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BIN § 119   Dnr 100/2017 

Upplägg av PRAO under läsåret 2018/2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På sitt sammanträde 2017-11-14 § 152 fick bildningsnämndens arbetsutskott 
information om kommande planering för PRAO inom grundskolan. Här infor-
merade bland annat om att enligt ett kommande lagförslag skulle det bli obliga-
toriskt med PRAO från och med höstterminen 2018 samt att det då kommer 
att gälla för årskurs 8 och 9. 

Efter detta har regeringen beslutat att under läsåret 2018/2019 kommer PRAO 
endast att vara obligatoriskt för elever i årskurs 8. För årskurs 9 kommer det 
först att bli obligatoriskt från och med läsåret 2019/2020. Ändringen beror på 
att det bedömdes svårt att börja med årskurs 9 redan detta läsår då de under 
vårterminen har nationella prov och gymnasieval, vilket gjorde planeringstiden 
för dessa kort. 

Med anledning av den förändrade lagen har förvaltningen valt att endast er-
bjuda PRAO för elever i årskurs 8 under läsåret 2018/2019 för att under nästa 
läsår erbjuda PRAO för elever i både årskurs 8 och 9. 

Som kompensation för att 9:orna inte får någon PRAO under detta läsår kom-
mer de att erbjudas andra åtgärder i skolan, såsom exempelvis besök av Fram-
tidståget på skolan samt framtidsmässan Lagman Future Fare. Ambitionen är 
även att försöka genomföra ett antal studiebesök på företag. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning från bildningschef, 2018-10-22 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 137 

___________ 
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BIN § 120 

Uppföljning av förskoleplatser under HT 2018 

och inför VT 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av förskoleplatser. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2018 fanns det den 15 oktober totalt 590 barn inskrivna på den 
kommunala förskolan med en totalkapacitet på 675 förskoleplatser i kommu-
nen. Motsvarande siffra för fristående skolor i kommunen var 206 barn på 202 
platser.  

Inför våren 2019 börjat det bli fullt på några av de kommunala förskolorna. 
För kapaciteten på 675 platser fanns det vid mättillfället 618 inskrivna barn. 
Det finns alltså totalt 61 platser kvar inom den kommunala verksamheten. Just 
nu har dock förskolorna i Arentorp, Vedum samt centrala Vara fyllt, eller näs-
tan fyllt, sin kapacitet. I Levene och Kvänum finns dock flera platser kvar. 

För de fristående förskolornas totala kapacitet på 202 platser finns inför våren 
2019 totalt 211 inskrivna barn då vissa av förskolorna har överinskrivet barn.  

Barn i kommunen födda år 2017 och 2018 men som inte har skrivits in i barn-
omsorgskön än är 54 stycken. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning från barnomsorgsansvarig, 2018-10-18 
- Sammanställning från barnomsorgsansvarig, 2018-10-17 

__________  
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BIN § 121   Dnr 64/2018 

Fördelning av statsbidrag för en likvärdig 

skola 

Bildningsnämndens beslut 

Statsbidrag för en likvärdig skola 2018 ska fördelas enligt förstudierapporten, 
daterad 2018-10-05, till följande områden i Vara kommun: 

- 50 % tjänst SYV 
- Kompetensutveckling (NPF, handledning, utrikesfödda) 
- Uppstart av sociala team i skolan 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Regeringen har i och med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt lik-
värdighet och kunskapsutveckling fördelat medel som huvudmän kan ansöka 
om. För hösten 2018 har Vara kommun tilldelats 1,5 mkr av dessa medel. 

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya 
insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och 
grundskolan. I övrigt är det huvudmannen som ansvarar för att identifiera sina 
behov och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera samt fördela 
dessa inom organisationen. 

Genom en förstudie har de behov som finns för en likvärdig skola i Vara kom-
mun identifierats samt prioriterats och tre områden har valts ut för statsbidra-
get. 

Det första gället en studie- och yrkesvägledare på 50 % för att utöka nuvarande 
100 % tjänst för skolorna i Vara kommun. Det andra behovet gäller kompe-
tensutveckling för personalen inom tre områden (NPF, handledning, utrikes-
födda). Slutligen är uppstart av sociala team på skolorna ett område som priori-
teras för att fortsätta arbetet med tidiga insatser från förskolan. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 135 
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-10-05 
- Förstudierapport från utredare, 2018-10-05 

__________  
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BIN § 122   Dnr 95/2017 

Upprustningsstöd till Ryda Bygdegårdsför-

ening för om- och tillbyggnad av bygdegård 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ryda Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd för om- och tillbyggnad 
av bygdegård, med ett maximalt belopp på 55 490 kronor, högst 40 procent 
av materialkostnaden, alternativt 30 procent av totalkostnaden givet att Bo-
verket beviljar stöd. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

2. Ryda Bygdegårdsförenings ansökan om upprustningsstöd för om- och till-
byggnad av bygdegård överlämnas till kommunstyrelsen för ställningsta-
gande om beviljande av resterande medel i ansökan; 424 510 kronor. Detta 
för att kunna möta Boverkets krav på medfinansiering samt för att medlen 
inte finns tillgängliga i bildningsnämndens budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ryda Bygdegårdsförening inkom 2017-10-31 med en ansökan om kommunalt 
stöd till upprustning gällande tillgänglighetsanpassning samt om- och tillbygg-
nad av bygdegård. Totalkostnaden för projektet beräknades till 4 500 000 kro-
nor, varav 2 549 000 kronor var materialkostnad. Vid ansökan till Boverket 
skulle endast 1 600 000 kronor sökas. 

Bildningsnämnden beviljade 249 330 kronor till projektet på sitt möte 2017-12-
05 § 140 och kommunstyrelsen beviljade ytterligare 230 670 kronor på sitt 
möte 2018-04-11 § 54 men föreningen fick avslag från Boverket. Föreningen 
har därför valt att ansöka om samma upprustningsstöd igen hos kommunen. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. I bild-
ningsnämndens budget finns dock inte tillräckligt med medel till projektet och 
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därför skickas en del av ansökan vidare till kommunstyrelsen för resterande 
medel. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 141 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2018-04-11 § 54 
- Protokollsutdrag från bildningsnämnden, 2017-12-05 § 140 
- Ansökan från Ryda Bygdegårdsförening, 2017-10-31 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Föreningen beviljas 55 490 kronor i stöd, för vilket medel tas från upprust-
ningsstöd i 2019 års budget. För resterande medel överlämnas ansökan till 
kommunstyrelsen för ställningstagande om eventuell medfinansiering. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt beslutsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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BIN § 123   Dnr 82/2018 

Upprustningsstöd till Larvs FK för upprust-

ning av nedbrunnen klubblokal 

Bildningsnämndens beslut 

Larvs FK beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
upprustning av nedbrunnen klubblokal, med ett maximalt belopp på 75 000 
kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Larvs FK inkom 2018-09-02 med en ansökan om kommunalt stöd till upprust-
ning gällande upprustning av nedbrunnen klubblokal. Exakt kostnadsbild är 
inte klar än, men föreningen behöver mycket medel. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 138 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Larvs FK, 2018-09-02 

__________  
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BIN § 124   Dnr 96/2018 

Upprustningsstöd till Oltorps friluftsförening 

för byte av elutrustning vid elljusspår 

Bildningsnämndens beslut 

Oltorps friluftsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av material-
kostnaden för byte av stolpar på elljusspår samt byte av elskåp, med ett maxi-
malt belopp på 86 240 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Oltorps friluftsförening inkom 2018-07-03 med en ansökan om kommunalt 
stöd till upprustning gällande byte av stolpar på elljusspår samt byte av elskåp. 
Totalkostnaden för projektet beräknas till 256 200 kronor, varav 215 600 kr är 
materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 139 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Oltorps friluftsförening, 2018-07-03 

__________  
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BIN § 125   Dnr 97/2018 

Upprustningsstöd till Oltorps friluftsförening 

för anslutning till avlopp 

Bildningsnämndens beslut 

Oltorps friluftsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av material-
kostnaden för anslutning till avlopp för omklädningsrum och offentlig toalett, 
med ett maximalt belopp på 25 500 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Oltorps friluftsförening inkom 2018-07-09 med en ansökan om kommunalt 
stöd till upprustning gällande anslutning till avlopp för omklädningsrum och 
offentlig toalett. Totalkostnaden för projektet beräknas till 88 750 kronor, 
varav 63 750 kr är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 140 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Oltorps friluftsförening, 2018-07-09 

__________  
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BIN § 126   Dnr 93/2018 

Upprustningsstöd till Laskegårdens bygde-

gårdsförening för larminstallation 

Bildningsnämndens beslut 

Laskegårdens bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av 
materialkostnaden för upprustning av lås och larm, med ett maximalt belopp 
på 13 800 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Laskegårdens bygdegårdsförening inkom 2018-09-30 med en ansökan om 
kommunalt stöd till upprustning gällande upprustning av lås och larm. Total-
kostnaden för projektet beräknas till 34 500 kronor, varav hela är materialkost-
nad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 142 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Laskegårdens bygdegårdsförening, 2018-07-09 

__________ 
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BIN § 127   Dnr 92/2017 

Upprustningsstöd till Laskegårdens bygde-

gårdsförening för byte till bergvärme 

Bildningsnämndens beslut 

Laskegårdens bygdegårdsförening beviljas återigen upprustningsstöd på 30 
procent av totalkostnaden för byte till bergvärme, med ett maximalt belopp på 
93 791 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget, vilket reserveras för an-
vändning under 2019. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På sitt sammanträde 2017-12-05 § 138 beviljade bildningsnämnden upprust-
ningsstöd till Laskegårdens bygdegårdsförening för byte till bergvärme. Stödet 
beviljades för 40 procent av materialkostnaden (maximalt 103 205 kronor) al-
ternativt 30 procent av totalkostnaden (maximalt 93 791 kronor) om före-
ningen fick stöd av Boverket. 

Boverket har beviljat Laskegårdens bygdegårdsförenings ansökan men före-
ningens projekt har inte genomförts under 2018 då den anlitade borrfirman 
inte har hunnit utföra arbetet. Föreningen planerar därför att genomföra pro-
jektet under 2019. 

Då föreningen har fått beviljade medel från Boverket och planerar att genom-
föra projektet utifrån den inlämnade ansökan föreslås att de redan beviljade 
medlen följer med till 2019 för att användas för projektet. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 143 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Protokollsutdrag från bildningsnämnden, 2017-12-05 § 138 
- Ansökan från Laskegårdens bygdegårdsförening, 2017-10-26 

__________ 
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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 128   Dnr 98/2018 

Upprustningsstöd till Vara SK för byte av be-

lysning i Sparbankshallen 

Bildningsnämndens beslut 

Vara SK beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för byte 
av belysning i Sparbankshallen, med ett maximalt belopp på 153 000 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara SK har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
gällande byte av belysning i Sparbankshallen. Totalkostnaden för projektet be-
räknas till 434 000 kronor före egen sponsring, varav 414 000 kronor är materi-
alkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd, dock 
finns inte tillräckligt med medel för hela ansökan tillgängligt. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2018-10-16 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 144 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Vara SK, 2018-09-09 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens reviderade förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt beslutsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 129   Dnr 20/2018 

Upprustningsstöd till Vara SK för utbyggnad 

av parkering 

Bildningsnämndens beslut 

Ansökan om upprustningsstöd från Vara SK för utbyggnad av parkering av-
slås. 

De sökta åtgärderna bedöms inte vara en prioriterad åtgärd enligt kommunfull-
mäktiges beslutade regler för upprustningsstöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara SK inkom 2018-01-10 med en ansökan om kommunalt stöd till upprust-
ning gällande iordningsställande av parkeringsyta. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 300 000 kronor, varav 187 500 kr är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärderna i ansökan inte är prioriterade sett till de regler som 
finns för upprustningsstöd samt i jämförelse med övriga ansökningar för året. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2018-10-16 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 145 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Vara SK, 2018-01-10 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Ansökan avslås då det inte bedöms vara en prioriterad åtgärd. 
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  Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt beslutsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 130   Dnr 99/2018 

Upprustningsstöd till Kvänums IF för utbyte 

av cykeldatorer 

Bildningsnämndens beslut 

Ansökan om upprustningsstöd från Kvänums IF gällande utbyte av cykeldato-
rer avslås. 

De sökta åtgärderna bedöms inte vara en prioriterad åtgärd enligt kommunfull-
mäktiges beslutade regler för upprustningsstöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kvänums IF inkom 2018-02-01 med en ansökan om kommunalt stöd till upp-
rustning gällande utbyte av cykeldatorer. Totalkostnaden för projektet beräknas 
till 17 100 kronor, varav hela är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärderna i ansökan inte är prioriterade sett till de regler som 
finns för upprustningsstöd samt i jämförelse med övriga ansökningar för året. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 146 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Kvänums IF, 2018-02-01 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 131   Dnr 100/2018 

Upprustningsstöd till Kvänums Bridgeklubb 

för byte av registreringssystem 

Bildningsnämndens beslut 

Ansökan om upprustningsstöd från Kvänums Bridgeklubb gällande byte av re-
gistreringssystem avslås. 

De sökta åtgärderna bedöms inte vara en prioriterad åtgärd enligt kommunfull-
mäktiges beslutade regler för upprustningsstöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kvänums Bridgeklubb har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning gällande byte av registreringssystem. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 29 000 kronor, varav hela är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärderna i ansökan inte är prioriterade sett till de regler som 
finns för upprustningsstöd samt i jämförelse med övriga ansökningar för året. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 147 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Kvänums Bridgeklubb, 2018-10-03 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 132   Dnr 72/2018 

Upprustningsstöd till Vedums AIS för upp-

rustning av styrketräningslokal 

Bildningsnämndens beslut 

Vedums AIS beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
upprustning av styrketräningslokal, med ett maximalt belopp på 90 970 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vedums AIS inkom 2018-07-31 med en ansökan om kommunalt stöd till upp-
rustning gällande upprustning av styrketräningslokal. Totalkostnaden för pro-
jektet beräknas till 252 425 kronor, varav 227 425 kr är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. 
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll. 
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen. 

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 148 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-10-03 
- Ansökan från Vedums AIS, 2018-07-31 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 133   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

__________ 

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. 

Under sammanträdet redovisar inkallade delegater ytterligare kring hantering av 
delegationsbeslut ur ärendegruppen ’Beslut om ekonomiskt stöd till inackorde-
ring’. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden: 

Delegat: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.923 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.940 5.1.12 
Beslut om ersättning för dagliga resor mellan bostad 
och skola 

2018.943 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.944 4.1.9 
Yttrande för elev som vill gå i grundskola i annan 
kommun 

2018.945 4.1.9 Yttrande för elev som vill gå i grundskola i annan 
kommun 

2018.946 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

2018.947 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

2018.964 1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet 

Delegat: Arbetsutskottet 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.1040 1.3 
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

Delegat: Rektor Per Lundh 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 
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  Utdragsbestyrkande  

2018.1044 3.2.2 
Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

2018.1045 3.2.2 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

2018.1046 3.2.2 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-10-17 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 134 

Redovisning av bildningsnämndens del av 

näringslivsklimatundersökningen 2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 har det mellan januari och april genomförts en enkät om företags-
klimatet i Vara kommun. Den primära målgruppen har varit företag med minst 
en anställd och av dessa har 58 procent svarat. 

Sammantaget vad gäller företagsklimatet har Vara kommun har ökat sin ran-
king bland landets kommuner; från plats 81 år 2017 till plats 47 år 2018.  

Resultatet av undersökningen visar på att Vara ligger över medelskicket i Skara-
borgs kommuner sett till det uppfattade företagsklimatet. När det gäller bild-
ningsnämndens delar har skolans attityder till företagande upplevts öka och där 
ligger också Vara långt över riksgenomsnittet. Här är Varas rankning plats 24, 
en ökning från plats 32 under 2017. Företagen upplever dock att det är dåligt 
med tillgång till medarbetare med relevant kompetens även om detta också har 
ökat i år och ligger över riksgenomsnittet. Områden att prioritera är därför en 
ökad samverkan mellan skola och näringsliv samt att anpassa utbildningen efter 
företagares kompetensbehov. 

Beslutsunderlag 

- Presentation från näringslivschef, 2018-10-17 
- Presentation från näringslivschef, 2018-10-17 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 135   Dnr 66/2018 

Remissvar för Västbus nya riktlinjer 2019-

2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden yttrar sig till Västkom gällande nya riktlinjer för Västbus 
2019-2020 enligt följande: 

Bildningsnämnden ställer sig positiv till de nya riktlinjerna för Västbus 2019-
2020 och har inget att anmärka på. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2018-07-09 en remiss från Västkom gällande nya 
riktlinjer för Västbus. Remissen har skickats till berörda nämnder i Vara kom-
mun och svar önskas senast 2018-10-31. 

Riktlinjerna, som nu benämns som en överenskommelse, ska användas för 
samverkan mellan kommunerna i länet och Västra Götalandsregionen. Den 
syftar till att barn och unga ska ha de insatser de behöver och har rätt till. 
Överenskommelsen ska tydliggöra ansvar att samverka, ansvarsfördelning och 
ge struktur för samverkan. Den ska även ge stöd för insatser som behöver 
samordnas mellan huvudmännen samt skapa kontinuitet för barnen och famil-
jen. 

De tidigare riktlinjerna för Västbus kommer från 2012. En partsgemensam 
grupp har nu reviderat dessa. Förändringarna gäller dels hur dokumentet är ut-
format och dels innehållsmässigt. Syftet är att tydliggöra hur Västbus riktlinjer 
förhåller sig till andra avtal och överenskommelser, modernisera och anpassa 
skrivningar och renodla innehållet i riktlinjen genom användandet av bilagor. 

Det bedöms som att förändringarna som genomförts endast är positiva ur bild-
ningsnämndens räkning och i övrigt finns inget att anmärka på i förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 134 
- Tjänsteskrivelse från elevhälsochef, 2018-10-02 
- Remiss från Västkom, 2018-07-09 

___________  
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BIN § 136   Dnr 60/2018 

Möjlighet till utköp av elevdatorer på Lag-

mansgymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Elever på Lagmansgymnasiet ska erbjudas möjlighet att köpa ut sina elevdato-
rer under sin sista termin. Utköpspriset ska utgå från kommunens gällande 
självkostnadspris (kommunens kostnad för datorn, moms samt eventuell admi-
nistrativ kostnad). 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Elever på Lagmansgymnasiet har under flera år haft möjlighet att köpa ut sin 
elevdator under deras sista termin. Det har kommit in flera synpunkter gällande 
priset för eleverna, både att det skulle vara ett för högt samt ett för lågt pris. 
För att få klarhet i fortsatt möjlighet till utköp av elevdatorer finns det därför 
ett behov av ett beslut i frågan samt formerna för detta.  

Idag får eleverna möjlighet att köpa ut sin använda elevdator till kommunens 
självkostnadspris, vilket innefattar priset för kommunen att köpa datorn från 
leasingföretaget, moms samt ett administrativt påslag. Kostnaden för en elev 
att köpa ut sin dator idag är därför 1 000 kronor. 

Alternativa metoder för att bestämma utköpspriset kan vara att leasingföretaget 
själva administrerar utköpsprocessen och eventuellt tar en vinstmarginal i pri-
set. Att förvaltningen själva beräknar ett marknadspris (vilket kan skilja sig från 
självkostnadspriset) är också ett alternativ. Ytterligare ett alternativ är att elev-
datorn ses som en del av det samlade utbildningserbjudandet och tillfaller ele-
ven efter examen utan extra kostnad. 

Sett till de alternativ som finns förordas att fortsätta med den modell som finns 
idag, det vill säga att elever får köpa sin dator till kommunens självkostnads-
pris. Detta på grund av ett osäkert läge gällande marknadsmässig prisbild samt 
att kommunen inte ska göra en vinst på att sälja datorer. Det förhållandevis 
låga priset minskar även risken att missgynna elever genom att de inte kan köpa 
ut sin dator. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 133 
- Tjänsteskrivelse från elevhälsochef, 2018-09-27 
- Utredning från IKT-strateg, 2018-09-27 

__________  
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BIN § 137   Dnr 14/2018 

Systematiskt kvalitetsarbete: Analys betyg 

och resultat 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Resultatet från Vara kommuns grundskolor visar att resultatet från Skolin-
spektionens regelbundna enkäter har blivit mindre positivt jämfört med tidi-
gare mätning år 2015. Framförallt är det studiero och barn i behov av särskilt 
stöd som anses vara ett område som kräver mer arbete, både vad gäller resurs-
tilldelning samt organisation. 

För fritidshemmen visar resultatet från enkätundersökningar att det behöver 
ske en ökad samverkan mellan fritidshemmen inom kommunen, bland annat 
vad gäller kompetensutveckling. Det önskas även mer möjlighet till avskildhet 
samt vila under fritidshemstiden. Även information till vårdnadshavare gäl-
lande den dagliga verksamheten och elevens utveckling är viktiga utvecklings-
områden.  

Gällande Lagmansgymnasiets resultat har antalet elever som efter tre år på nat-
ionellt gymnasieprogram klarat en gymnasieexamen ökat från 73 procent till 79 
procent. Denna ökning har framförallt skett bland eleverna från yrkesprogram-
men. Läsåret 16/17 var det 59 procent som klarade en gymnasieexamen, mot-
svarande siffra för 17/18 var 75 procent. Ökningen bedöms bero på en sär-
skild satsning inom matematik för vissa elever. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 136 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-10-08 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-10-08 
- Rapport från utvecklingsledare, 2018-10-08 

__________ 
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BIN § 138   Dnr 92/2018 

Förtroendevaldas uppdrag i bildningsförvalt-

ningen 2019-2022 

Bildningsnämndens beslut 

Program för förtroendevaldas uppdrag i bildningsförvaltningen, daterad 2018-
10-10, antas för att gälla från 2019-01-01 till 2022-12-31. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har idag ett program för faddersystem och verksamhetsbe-
sök för dess ledamöter. Detta program antogs 2017-01-24 § 14 för att gälla till 
mandatperiodens slut och för att därefter ses över inför mandatperioden 2019-
2022. 

I programmet beskrivs formerna för bildningsnämndens formaliserade kontak-
ter samt uppdrag inom bildningsförvaltningen. Inför kommande mandatperiod 
ändras programmets namn just för att fler uppdrag har tillkommit förutom fad-
dersystem och verksamhetsbesök. 

Faddersystemet får en namnändring för att förtroendevalda ska vara kontakt-
politiker för enheter och inte benämnas faddrar. I övrigt har det inte skett 
några förändringar gällande detta.  

Politiskt deltagande i Lagmansgymnasiets programråd tillkom under 2017, men 
separat från dåvarande program. Inför kommande mandatperiod är detta inför-
livat i detta program för att uppdragen ska vara samlade. 

Slutligen består formerna för verksamhetsbesöken så gott som oförändrade 
från tidigare program. Endast ansvaret för att beslut om tid och plats för verk-
samhetsbesöken har flyttats från bildningschef till bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Förslag från utredningssekreterare, 2018-10-01 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 149 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-10-01 

___________ 
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BIN § 139   Dnr 94/2018 

Delegering av beslut om skolans läsårstider 

2019/2020 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningschef delegeras beslutanderätt över skolans läsårstider 2019/2020 
för återrapport till bildningsnämnden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt skolförordningen (2011:185) 3 kap. 3 § och gymnasieförordningen 
(2010:2039) 3 kap. 2 § är det huvudmannen som beslutar om dagarna för höst- 
och vårterminens slut.  

Det finns dock vissa restriktioner för hur läsåret ska se ut. Enligt förordning-
arna ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver lov- och 
skoldagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för personalen.  

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Elevernas skolarbete ska förläggas 
måndag-fredag och vara så jämt fördelat över dessa dagar som möjligt. En ny-
het i förordningarna från tidigare år är att det förtydligas att skolarbetet ska för-
läggas så att eleverna så långs som möjligt får sammanhållna dagar. 

För att kunna uppfylla ovanstående krav enligt skolförordning och gymnasie-
förordning samt för att kunna samverka läsårstider med andra kommuner och 
fackliga organisationer behöver förvaltningen bereda ärendet. Eftersom många 
vårdnadshavare önskar läsårstiderna så tidigt som möjligt bör bildningschef 
kunna fatta beslut om dem när förvaltningens behandling är färdigställd utan 
att behöva avvakta en längre nämndsprocess. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 150 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-10-03 

__________ 
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BIN § 140   Dnr 95/2018 

Bildningsnämndens sammanträdestider 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande mötesschema för bildningsnämnden 
2019: 

Bildningsnämndens arbetsutskott 
kl. 08.30 

Bildningsnämnden 
kl. 09.00 

 Onsdag 9 januari (konstituerande) 

Onsdag 16 januari Onsdag 30 januari 

Onsdag 13 februari Onsdag 27 februari 

Onsdag 13 mars Onsdag 27 mars 

Onsdag 17 april Onsdag 24 april 

Onsdag 22 maj Onsdag 29 maj 

Onsdag 5 juni (reserv) Onsdag 19 juni (reserv) 

Onsdag 21 augusti  Tisdag 3 september 

Onsdag 18 september Onsdag 25 september 

Onsdag 9 oktober Onsdag 23 oktober 

Onsdag 6 november Onsdag 20 november 

Onsdag 4 december Torsdag 12 december 

Arbetsutskottets övriga möten  

Onsdag 6 mars (Bokslutsberedning)  

Torsdag 9 maj (Budgetberedning)  

Tisdag 1 oktober (Uppföljningsber.)  

Onsdag 11 december (Dialogdag)  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bildningsnämndens reglemente är det nämnden själva som beslutar vilka 
datum och tider som de ska sammanträda på. Planeringen av tiderna utgår från 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möten samt årets ekonomiska ar-
bete med budget, bokslut samt delårsrapporter. 

Under 2019 är tanken att det framförallt är onsdagar som kommer att avsättas 
för nämndsmöten. Måndagar kommer att avsättas för förvaltningens stabs-
möten på morgonen medan kommunens ledningsgrupp kommer att träffas på 
tisdag förmiddag. Torsdagar kommer att tillägnas egna möten inom förvalt-
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ningen medan fredagar redan idag är avsatt för externa möten. För att bild-
ningsnämnden ska kunna fortsätta med sina möten på en förmiddag föreslås 
därför att de flyttas från tisdagar till onsdagar. 

Förutom bildningsnämnden och dess arbetsutskotts egna sammanträden finns 
även de fasta dagarna för vissa kommungemensamma sammanträden med. 
Dessa beslutas av kommunstyrelsen, men vissa ledamöter från bildningsnämn-
den kommer att kallas till dessa möten. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 151 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-10-03 

__________ 
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BIN § 141 

Extra sammanträde i november 2018 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens arbetsutskott ska ha ett extra sammanträde 2018-11-20, 
klockan 08.30. 

 
2. Bildningsnämnden ska ha ett extra sammanträde 2018-11-27, klockan 08.30. 

 
3. Det planerade sammanträdet för bildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-

13 flyttas till 2018-11-12 klockan 09.00. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av behandlingen av bildningsnämndens detaljbudget för 2019 
behöver förvaltningen mer tid på sig för att förbereda ärendet. Det bedöms att 
oktobermötet blir för tidigt för ärendet. 

Nästa planerade möte för bildningsnämnden är i december. Under detta sista 
möte kommer bland annat grundbeloppen för fristående skolor 2019 att be-
handlas. Dessa ska fastställas efter bildningsnämndens elevkostnader, vilka i sin 
tur utgår från bildningsnämndens detaljbudget för året. 

Det finns därför ett behov av att behandla budgeten och grundbeloppen på 
olika möten, vilket gör att ett extra möte behöver hållas i november innan 
grundbeloppet tas i december. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-09 § 152 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-10-02 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Det planerade sammanträdet för bildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-13 
flyttas till 2018-11-12 klockan 09.00.Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Beslutsgång 

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

__________  
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BIN § 142   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 Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1017 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

2018.1018 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

Anmälare: Rektor Per Lundh 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1019 Elev i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt 

2018.1050 Elev i årskurs 6 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för hot 
och våld 

2018.1051 Elev i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för hot 
och våld 

2018.1052 Elev i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för hot 
och våld 

Anmälare: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1059 Elev i BA18 på Lagmansgymnasiet har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-10-17 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-10-17 

__________  
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BIN § 143 

Information från förvaltningen 

Inbrott på Larvs skola 

Det har skett ett inbrott på Larvs skola under helgen. Detta är polisanmält och 
polisen kommer att genomföra en brottsplatsundersökning. 

Bildningsförvaltningens framtida organisation 

Ett förslag till en ny övergripande organisation i bildningsförvaltningen har ta-
gits fram och samverkats med fackliga organisationer, vilka även har godkänt 
förändringen. 

Förändringen innebär bland annat att ett nytt led i organisationen kommer att 
införas med verksamhetschefer. Annonsering efter två verksamhetschefer 
kommer nu att starta. 

Formellt kommer den nya organisationen att vara färdig i januari 2020. 

Rektorstjänster på Nästegårdsskolan och Larv-Tråvads skola 

På Nästegårdsskolan arbetas det på en lösning för en tillförordnad rektor i 
samband med att nuvarande rektor kommer att avsluta sin tjänst. Vilken per-
son som kommer att tillsättas är inte klart än, men det kommer att vara en till-
förordnad tjänst fram till att nya ordinarie rektorer finns på plats. 

För Larv-Tråvads skola kommer nuvarande tillförordnad rektor Miriam Holm-
gren med högsta sannolikhet att fortsätta som ordinarie rektor. Bildningschef 
kommer kontrollera möjligheten till detta med HR-avdelningen innan slutgiltigt 
beslut. 

__________  
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BIN § 144 

Övriga ärenden 

Dialog med Pentahallen 

Per-Olof Persson-Lilja (L) undrar kring om det skett någon kontakt med Stif-
telsen Torsgårdshallen om omställning av Pentahallens lokaler för skolverk-
samhet. 

Bildningschef svarar att ett möte med stiftelsens styrelse är inplanerad till 2018-
11-08. Förvaltningen kommer även att se över vilka åtgärder som är nödvän-
diga för skolidrott. 

__________ 


