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BIN § 103 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 15 ’Övriga ärenden’ utgår. 
- Ytterligare ärende tillkommer: § 117 Revidering av förstudie kring an-

passning av Pentahallens lokaler till skolverksamhet 
- Ytterligare ärende tillkommer: § 118 Förtroendevaldas deltagande i kur-

ser och konferenser 

__________ 
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BIN § 104   Dnr 14/2018 

Systematiskt kvalitetsarbete: Analys av be-

tyg och resultat 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden har tagit del av analysen av betyg och resultat. 
 
2. Bildningsnämnden konstaterar att det finns ett uppdrag om ett socioekono-

miskt fördelningssystem samt att vårdnadshavarnas synpunkter om utemil-
jöer kommer att tas med i pågående förstudier kring lokalprojekt. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Resultatet från förskolorna i Vara kommun visar att det som behöver fokuseras 
på är en förbättring av de fysiska lokalerna. Även barn i behov av särskilt stöd 
är en prioriterad grupp där resurser behöver sättas in i god tid och olika stöd-
former behöver utvecklas. Något av det viktigaste för förskolan är trygghet vil-
ket kan stärkas genom att barnen får möjlighet att utveckla sociala kontakter 
samt genom att låta dem vara aktivt deltagande i verksamheten. 

För särskolan visar resultatet att det är en hög kunskapsnivå för eleverna och 
de har utvecklats i flera ämnen, framförallt matematik och svenska. Eleverna 
tar aktiv del i undervisningen utifrån sin egen förmåga. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 120 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-09-12 
- Resultat från utvecklingsledare, 2017-06-29 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-09-12 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Bildningsnämnden konstaterar att det finns ett uppdrag om ett socioekono-
miskt fördelningssystem samt att vårdnadshavarnas synpunkter om utemiljöer 
kommer att tas med i pågående förstudier kring lokalprojekt. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet. 

___________ 
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BIN § 105 

Uppföljning av skolskjuts under 2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av skolskjuts. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under året har det varit samma ramschema på skolorna samt liknande skol-
skjutsturer som under 2017. Just nu är kommunen inne på det fjärde avtalsåret 
av fem, plus två möjliga förlängningsår, för både Larssons buss och Sparlunds 
taxi. 

För närvarande finns 13 elever med växelvis boende, vilka har rätt till skol-
skjuts från båda vårdnadshavarna inom kommunen. För de som bor där det 
inte finns kollektivtrafik eller upphandlad trafik erbjuds taxiresor. 

Det finns 7 elever med anpassad studiegång som har behov av taxi då deras ti-
der inte alltid stämmer med skolans ramschema. 

Även 20 gymnasiesärskoleelever åker taxi tur och retur varje dag till gymnasie-
särskolor i andra kommuner. Det finns en vardera till Borås, Skara, Trollhättan, 
Sötåsen och övriga åker till Lidköping. 

Grundsärskolan har ökat sitt elevantal jämfört med tidigare år, vilket innebär 
att fler elever behöver skolskjuts med taxi. 

Det har skett en ökning i antalet resor till språk och hemkunskap detta år. Det 
är årskurs 6 som åker från Levene, Vedum och Arentorps skolor till Alléskolan 
då de saknar viss typ av denna undervisning på deras egna skolor. Även årskurs 
6 i Larv åker till språkundervisning på Nästegårdsskolan av samma anledning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 118 
- Sammanställning från skolskjutsansvarig, 2018-09-11 

__________  
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BIN § 106   Dnr 38/2017 

Bildningsnämndens delårsrapport augusti 

2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens delårsrapport, daterad 2018-09-14, överlämnas till kom-
munstyrelsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämndens resultat för delår augusti 2018 är 855 tkr. I delårsresultatet 
är avstämning mot den centrala resursfördelningsmodellen gjord och budgeten 
har ökat med 9 031 tkr på förvaltningen vilket innebär att 2018 års totalbudget 
för bildningsnämnden är ökad till 398 362 tkr. 

Flera enheter redovisar negativt utfall beroende på att det finns ett stort antal 
elever i behov av särskilt stöd, där personal/pedagoger har fått arbeta med stor 
uthållighet och idérikedom för att eleverna ska kunna utvecklas och nå sina 
mål, men med kostsamma effekter som resultat. En annan faktor är också den 
nyrekrytering av personal som skett som oftast innebär högre personalkostna-
der.  

Vissa enheter har ett positivt resultat beroende på vakanta tjänster under våren, 
ökade bidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket samt extern 
finansiering (projekt, stipendier och fonder) vilket avlastar den ordinarie eko-
nomin på ett synbart sätt. 

Bildningsnämndens prognos för verksamhetsåret 2018 förväntas bli 0 tkr. Ef-
ter justeringen med medel gentemot den centrala resursfördelningsmodellen så 
prognostiseras flera enheter med gott resultat. För vissa enheter kvarstår utma-
ningar för att få budgeten i balans över tid och för dessa har en åtgärdsplan ini-
tierats.  

Prognosen visar på fortsatt ökade intäkter genom bidrag men också ökade 
kostnader i form av interkommunal ersättning, ersättning till fristående enheter 
samt skolskjutskostnader. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 116 
- Sammanställning från ekonom, 2018-09-17 
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-09-14 
- Delårsrapport från ekonom, 2018-09-14 

__________  
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BIN § 107   Dnr 51/2018 

Leasingkostnader för framtida fordonspark 

på Fordons- och transportprogrammet, 

Lagmansgymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att starta en upphandling för finansiell leasing av 
nya fordon till Lagmansgymnasiet, där upphandlingen innehåller följande for-
don/utrustning: 2 skåplastbilar, (euroklass 6 miljö) 2 skåpsläpvagnar, 1 lastväx-
larbil, 1 dolly, 1 lastmaskin, 1 lastkran, 1 ledstaplare. 

Den finansiella leasingen ska starta från och med terminsstart vårterminen 
2019 och pågå under 6 år. 

Medel anvisas ur verksamhetens budget för 2019. Medel för 2020 och framåt 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-09 § 73 fick förvaltningen i upp-
drag att undersöka kostnadsbilden för att säkerställa en kvalitetsmässig for-
donspark på Fordons- och transportprogrammet på Lagmansgymnasiet. 

Bakgrunden till uppdraget är att eleverna på Fordons- och transportprogram-
met praktiserar i en ålderstigen fordonspark som gör att de möter helt andra 
fordon i arbetslivet efter att de avslutat sin utbildning. Eleverna har inte heller 
tillgång till fordonen i den utsträckning som behövs då det är för få fordon. I 
dagsläget hyr gymnasiet fordon av Bring till en årlig kostnad på 500 tkr. Dessa 
fordon har stora brister och reparationskostnader uppstår. För att lösa den 
akuta situationen hyr gymnasiet idag en lastbil av Lidbil för att tillgodose de 
krav som ställs på utbildningen från myndigheter. 

Genom att upphandla finansiell leasing på nya fordon kommer fler företag 
kunna lämna anbud. Begagnatmarknaden är mycket begränsad då fordonen 
måste vara typregistrerade för denna typ av verksamhet vid tillverkning. Ge-
nom att leasa nya fordon kan priset också sänkas då fordonen beställs i det ut-
förande som behövs för undervisningen. Begagnade fordon kan fördyra lea-
singen i form av extrautrustning i tex. kupé eller ökad motorstyrka, vilket inte 
behövs i utbildningssyfte. 

För att kvalitetssäkra utbildningen, tillgodose befintliga elevers förutsättningar, 
vara goda arbetsgivare, attrahera fler elever på sikt samt stärka kommunens va-
rumärke behövs en långsiktig lösning med finansiell leasing av nya fordon på 
max 6 år. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 117 
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- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-09-10 
- Sammanställning från ekonom, 2018-09-10 

__________ 
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BIN § 108   Dnr 76/2018 

Uppföljning av bildningsnämndens pågående 

lokalprojekt 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

För att tydliggöra processerna kring de många byggnads- och underhållspro-
jekten som berör bildningsnämnden återrapporteras byggprojektens status per 
2018-09-10. Uppföljningens syfte är att öka kommunikationen och transparens 
samt att skapa en överblick över befintliga och startade projekt. 

Förutom löpande renoveringsåtgärder på bildningsnämndens lokaler, vilket ge-
nomförs av tekniska utskottet, finns det ett antal större projekt där bildnings-
nämnden ansvarar för en förstudie innan ärendet övergår till tekniska utskottet 
för genomförande. Två av dessa större projekt gäller om- och tillbyggnad av 
Tråvads förskola och skola samt Larvs skola. Sedan pågår även två förstudier 
kring renoveringsåtgärder på Alléskolan samt Nästegårdsskolan. 

Målet är att uppföljning sker per delår (april och augusti) samt vid helår (de-
cember). 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 124 
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-09-10 

__________ 
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BIN § 109 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsan-

svaret 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av det kommunala aktivitets-
ansvaret. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunen har enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för 
ungdomar i kommunen. Det innebär att hemkommunen löpande under året 
ska hålla sig informerad om hur ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning eller 
motsvarande håller sig sysselsatta.  

Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder för 
att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Det ska även 
föras ett register över de berörda ungdomarna. 

Inom det kommunala aktivitetsansvaret finns idag 76 ungdomar, varav 41 finns 
inskrivna på IM-programmet.  

Efter detta återstår alltså 35 ungdomar där kommunen har gjort en uppsö-
kande verksamhet för att få reda på vad ungdomarna gör och erbjudit aktivite-
ter vid behov: 

- 4 stycken har inte kunnat nås 
- 11 stycken arbetar, både med tillsvidareanställning och timanställning 
- 2 genomför andra studier 
- 14 stycken har ingen sysselsättning men där det planeras för åtgärder 
- 2 stycken finns i en pågående åtgärd 
- 1 stycken har annat/personlig skäl för att de inte har en aktivitet 
- 1 stycken befinner sig i en åtgärd av en annan aktör 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 115 
- Sammanställning från barn/ungdomskonsulent, 2018-06-30 

___________ 
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BIN § 110   Dnr 83/2018 

Programutbud på Lagmansgymnasiet 

2019/2020 

Bildningsnämndens beslut 

Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför första valpe-
rioden för läsåret 2019/2020: 

Program Platser 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 

Ekonomiprogrammet (EK) 28 

El- och energiprogrammet (EE) 16 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 14 

Industritekniska programmet (IN) 14 

Introduktionsprogrammen (IM) Efter behov 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 24 

Teknikprogrammet (TE) 24 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Inför gymnasie- och programvalet för läsåret 2019/2020 behöver det gemen-
samma antagningskansliet hos Utbildning Skaraborg få information om vilka 
program som ska erbjudas som valbara på Lagmansgymnasiet i gymnasievalets 
första valomgång som kommer att ske i början av 2018. Även antalet platser 
behöver beslutas om.  

Inför kommande läsår bedöms det vara samma program som erbjuds idag som 
är aktuella och i dagsläget finns inga resurser till att starta något nytt program. 
Det bedöms även finnas ett behov av samma antal platser som finns idag på 
Lagmansgymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 119 
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2018-09-06 

__________ 
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BIN § 111   Dnr 58/2018 

Svar på remiss gällande motion om att privi-

legiera elever med gott uppförande 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden yttrar sig om motionen att privilegiera elever med gott upp-
förande enligt följande: 

Genom att någon privilegieras ges denne särskilda rättigheter gentemot andra. 
Att privilegiera vissa elever vore i strid med Skollagen där det anges att alla ele-
ver skall erbjudas likvärdig skolgång. Genom att privilegiera vissa elever finns 
risk att likvärdigheten påverkas och att dessa elever särbehandlas.  

Om motionens intentioner snarare är att elever ska premieras, det vill säga be-
lönas för ett visst beteende, sker detta redan idag. Skolan har ett välutvecklat 
arbete med att uppmärksamma de elever som visat gott uppförande och kam-
ratskap som bland annat bidrar till ökad studiero samt till skapande av positiv 
arbetsmiljö på Varas skolor. Dessutom arbetar samtliga skolor i enlighet med 
respektive likabehandlingsplan. I dessa anges det vilka åtgärder som genomförs 
utifrån skolornas analysarbete samt det främjande och förebyggande arbetet 
kring trygghet och studiero. 

Bildningsnämnden föreslår därför att motionen avslås. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2018-05-29 en remiss från kommunstyrelsen gäl-
lande en motion om att privilegiera elever med gott uppförande. Kommunsty-
relsen önskar ett yttrande senast 2018-09-28. 

I motionen beskrivs att en lugn och städad miljö i skolan är viktig både för ele-
vers inlärande samt personalens möjligheter att lära ut. Genom att lyfta upp 
och privilegiera elever som föregår med gott uppförande, uppmärksamma de 
elever som motverkar mobbning och visar ett gott kamratskap önskar mot-
ionen visa att ett gott uppförande är uppskattat och en viktig del i samhället. 
Det önskas ett system i skolorna där elever kan lyfta och hylla varandra, vilket 
motionären tror kan påverka elevernas tankesätt i framtiden. 

Motionen yrkar med ovanstående anledningar på att kommunfullmäktige ska 
ge bildningsnämnden i uppdrag att verka för att kommunens skolor inrättar ett 
belöningssystem som privilegierar elever med gott uppförande. 

Att ge särskilda rättigheter till vissa elever, vilket privilegiera innebär, skulle 
strida mot skollagen genom att alla elever inte erbjuds en likvärdig skolgång. 
Det bedöms därför olämpligt med ett belöningssystem som ska syfta till att pri-
vilegiera elever i skolan. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 121 
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-09-05 
- Remiss från kommunstyrelsen, 2018-05-29 

Bidningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Elin Härling (SD) yrkar följande beslut: 

Bildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intention och föreslår att 
den bifalles. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Eling Härlings be-
slutsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

__________ 
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BIN § 112   Dnr 78/2018 

Konsekvensbedömning av sammanslaget 

låntagarregister inom V6 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en konsekvensbedömning gällande 
personuppgiftsbehandling i biblioteksdatasystemet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Västra Skaraborgs folkbiblioteks sammanslagning av biblio-
teksdatasystem krävs en konsekvensbedömning med hänvisning till Data-
skyddsförordningen (GDPR).  

Dataskyddsförordningen säger att konsekvensbedömning ska göras om en viss 
personuppgiftsbehandling ” sannolikt leder till en hög risk för fysiska perso-
ners rättigheter och friheter". Risken ska i första hand bedömas utifrån data-
skydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som ytt-
randefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, 
samvete och religion.  

Beslut om genomförandet av en konsekvensbedömning enligt dataskyddsför-
ordningen vilar på kommunens respektive biblioteksansvarig nämnd. Då ett 
låntagarregister kan innehålla känslig information om låntagaren bör en konse-
kvensbedömning genomföras. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 126 
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2018-08-31 

__________ 
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BIN § 113   Dnr 88/2018 

Vård- och omsorgsutbildning i Vara under 

Campus Västra Skaraborgs regi 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen undersöka, 
och om möjligt säkerställa, att praktiska förutsättningar finns för att Campus 
Västra Skaraborg ska kunna starta en Vård- och omsorgsutbildning i Vara 
kommun från och med januari 2019. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar övriga om möte med Vuxråd Skaraborg, vilket hållits 
2018-09-17. 

På mötet lyfte Campus Västra Skaraborg att de planerade att starta en Vård- 
och omsorgsutbildning inom ramen för vuxenutbildningen och att denna 
skulle starta under januari 2019. Då Campus Västra Skaraborg är en samarbets-
organisation mellan flera kommuner brukar Campus försöka att utlokalisera ut-
bildningarna till olika kommuner. I detta fall finns det en möjlighet att vårdut-
bildningen skulle förläggas till Vara kommun, givet att rätt förutsättningar finns 
genom exempelvis lokaler. 

Det finns en vinst i att utbildningen förläggs i Vara kommun då det finns en 
brist på vårdpersonal i kommunen. Samtidigt bedöms det finnas flera förutsätt-
ningar redan för att utbildningen kan starta i kommunen. Det behöver dock sä-
kerställas att samtliga praktiska förutsättningar finns. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-09-18 § 131 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 114   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
2. Bildningsnämnden väljer ut ärendegruppen ’Beslut om ekonomiskt stöd till 

inackordering’ för ytterligare redovisning 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 2018-06-
12 § 79. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som 
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden: 

Delegat: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.801 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.802 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.803 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.804 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.805 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.870 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.871 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.872 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.873 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.874 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.875 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.876 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.877 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.878 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.879 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

Delegat: Utredningssekreterare Per Kärnblad 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.822 1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet 

Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

2018.828 4.1.8 
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
förskoleklass 

2018.829 4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
grundskola 

2018.842 4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
grundskola 

2018.909 1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet 

Delegat: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.882 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.883 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

Delegat: Arbetsutskottet 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.914 2.5 
Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med 
annan huvudman 

2018.915 1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-09-19 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut: 

Ärendegruppen ’Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering’ väljs ut för yt-
terligare redovisning på nästkommande nämnd. 

Beslutsgång 

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

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 115   Dnr 2/2018 

Redovisning av anmälningsärenden samt 

ärendebalans 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen av anmälningsärenden samt 
ärendebalans. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden: 

Anmälare: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.903 Lärare på Lagmansgymnasiet har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-09-19 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-09-19 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 116 

Information från förvaltningen 

Inackorderingsstöd inom Skaraborg 

Bildningschef informerar om möte med Skaraborgs Kommunalförbund där 
ekonomiskt stöd till inackordering har diskuterats.  

Det har visat sig att det finns olika regler i de olika kommunerna kring inackor-
deringsstödet, exempelvis när det gäller avstånd och vilket stöd som ges. Det 
finns en önskan att kommunerna ska arbete lika och därför ska bland annat en 
gemensam blankett tas fram för kommunerna. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 117   Dnr 53/2018 

Revidering av förstudie kring anpassning av 

Pentahallens lokaler till skolverksamhet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen och avvaktar reviderad för-
studie kring anpassning av Pentahallens lokaler till skolverksamhet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28 § 98 fattades bland annat be-
slut om att anpassning av Pentahallens lokaler ska ske genom att fasta inventa-
rier för skolidrott tillförs byggnaden för en beräknad inflyttning januari 2019. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att genomföra en kostnadsberäkning av till-
förande av förråd till hallen. 

Det har i samverkan med tekniska förvaltningen visat sig att kostnaderna kom-
mer att bli högre än vad som var beräknat i förstudien och att vissa åtgärder 
inte hade planerats för i förstudiefasen. Det finns även oklarheter kring kost-
nadsansvar. 

På grund av ovanstående finns det därför ett behov av att revidera förstudien 
för att bildningsnämnden ska gå en korrekt bild av projektet och dess kost-
nadsbild. Förvaltningen kommer därför att återkomma med en reviderad för-
studie i och med att kostnadsberäkningen för förrådet färdigställs. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 118 

Förtroendevaldas deltagande i kurser och 

konferenser 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens ordinarie ledamöter ges rätt att delta på studiebesök på 
skolor i Mariestad. 

 
2. Arbetsutskottets ordinarie ledamöter ges rätt att delta på studiebesök på 

skolor i Skövde och Götene. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har rätt att fatta beslut om deltagande i kurser och konfe-
renser för dess ledamöter. Detta är ett krav för att ersättning ska kunna utgå 
för den förtroendevalda. 

Under dagens sammanträde finns följande inbjudningar till kurser och konfe-
renser: 

1. Studiebesök på skolor i Mariestad 
Arrangör: Bildningsförvaltningen, Vara kommun 
Datum: 2018-10-02 
Plats: Unicaskolan/Prismaskolan/Tunaholmskolan, Mariestad 
 
2. Studiebesök på skolor i Skövde och Götene 
Arrangör: Bildningsförvaltningen, Vara kommun 
Datum: 2018-10-10 
Plats: Billingskolan, Skövde och Liljestensskolan, Götene 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Bildningsnämndens ordinarie ledamöter ges rätt att delta på studiebesök på 
skolor i Mariestad och arbetsutskottets ordinarie ledamöter ges rätt att delta på 
studiebesök på skolor i Skövde och Götene. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att bild-
ningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 


