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Bildningsnämnden 2018-06-12 2 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 74 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 14 ”Övriga ärenden” utgår. 
- Ytterligare beslutsärende § 87 ”Kurser och konferenser” tillkommer. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 3 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 75   Dnr 55/2018 

Redovisning av renoveringsbehov på Allésko-

lan 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för renoveringsåt-
gärder på Alléskolan. 

Arbetet ska fortgå med ambitionen att förstudien ska vara klar senast 2018-
11-30 samt att projektering och upphandling ska vara klar senast 2019-05-
31. 

2. En tidsplan och nulägesbeskrivning för projektet gällande renoveringsåt-
gärder på Alléskolan ska redovisas för bildningsnämndens arbetsutskott 
2018-08-21. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2017-03-07 § 43 fick förvaltningen i upp-
drag att undersöka och redovisa renoveringsbehovet på Alléskolan, inklusive 
kostnadsberäkningar för detta. 

Efter att uppdraget gavs har kommunen antagit en projektmodell som ärendet 
nu kommer att använda sig av. Som ett första steg i denna modell har en be-
hovsbeskrivning tagits fram där de aktuella renoveringsbehoven redovisas. 

Alléskolan har stora behov av översyn och byte av avloppsledningar på hela 
enheten. Det finns även stora behov av grupprum för elever samt behov av ge-
mensamma mötesplatser för elever och lärare/vuxna på enheten. Samtliga 
elevtoaletter behöver byggas om, liksom elevhälsans utrymmen som idag inte 
klarar sekretesskrav. Även slöjdsalen (trä-och metall) har mycket stort behov av 
renovering och översyn av el.  

Det finns även behov av fönsterbyte på hela enheten, liksom en allmän upp-
fräschning av samtliga elevutrymmen 

För att kunna gå vidare med ärendet behöver det ske en förstudie kring mer 
omfattande åtgärder som inte ryms inom ordinarie löpande underhåll. Det är 
först efter denna som en kostnadsbild för åtgärderna kommer att framkomma. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-29 § 84 
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2018-05-23 
- Behovsbeskrivning från rektor, 2018-05-28 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 4 

  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande ändring: 

I samband med att tidsplan redovisas ska det ske en nulägesbeskrivning av pro-
jektet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons ändringsyrkande kan bifallas och finner 
att bildningsnämnden godkänner ändringen till arbetsutskottets förslag till be-
slut. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 5 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 76    Dnr 56/2018 

Redovisning av renoveringsbehov på Näste-

gårdsskolan 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för skapandet av 
ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan. 

Arbetet ska fortgå med ambitionen att förstudien ska vara klar senast 2018-
11-30 samt att projektering och upphandling ska vara klar senast 2019-05-
31. 

2. En tidsplan och nulägesbeskrivning för projektet gällande skapandet av 
ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan ska redovisas för bildnings-
nämndens arbetsutskott 2018-08-21. 

Protokollsanteckning 

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det måste säkras att suboptimering undviks mellan mindre renoveringar och 
det planerade helhetsgreppet kring renoveringsbehoven av Allé och Näste-
gårdsskolan 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2017-03-07 § 43 fick förvaltningen i upp-
drag att undersöka och redovisa renoveringsbehovet på Nästegårdsskolan, in-
klusive kostnadsberäkningar för detta. 

Efter att uppdraget gavs har kommunen antagit en projektmodell som ärendet 
nu kommer att använda sig av. Som ett första steg i denna modell har en be-
hovsbeskrivning tagits fram där de aktuella renoveringsbehoven redovisas. 

På Nästegårdsskolan är det framförallt ändamålsenliga lokaler som saknas. Det 
saknas utrymme att dela och individanpassa i mindre elevgrupper vilket gör det 
svårt att samverka och barn med särskilda behov inte får den studiemiljö de be-
höver. Fritidshemmet behöver egna lokaler skilda från skolan för en bättre 
verksamhet. För F-6 saknas konferensrum, arbetsrum samt kopieringsrum. 
Eleverna har även trånga utrymmen i anslutning till klassrummen. 

För att kunna gå vidare med ärendet behöver det ske en förstudie kring mer 
omfattande åtgärder som inte ryms inom ordinarie löpande underhåll. Det är 
först efter denna som en kostnadsbild för åtgärderna kommer att framkomma. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-29 § 90 
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2018-05-28 
- Behovsbeskrivning från rektor, 2018-05-24 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 6 

  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande ändring: 

I samband med att tidsplan redovisas ska det ske en nulägesbeskrivning av pro-
jektet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons ändringsyrkande kan bifallas och finner 
att bildningsnämnden godkänner ändringen till arbetsutskottets förslag till be-
slut. 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 77   Dnr 110/2017 

Status på förstudien gällande om- och till-

byggnation av förskola samt skola i Tråvad 

Bildningsnämndens beslut 

Projektet gällande om- och tillbyggnation av förskola samt skola i Tråvad ska 
fortgå med ambitionen att förstudien ska vara klar senast 2018-11-30. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har 2018-02-27 § 18 uppdragit åt förvaltningen att göra en 
förstudie för nybyggnad av förskola och skola i Tråvad.  

En förstudieorganisation har skapats. Förstudiegruppen består av rektor, för-
skolechef, teknisk projektledare, kostchef, lokalvårdschef, ekonom och kvali-
tetsstrateg (projektstöd). Referensgruppen består av representanter för pedago-
ger och skolans övriga personal.  

Förstudien följer Vara kommuns projektmodell. Arbetet startar med omvärlds-
bevakning. Studiebesök på nybyggd skola inbokad i juni. Ytterligare studiebe-
sök planeras i början av läsåret 2018-2019.  Skolans personal och andra intres-
senter har samlat önskemål av behov i en mindmap. Mindmap kommer att 
kompletteras efter studiebesök. Parallellt bokas möte med arkitekt.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf. rektor, 2018-06-05 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut: 

Projektet gällande om- och tillbyggnation av förskola samt skola i Tråvad ska 
fortgå med ambitionen att förstudien ska vara klar senast 2018-11-30. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons beslutsyrkande kan bifallas och finner 
att bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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Bildningsnämnden 2018-06-12 8 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 78   Dnr 33/2018 

Status på förstudien gällande om- och till-

byggnad av Larvs skola 

Bildningsnämndens beslut 

Projektet gällande om- och tillbyggnation av Larvs skola ska fortgå med ambit-
ionen att förstudien ska vara klar senast 2018-11-30. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har 2018-02-27 § 19 uppdragit åt förvaltningen att göra en 
förstudie på ombyggnation av Larv skola.  

En förstudieorganisation har skapats. Förstudiegruppen består av rektor, tek-
nisk projektledare, kostchef, lokalvårdschef, ekonom och kvalitetsstrateg (pro-
jektstöd). Referensgruppen består av representanter för pedagoger och skolans 
övriga personal.  

Förstudien följer Vara kommuns projektmodell. Arbetet startar med omvärlds-
bevakning. Studiebesök på ombyggd skola är inbokad i augusti. Ytterligare stu-
diebesök planeras i början av läsåret 2018-2019.  Skolans personal och andra 
intressenter samlar önskemål av behov i en mindmap. Mindmapen kommer 
kompletteras efter studiebesök. Parallellt bokas möte med arkitekt.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf. rektor, 2018-06-05 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut: 

Projektet gällande om- och tillbyggnation av Larvs skola ska fortgå med ambit-
ionen att förstudien ska vara klar senast 2018-11-30. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons beslutsyrkande kan bifallas och finner 
att bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 79   Dnr 57/2018 

Delegation på kontinuerlig uthyrning av  

badhus 

Bildningsnämndens beslut 

Rätten att upprätta avtal gällande kontinuerlig uthyrning av hela eller delar av 
badhus delegeras till bildningsnämndens arbetsutskott. Anmälan av delegat-
ionen till bildningsnämnden ska ske genast. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En lokal entreprenör har tagit kontakt med badenheten för att undersöka möj-
ligheten till att kunna hyra delar av Vara badhus. Önskemålet är att kunna hyra 
2-3 banor under badhusets ordinarie öppettider samt hela bassängen på helger 
när badhuset har stängt för allmänheten. 

Badenheten bedömer att det kommer att fungera för deras verksamhet att hyra 
ut bassängen under dessa premisser och att det inte kommer att leda till en 
konkurrenssituation för den egna verksamheten. Kontakt kommer även att tas 
med Vara Simsällskap för att säkerställa att det inte leder till en konkurrenssitu-
ation för dem. 

Bedömningen är även att allmänhetens tillgång till vare sig lek eller motionssim 
kommer att störas då det gäller så pass få banor under ordinarie öppettider och 
badhuset garanterat allmänheten att minst en bana alltid ska vara öppen för 
motionssim. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-29 § 92 
- Tjänsteskrivelse från badhuschef, 2018-05-22 

___________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 80 

Uppföljning: Badenheten 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av badenheten. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Under 2017 hade Vara Badhus 90 080 besökare och Nästegårdsbadet 11 783 
besökare.  

Vara Badhus har under 2018 haft en bra inledning med ökande besökssiffror 
till och med april. Besökssiffrorna för maj minskade något på grund av det 
goda vädret, men totalt har det varit en ökning på fyra procent och om trenden 
håller i sig kommer 2018 att bli bästa året i badets historia. För Nästegårdsba-
det har besökssiffrorna istället minskat, vilket främst beror på att Jungs friskola 
har valt skolsim på Vara Badhus samt att uthyrningen har minskat. 

Badenhetens ekonomi är god och prognosen visar på ett överskott. Orsaken 
till överskottet är främst att god bemanningsplanering har minskat behovet av 
timvikarier samt att försäljningsintäkter har ökat. Det finns dock behov av ny-
investeringar inom IT-miljön på enheten, vilket en del av överskottet kommer 
att användas till. 

I framtiden finns det ett behov av att förnya den verksamhetsplan som skrevs 
inför Vara Badhus invigning 2014 och arbetet med detta pågår. Även mark-
nadsföringen behöver förbättras för att öka antalet besökare även i framtiden. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning från badhuschef, 2018-06-01 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 81   Dnr 17/2017 

Återrapportering av Lagmansstipendiaters 

resa till Catarroja 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av återrapporteringen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2017-12-05 § 131 att inrätta ett nytt stipendium 
för elever på Lagmansgymnasiet; Lagmansstipendiet. Stipendiet riktar sig till 
elever inom yrkesprogrammen och syftar till att ge eleverna nya och fördjupade 
yrkeserfarenheter och perspektiv inom respektive bransch genom exempelvis 
besök hos Vara kommuns vänorter, mässor, företag eller andra verksamheter. 

Det första Lagmansstipendiet har utdelats till elever på Barn- och fritidspro-
grammet som har genomfört ett 5 dagars studiebesök hos Vara kommuns 
vänort Catarroja i Spanien. 

På resan genomförde stipendiaterna studieresor till bland annat två friförsko-
lor, en skola och en fritidsgård (kombinerat med förskola och fritidshem). Sti-
pendiaterna fick även besöka en gymnasieskola och träffa elever som studerade 
på dess motsvarighet till Barn- och fritidsprogrammet.  

Under resan besökte stipendiaterna även Catarrojas kommunhus och fick träffa 
dess borgmästare. Förutom detta kunde stipendiaterna uppleva kulturen i Spa-
nien, bland annat genom bussresor. 

___________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 82   Dnr 14/2018 

Systematiskt kvalitetsarbete: Barn och elever 

i behov av särskilt stöd 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen och konstaterat att ett ut-
redningsuppdrag kring resursfördelningsmodellen för att säkerställa en lik-
värdig skola har getts tidigare. 

 
2. Bildningsnämnden uppmärksammar utvecklingen av frånvaron och konsta-

terar att en fördjupad uppföljning av detta sker under hösten.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har det un-
der året samlats in rapporter från respektive skolenhet gällande barn och elever 
i behov av särskilt stöd. 

För kommunens förskolor har två tredjedelar av barnen inga extra behov av 
stöd utöver det generella. De barn som det görs insatser för har främst behov 
av extra anpassningar men det finns även en liten del av barnen som har behov 
av särskilt stöd. Dessa barn och familjer kräver större insatser, handlingsplaner 
och samverkansmöten. Det finns vissa skillnader på behov av särskilt stöd på 
de olika förskolorna.  

För grundskolorna har det varit en relativ låg frånvaro i årskurs F-6. De fall där 
det finns en frånvaro har skolorna arbetat aktivt med att motverka detta och få 
tillbaka eleven till skolan. 

På Lagmansgymnasiet är det 51 elever som har haft en frånvaro som inneburit 
en varning. Av dessa har 16 rapporterats till CSN. På skolan finns det just nu 
åtta pågående åtgärdsprogram. Det särskilda stödet består oftast av ändringar i 
studieplanen det vill säga förlängda kurser, ett fjärde år eller reducerat program. 
Det finns också insatser som enskilt stöd av specialpedagog eller elevassistent. 

Det har funnits ett problem med att vissa enheter inte rapporterar in det syste-
matiska kvalitetsarbetet i tid och därför blir rapporteringen till nämnden li-
dande. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-29 § 89 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-05-29 
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  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen och konstaterat att ett utred-
ningsuppdrag kring resursfördelningsmodellen för att säkerställa en likvärdig 
skola har getts tidigare. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Bildningsnämnden uppmärksammar utvecklingen av frånvaron och konstaterar 
att en fördjupad uppföljning av detta sker under hösten.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes båda yrkanden kan bifallas och finner att bild-
ningsnämnden beslutar enligt yrkandena. 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 83 

Ändring av arbetsutskottets sammanträdes-

tid i september 

Bildningsnämndens beslut 

Sammanträdestiden för bildningsnämndens arbetsutskott i september flyttas 
från 2018-09-11 till 2018-09-18 kl. 13.00. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har 2017-10-24 § 122 fattat beslut om sammanträdestider 
för bildningsnämnden samt dess arbetsutskott. 

Det har beslutats om att ett möte för arbetsutskottet ska ske 2018-09-11. På 
detta möte är det planerat att bildningsnämndens delårsrapport för augusti ska 
behandlas. På grund av tidspress för förvaltningens ekonom finns det en öns-
kan att flytta arbetsutskottets sammanträde närmare bildningsnämnden för att 
det ska finnas tid för sammanställning och analyser av delårsrapporten. 

Utskick till den tillhörande bildningsnämnden kommer att ske 2018-09-19 och 
arbetsutskottet behöver därför ske innan detta. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-06-05 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 84   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut med händelsekort 2018.517 väljs ut för ytterligare redovis-
ning på nästkommande nämnd. 

__________ 

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 2018-04-
10 § 50. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som 
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut rapporteras till bildningsnämnden: 

Delegat: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.514 1.13 Undertecknande av enhetsspecifika personuppgiftsbi-
trädesavtal 

2018.598 6.5 Beslut om aktivitetsstöd arrangemang 

Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.517 1.10 Svar till domstol eller annan myndighet 

2018.521 2.2 Ansökan om statsbidrag eller EU-bidrag 

Delegat: Rektor Anders Englund 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.540 4.2.2 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola 
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnesområden (trä-
ningsskola) 

2018.541 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola 
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen 

Delegat: Arbetsutskott 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.590 1.11 Yttrande på plan som initierats av annan nämnd 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-06-05 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 16 

  Utdragsbestyrkande  

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 17 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 85   Dnr 2/2018 

Redovisning av anmälningsärenden samt 

ärendebalans 

Bildningsnämndens beslut 

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden: 

Anmälare: Tf. rektor Carina Eriksson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.515 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har hög frånvaro 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-06-05 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-06-05 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 18 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 86 

Information från förvaltningen 

Rektorstjänst i Levene 

Nuvarande förskolechef/rektor i Levene har valt att avsluta sin tjänst i kom-
munen. Annonsering efter en ny ordinarie har nu påbörjats och tf. bildnings-
chef hoppas kunna hantera detta under sommaren. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-06-12 19 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 87 

Kurser och konferenser 

Bildningsnämndens beslut 

Samtliga partier har rätt till deltagande i Skolinspektionens huvudmannadialog 
för en ledamot var som sitter i bildningsnämnden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningschef informerar om att Skolinspektionen har bjudit in rektorer och 
huvudmän till en så kallad huvudmannadialog.  

Syftet med dialogen är att bidra till ökad kunskap kring utredningsskyldigheten 
vid kränkande behandling, elevers rätt till särskilt stöd samt lagstiftarens avsik-
ter med den lokala klagomålshanteringen. Under dialogen kan ett av områdena 
behandlas, alternativt alla tre. 

Skolinspektionen kommer att komma ut till kommunerna och det finns möjlig-
het för bildningschefen att boka in tider för mötet. För att kunna återkoppla till 
Skolinspektionen behöver bildningschefen ha direktiv kring vilka möjligheter 
nämnden ska ha för att delta. 

Information om när huvudmannadialogen kommer att ske kommer senare. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Iréne Karlsson (C) yrkar följande beslut: 

Samtliga partier har rätt till deltagande i Skolinspektionens huvudmannadialog 
för en ledamot var som sitter i bildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Samtliga partier representerade i bildningsnämnden ges möjlighet till en plats 
för en ledamot i bildningsnämnden för Skolinspektionens huvudmannadialog. 

__________ 


