Alléskolan 

Peter Jonsson (M) efterfrågar svar på tidigare fråga från bildningsnämnden 
2017-12-05 § 158 gällande konsekvenser av att renoveringen på Alléskolan 
dröjt. Renoveringen av andravåningen har blivit försenad, från att det ska ha 
blivit färdigställt i slutet av hösten 2017 till att det nu beräknas bli klart i slutet 
av våren 2018. Han undrar kring vilken konsekvens detta kommer att få för 
kostnaden. 

Frågan överlämnas till tekniska förvaltningen. 

__________ 


