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BIN § 10

Fastställande av föredragningslista
Bildningsnämndens beslut
Följande ärenden tas bort från dagordningen:
-

Ärende 3: Uppföljning av det drogförebyggande arbetet

__________
Sammanfattning av ärendet
Det är bildningsnämndens ordförande som beslutar om vilka ärenden som ska
med på arbetsutskottets kallelse.
Varje ledamot i nämnden har dock initiativrätt enligt kommunallagen
(2017:725) 4 kap. 20 §. Detta innebär att ledamöter får väcka ärenden på nämnden även om de inte varit med i kallelsen.
Eventuella ändringar av dagordningen, exempelvis borttagande eller tilläggande
av ärenden, beslutas inledningsvis på nämndens sammanträde.
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 11

Uppföljning av organisationen kring nyanlända barn och ungdomar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt bildningsnämndens ärendeplan, antagen 2018-12-05 § 164, ska nämnden
följa upp organisationen kring nyanlända barn och ungdomar årligen på dess
februarimöte.
För närvarande finns det motsvarande 9 heltidstjänster studiehandledare/modersmålslärare i Vara kommun. Av dessa är lärare i arabiska och dari klart dominerande. Utöver dessa finns även lärare i somaliska, polska och urdu.
Förutom studiehandledare/modersmålslärare finns det motsvarande 6 heltidstjänster lärare i svenska som andraspråk.
Samordnaren för nyanlända följer kontinuerligt upp resursfördelningen för att
öka likvärdigheten för eleverna. Just nu är det familjer från Syrien och i viss
mån Somalia som flyttar till Vara. I kommunens skolor finns drygt 20 olika
modersmål. I många språk är det inte möjligt att erbjuda modersmålsundervisning eller studiehandledning. Det blir då lärarna i Svenska som andraspråk
(SVA) som får stötta dessa elever.
Beslutsunderlag
- Rapport från samordnare för nyanlända, 2019-01-24
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 53/2018

Redovisning av förstudie för anpassning av
Pentahallens lokaler till skolverksamhet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner preliminärt projektet gällande fasta inventarier
samt förrådet. Förstudierapporten för anpassning av Pentahallens lokaler till
skolverksamhet, daterad 2018-12-21, överlämnas till Stiftelsen Torsgårdshallen
för granskning och godkännande av delen avseende fasta inventarier samt förrådet.
Efter att förvaltningen och Stiftelsen Torsgårdshallen har stämt av förstudien
ska en rapportering av det slutgiltiga projektet ske till bildningsnämnden för ett
godkännande av bildningsnämndens kostnad för projektet.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28 § 98 fattades beslut om att det
skulle ske en anpassning av Pentahallens lokaler för skolverksamhet i enlighet
med tidigare förstudierapport. Bildningsförvaltningen meddelade på bildningsnämnden 2018-09-25 § 117 att det hade tillkommit kostnader i projektet och
att en reviderad förstudie därför skulle tas fram för nytt beslut i nämnden.
Anledningen till förstudien är att det finns ett behov av att kunna dela av hallen
i två delar för att kunna bedriva effektiv undervisning för två grupper samtidigt. Detta behov har uppstått efter en högre beläggningsgrad i och med den
nybyggda Torsgårdsskolan. Hallen saknar även tillräckliga fasta inventarier som
uppfyller dagens undervisningskrav och förvaringsutrymme för undervisningsmaterial saknas.
Förstudien visar att en ridåvägg med fasta väggar behöver tillföras hallen för att
den ska kunna delas av på ett effektivt sätt, detta beräknas kosta 910 tkr inklusive arbete. Fasta inventarier som behöver tillföras hallen beräknas i sin tur
kosta 200 tkr medan materialförrådet beräknas till 350 tkr. Slutligen kommer
ett nytt ventilationssystem behöva tillföras på grund av skiljeväggen, denna beräknas till en kostnad på 35 tkr. Den totala investeringskostnaden beräknas
därför till 1 495 tkr.
Då det inte är kommunen som äger hallen kan inte kommunen ansvara för investeringen, utan Stiftelsen Torsgårdshallen behöver investera i sin egen lokal.
Det finns dock en problematik med att det är kommunen som har behov av
förändringarna och inte stiftelsen. Givet att stiftelsen ansvarar för investeringen
och bygget kan kommunen därför kompensera stiftelsen för kostnaden genom
ökad hyra.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-01-16 § 5
Utdragsbestyrkande
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- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-01-10
- Förstudierapport från ekonom, 2018-12-21
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1/2019

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
2. Arbetsutskottet kallas in för att redogöra kring hanteringen av delegationsärende med händelsekort 2019.100 på en nästkommande nämnd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2018-0612 § 79. De delegationsbeslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde.
Under sammanträdet redovisas ytterligare kring delegationsbeslut 2018.1227.
Delegationsbeslut

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden:
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.1241 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.1242 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.1270 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.1288 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.41
5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.50
5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Ordförande Carl-Uno Olsson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.1246
1.1 Beslut vid brådskande ärende
Delegat: Ekonom Anna Kuittinen
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Fastställande av grundbelopp för fristående verksam2018.1276
2.4
het efter begäran om enskilt beslut
Delegat: Rektor Birgitta Ahlberg
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till
2018.1277 3.2.2
dess behov av särskilt stöd
Utdragsbestyrkande
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Delegat: Rektor Allan Spets
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till
2018.1278 3.2.2
dess behov av särskilt stöd
2018.1279 3.2.2 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till
dess behov av särskilt stöd
Delegat: Skolskjutsansvarig Yvonne Carlson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.1330
2.8 Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
2018.1331
2.8 Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
2018.1332
2.8 Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
2019.17
4.1.8
förskoleklass
2019.18
4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
grundskola
2019.4
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2019.35
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2019.38
4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
grundskola
2019.49
4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
grundskola
2019.101
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
Delegat: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2019.45
4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Beslut om att elev i grundsärskolan ska integreras i
2019.45
4.2.5
grundskolan
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med an2019.92
2.5
nan huvudman
Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med an2019.93
2.5
nan huvudman
Beslut om förtroendevaldas deltagande på kurser och
2019.100
1.3
konferenser
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-01-24
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Per-Olof Persson-Lilja (L) yrkar följande tillägg:
Arbetsutskottet kallas in för att redogöra kring hanteringen av delegationsärende med händelsekort 2019.100.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Per-Olof Persson-Liljas tilläggsyrkande kan bifallas
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 18/2019

Redovisning av Bättre Vara-synpunkter för
kvartal 4, 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bättre Vara är kommunens synpunktsforum på hemsidan, där synpunkter och
svar publiceras offentligt. Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i kommunen redovisas till respektive ansvarig
nämnd. Detta sker vanligtvis kvartalsvis.
Under föregående års fjärde kvartal har det lämnats in fyra synpunkter som rör
bildningsnämndens verksamheter.
Första synpunkten gällde ett önskemål om fler sportanläggningar i kommunen.
Synpunkten har besvarats av kultursamordnare samt chef för tillväxt- och utvecklingsavdelningen.
Den andra synpunkten var en fråga kring rådande situation med elever som använt droger på Alléskolan samt information till vårdnadshavare om detta. Frågan besvarades av rektor samt biträdande rektor på Alléskolan.
En tredje synpunkt gällde rätten till särskilt stöd för elever på fristående skolor.
Synpunkten besvarades av bildningschef.
Den sista synpunkten handlade om byggandet av ny entré på Lagmansgymnasiet. Denna synpunkt besvarades av rektor på Lagmansgymnasiet.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-01-16
_____________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 119/2018

Fastställande av bildningsnämndens skolchef
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningschef Dzenan Mahic utses till skolchef för hela bildningsnämndens
verksamhet.
2. Bildningsnämndens ordförande delegeras rätt att i framtiden besluta om
bildningsnämndens skolchef för omedelbar anmälan till nämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 8 § är det huvudmannen som ansvarar för
att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen samt
andra författningar.
Enlig en ny bestämmelse, 2 kap. 8a §, som trätt i kraft 2019-01-01, ska varje
huvudman nu utse en skolchef som ska biträda huvudmannen.
Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen när det gäller att se till att de
föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Med
föreskrifter menas bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Det kan också handla om andra föreskrifter vid
sidan om skollagen, exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav ska
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Ansvaret
för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv.
Då bildningschef redan idag gör det arbete som en skolchef enligt lag ska utföra är det lämpligt att denne formellt utses till skolchef.
I framtiden anses det lämpligt att ordförande får rätt att besluta om nämndens
skolchef då det kan finnas behov av ett snabbt beslut som inte kan invänta
nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-01-16 § 9
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-01-02
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2/2019

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
Händelsekort
Ärendebeskrivning
Elever i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatta för hot och
2018.1258
våld
2018.1259 Elever i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och
våld
2019.40
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2019.55
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.56
Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.57
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.58
Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.59
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.60
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.61
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.62
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.63
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.64
Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.65
Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.66
Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Harald Lundqvist
Händelsekort
Ärendebeskrivning
Elev på IM-programmet på Lagmansgymnasiet har upplevt sig
2018.1260
kränkt
Anmälare: Önums friskola
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.1292 Elev i årskurs 6 på Önums friskola har hög frånvaro (24 dagar)
Anmälare: Tf. rektor Allan Spets
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.67
Elev i årskurs 6 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-01-24
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-01-24
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 17

Information från förvaltningen och ledamöter
Rykten och uppfattningar om kommunens skolor
Ledamöter lyfter att de har hört från vårdnadshavare på Nästegårdsskolan att
det finns problematik på Nästegårdsskolan. Bland annat ska det ha skapats en
Facebook-grupp där det hetsas att anmäla skolan och felaktiga rykten sprids.
Vårdnadshavare har även lyft att deras barn inte får det stöd som krävs.
Det lyfts även att det finns dåligt rykte för vissa skolor, exempelvis Alléskolan
där det står om skadegörelse eller droganvändning i media.
Bildningschef informerar om att det finns ett pågående arbete med problematiken kring droger, skadegörelse och övriga händelser på skolorna. Samtidigt är
det olyckligt att felaktigheter sprids samt att personalen på skolan blir utsatta.
Tf. rektor på Nästegårdsskolan kommer att ha ett möte med föräldraföreningen för att gå igenom situationen på skolan. Kommunen kommer även att
använda sig av media samt kommunens kommunikationsavdelning för att
sprida en sann bild av samtliga skolor i kommunen.
Pågående rekryteringar
Bildningschef informerar om pågående rekryteringar inom förvaltningen:
Rektorstjänster - Nästegårdsskolan
Det har skett intervjuer för två rektorstjänster på Nästegårdsskolan. Två kandidater har nu valts ut som kommer att erbjudas tjänsterna.
Utvecklingsledare/utredare
Det har skett intervjuer till en ny utvecklingsledare/utredare inom förvaltningen. En kandidat har nu valts ut och erbjudits tjänsten, denne har tackat ja
men bildningschef vill avvakta med namnet tills allt är påskrivit.
Verksamhetschefer - Förskola, grundskola
Annonser till verksamhetschefer för förskolan och grundskolan har gått ut och
ett antal kandidater har valts ut baserat på dessa. Det kommer att ske intervjuer
till dessa under vecka 7-8.
Förskolechefer - Arentorp, Kvänum-Tråvad
Det finns ett behov av att annonsera efter två förskolechefer efter att nuvarande förskolechefer på Arentorp samt Kvänum-Tråvad förskolor har aviserat
att de kommer att gå i pension.
Information om förstudier kring Larv-Tråvad
Ordförande informerar om beslutet kring Larv-Tråvad i arbetsutskottet. Det
gavs ingen tid kring när återremissen skulle vara klar, men förvaltningen kommer att ta med sig frågan och återkomma med en tid.
__________
Utdragsbestyrkande

