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BIN § 1 

Fastställande av föredragningslista 

Bildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan godkänns utan några ändringar. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det är bildningsnämndens ordförande som beslutar om vilka ärenden som ska 
med på nämndens kallelse.  

Varje ledamot i nämnden har dock initiativrätt enligt kommunallagen 
(2017:725) 4 kap. 20 §. Detta innebär att ledamöter får väcka ärenden i nämn-
den även om de inte varit med på i kallelsen. 

Eventuella ändringar av dagordningen, med borttagande eller tilläggande av 
ärenden, beslutas inledningsvis på nämndens sammanträde. 

__________ 
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BIN § 2   Dnr 18/2019 

Val av ledamöter, ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i bildningsnämndens ar-

betsutskott 

Bildningsnämndens beslut 

1. Som ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2019-2022 utses: 
Peter Jonsson (M) 
Magnus Fridén (C) 
Carl-Uno Olsson (S) 

 
2. Som ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-

2022 utses: 
Per-Olof Persson-Lilja (L) 
Herman Bynke (M) 
Ros-Marie Persson (S) 

 
3. Peter Jonsson (M) utses till ordförande och Magnus Fridén (C) utses till vice 

ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-
2022. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bildningsnämndens reglemente, antagit av kommunfullmäktige 2010-12-
20 § 23, ska bildningsnämnden ha ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet är ett beredningsorgan till bildningsnämnden och de ärenden 
som ska avgöras i nämnden ska först behandlas i arbetsutskottet. Efter be-
handling ska utskottet lägga ett förslag till beslut som nämnden kan ta ställning 
till. Arbetsutskottet har även viss beslutanderätt enligt nämndens delegations-
ordning. 

Det är nämnden som ska välja ledamöter och ersättare för samma tid som de 
har invalts i nämnden. Bildningsnämnden ska även välja en ordförande samt en 
vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden (Ledamöter och ersättare) 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut gällande ledamöter och ersättare: 

Carl-Uno Olsson (S) utses till ledamot i arbetsutskottet och Ros-Marie Persson 
(S) utses till ersättare. 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut gällande ledamöter och ersättare: 
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Peter Jonsson (M) samt Magnus Fridén (C) utses till ledamöter i arbetsutskottet 
och Per-Olof Persson-Lilja (L) samt Herman Bynke (M) utses till ersättare. 

Elin Härling (SD) yrkar följande beslut gällande ledamöter och ersättare: 

Elin Härling (SD) utses till ledamot i arbetsutskottet och Camille Maamari 
(HVKB) utses till ersättare.  

Elin Härling (SD) lämnar in skriftlig motivering till sitt yrkande. 

Beslutsgång (Ledamöter) 

Ordförande frågar om respektive föreslagit namn som ledamot kan godkännas 
med JA eller NEJ och finner att Peter Jonsson (M), Magnus Fridén (C) och 
Carl-Uno Olsson (S) fått mest stöd som ledamöter. 

Elin Härling (SD) begär proportionellt val. 

Ordföranden frågar om proportionellt val ska genomföras och finner att det 
inte finns tillräckligt stöd för detta. 

Elin Härling (SD) begär votering gällande proportionellt val. 

Bildningsnämnden fastställer följande beslutsgång: 
Ja – Röst för proportionellt val 
Nej – Röst emot proportionellt val 

Omröstningsresultat: 
Med 2 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar bildningsnämnden att proportionellt 
val inte ska genomföras och att Peter Jonsson (M), Magnus Friden (C) samt 
Carl-Uno Olsson (S) därmed utses till ledamöter i arbetsutskott. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Herman Bynke (M)  X  

Per-Olof Persson-Lilja (L)  X  

Magnus Fridén (C)  X  

Carl-Uno Olsson (S)  X  

Ros-Marie Persson (S)  X  

Lars Åke Karlsson (S)  X  

Elin Härling (SD) X   

Camille Maamari (HVKB) X   

Lena König (M)  X  

Summa 2 7  

Beslutsgång (ersättare) 

Ordförande frågar om respektive föreslagit namn som ersättare kan godkännas 
med JA eller NEJ och finner att nämnden beslutar att Per-Olof Persson-Lilja 
(L), Herman Bynke (M) och Ros-Marie Persson (S) utses till ersättare. 
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Yrkanden (ordförande, vice ordförande) 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut: 

Peter Jonsson (M) utses till ordförande och Magnus Fridén (C) utses till vice 
ordförande i arbetsutskottet. 

Beslutsgång (ordförande, vice ordförande) 

Ordföranden frågar om Herman Bynkes beslutsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden beslutar enligt detta. 

___________
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BIN § 3   Dnr 18/2019 

Val av ledamot samt ersättare i kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning 

Bildningsnämndens beslut 

1. Som ledamot från bildningsnämndens i det kommunala rådet för personer 
med funktionsnedsättning för mandatperioden 2019-2022 utses: 
Peter Jonsson (M) 

 
2. Som ersättare från bildningsnämnden i det kommunala rådet för personer 

med funktionsnedsättning för mandatperioden 2019-2022 utses: 
Carl-Uno Olsson (S) 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bestämmelserna för det kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) 
i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 § 81, ska bild-
ningsnämnden utse en ledamot jämte en ersättare till rådet som representant 
för bildningsnämnden. 

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporga-
nisationerna som verkar inom kommunen (ej enskilda ärenden).  

Handikapporganisationerna får genom KRF större delaktighet i samhällets in-
satser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommu-
nala verksamheten samt ge förslag till åtgärder, som berör de funktionshindra-
des förhållanden i samhället. Möjligheten ges vidare att yttra sig vid förberedel-
ser för upphandling av entreprenad som berör funktionshindrade samt bevaka 
och verka för ökad tillgänglighet. 

Det kommunala rådet för funktionshindrade är knutit till socialnämnden. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut: 

Peter Jonsson (M) utses till ledamot. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Carl-Uno Olsson (S) utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om båda beslutsyrkandena kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 
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___________ 
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BIN § 4   Dnr 18/2019 

Val av ledamot samt ersättare i gatu- och 

kvartersnamnskommittén 

Bildningsnämndens beslut 

1. Som ledamot från bildningsnämndens i gatu- och kvartersnamnskommittén 
för mandatperioden 2019-2022 utses: 
Peter Jonsson (M) 

 
2. Som ersättare från bildningsnämnden i gatu- och kvartersnamnskommittén 

för mandatperioden 2019-2022 utses: 
Carl-Uno Olsson (S) 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om kvarters- och gatunamn 
inom planbelagt område, i enlighet med dess reglemente som antagits av kom-
munfullmäktige 2014-12-15 § 61. 

För att bereda gatu- och kvartersnamn finns det ett gemensamt råd mellan 
bildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden, vilket beslutats av kom-
munfullmäktige 2018-05-02 § 37. Detta råd kallas för gatu- och kvartersnamns-
kommittén. 

Till gatu- och kvartersnamnskommittén ska bildningsnämnden utse en ledamot 
jämte en ersättare. 

Gatu- och kvartersnamnskommittén är knutit till miljö- och byggnadsnämn-
den. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut: 

Peter Jonsson (M) utses till ledamot. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Carl-Uno Olsson (S) utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om samtliga beslutsyrkanden kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

___________ 
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BIN § 5   Dnr 18/2019 

Nominering av ledamot till det brottsförebyg-

gande rådet  

Bildningsnämndens beslut 

Som ledamot från bildningsnämndens i det brottsförebyggande rådet för man-
datperioden 2019-2022 nomineras: 

Peter Jonsson (M) 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-05-02 § 37 beslutat att Vara kommun ska ha ett 
brottsförebyggande råd. 

Utgångspunkten för det brottsförebyggande rådets arbete bygger på ett sam-
verkansavtal tecknat mellan kommunen och polisen där prioriterade områden 
lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revideras årligen 
utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser. 

Det ska finna en representant från bildningsnämnden i rådet. Bildningsnämn-
den kan nominera sin representant, men det är kommunstyrelsen som slutgil-
tigt beslutar vilka representanter som ska finnas i rådet. 

Det brottsförebyggande rådet är knutit till kommunstyrelsen. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut: 

Peter Jonsson (M) nomineras till ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Herman Bynkes beslutsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden beslutar enligt detta. 

___________ 
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BIN § 6   Dnr 18/2019 

Nominering av ledamot samt ersättare till 

folkhälsorådet 

Bildningsnämndens beslut 

1. Som ledamot från bildningsnämndens i folkhälsorådet för mandatperioden 
2019-2022 nomineras: 
Magnus Fridén (C) 

 
2. Som ersättare från bildningsnämnden i folkhälsorådet för mandatperioden 

2019-2022 nomineras: 
Carl-Uno Olsson (S) 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-05-02 § 37 beslutat att Vara kommun ska ha ett 
folkhälsoråd. 

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunen i syfte att samordna resurser för förebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän 
från kommun och region. Folkhälsoarbetet ska vara politiskt förankrat, bedri-
vas kontinuerligt, tvärsektoriellt, långsiktigt och ses med helhetssyn. 

Det ska finna en representant jämte en ersättare från bildningsnämnden i rådet. 
Bildningsnämnden kan nominera sina representanter , men det är kommunsty-
relsen som slutgiltigt beslutar vilka representanter och ersättare som ska finnas 
i rådet. 

Folkhälsorådet är knutit till kommunstyrelsen. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Herman Bynke (M) yrkar följande beslut: 

Magnus Fridén (C) nomineras till ledamot. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Carl-Uno Olsson (S) nomineras till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om samtliga beslutsyrkanden kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt dessa. 

___________ 
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BIN § 7   Dnr 92/2018 

Kontaktpolitiker på bildningsnämndens en-

heter 

Bildningsnämndens beslut 

Följande kontaktpolitiker utses på bildningsnämndens enheter fram till 2022-
12-31: 

Enhet Fadder 

Lagmansgymnasiet Peter Jonsson 
Magnus Fridén 

Alléskolan Herman Bynke 
Carl-Uno Olsson 

Nästegårdsskolan Carl-Uno Olsson 
Camille Maamari 

Parkskolan/Torsgårdsskolan/Särskolan Per-Olof Persson-Lilja 
Peter Jonsson 

Levene förskola och skola Camille Maamari 
Ros-Marie Persson 

Arentorp förskola och skola Magnus Fridén 
Elin Härling 

Vedum skola/Larv-Tråvad skolor Hazim Karic 
Magnus Fridén 

Kvänum-Tråvad förskola/Vedum förskola Elin Härling 
Herman Bynke 

Torsgården, Frejgården, Västra förskolor Ros-Marie Persson 
Peter Jonsson 

Kultur Vara Herman Bynke 
Elin Härling 

Elevhälsan Elin Härling 
Hazim Karic 

Baden Carl-Uno Olsson 
Per-Olof Persson-Lilja 

________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har 2018-10-27 § 138 antagit ett program för förtroendeval-
das uppdrag i bildningsförvaltningen. Ett av dessa uppdrag är att vara kontakt-
politiker för några av enheterna i förvaltningen. 
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Syftet med att vara kontaktpolitiker är att den förtroendevalda ska kunna följa 
verksamheten på nära håll samt få information och kunskap som kan vara till 
nytta i nämndsarbetet. Det blir även ett sätt för enheten att få en nära kontakt 
med en representant från nämnden för att exempelvis kunna diskutera aktuella 
frågor. 

Det är enhetschefens ansvar att bjuda in kontaktpolitiker till ett första möte där 
riktlinjer för året bestäms med bland annat lämpliga datum för besök, kontak-
ter med övriga intressenter, med mera. Det är även lämpligt att bjuda in faddrar 
till speciella arrangemang såsom skolavslutning eller avtackning av personal vid 
pensionering. 

För uppgifter som kontaktpolitiker har varje politiker rätt till förrättningsar-
vode för upp till 15 timmar per år. Därutöver sker arbetet utifrån politikerns 
intresse och engagemang. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-01-02 
- Program från bildningsnämnden, 2018-10-27 § 138 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Herman Bynke (M) yrkar följande ändring: 

Herman Bynke blir kontaktpolitiker för Alléskolan istället för Magnus Fridén. 
Magnus Fridén blir istället kontaktpolitiker på Arentorp skola och förskola 
istället för Herman Bynke. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Herman Bynkes änd-
ringsyrkande och finner att nämnden bifaller ändringsyrkandet. 

Carl-Uno Olsson (S) begär votering. 

Bildningsnämnden fastställer följande beslutsgång: 
Ja – Röst för förvaltningens förslag till beslut 
Nej – Röst för Herman Bynkes ändringsyrkande 

Omröstningsresultat: 
Med 4 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar bildningsnämnden enligt Herman 
Bynkes ändringsyrkande. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Herman Bynke (M)  X  

Per-Olof Persson-Lilja (L)  X  

Magnus Fridén (C)  X  

Carl-Uno Olsson (S) X   
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Ros-Marie Persson (S) X   

Lars Åke Karlsson (S) X   

Elin Härling (SD) X   

Camille Maamari (HVKB)  X  

Lena König (M)  X  

Summa 4 5  

__________ 
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BIN § 8   Dnr 92/2018 

Representanter till programråden på Lag-

mansgymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Följande representanter från bildningsnämnden utses till Lagmansgymnasiets 
programråd fram till 2022-12-31: 

Program Ledamot 

Bygg- och anläggningsprogrammet Carl-Uno Olsson 
Peter Jonsson 

Barn- och fritidsprogrammet Magnus Fridén 
Herman Bynke 

El- och energiprogrammet Peter Jonsson 
Camille Maamari 

Fordons- och transportprogrammet Elin Härling 
Hazim Karic 

Industritekniska programmet Ros-Marie Persson 
Carl-Uno Olsson 

Teknikprogrammet Per-Olof Persson-Lilja 
Magnus Fridén 

________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har 2018-10-27 § 138 antagit ett program för förtroendeval-
das uppdrag i bildningsförvaltningen. Ett av dessa uppdrag är att vara ledamot i 
ett eller flera av Lagmansgymnasiets programråd. 

Varje yrkesprogram på gymnasiet ska ha ett programråd. Syftet med rådet är att 
underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv. Medverkande på rådet är, för-
utom nämndsledamöter; rektor, lärare samt representanter från näringslivet. 

Syftet med att vara ledamot i ett programråd är att den förtroendevalda ska få 
kunskap om aktuella frågor och händelser på programmet samt att närmare 
kunna påverka dess utveckling. Förtroendevalda kan även lyfta vidare politiska 
frågor till nämnden vid behov. 

Det är programansvariga som ansvarar för att bjuda in de aktuella nämndsleda-
möterna till respektive programråd. Om en ledamot inte har möjlighet att när-
vara har denne rätt att tillkalla en ersättare bland nämndens övriga ledamöter 
samt ersättare. 

För närvarande i programråden utges förrättningsarvode för de beslutade leda-
möterna samt eventuell tillkallad ersättare. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-12-28 
- Program från bildningsnämnden, 2018-10-27 § 138 

__________ 
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BIN § 9 

Information från förvaltningen och ledamöter 

Droganvändning i Vara kommun 

Bildningschef informerar om att förvaltningen har upptäckt ett ökat problem 
med droganvändningen i Vara kommun, vilket bland annat drabbat skolorna. 
Det är framförallt på gymnasieskolan och högstadieskolorna som det har varit 
ett problem. Endast ett fåtal individer är inblandade, men det finns ett tjugotal i 
riskzonen. 

Det kommer att starta ett arbete kring detta där kommunens integrationssam-
ordnare kommer att försöka starta upp ”vuxna på stan” för att råda bukt med 
problemet. Upplevelsen är att det inte är skolan som är problemet, men att ele-
ver tar med sig problematik från fritiden till skolan. 

__________ 


