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BIN § 18

Fastställande av föredragningslista
Bildningsnämndens beslut
Följande ärenden tillförs dagordningen:
-

§ 36 Rundtur till bildningsnämndens verksamheter

Följande ärenden byter namn:
-

Ärende 6 ’Skärmförbud på Vara Badhus och Nästegårdsbadet’ ändras
till ’Delegation för ordningsregler inom kultur- och fritidsverksamheten’

__________
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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Dnr 7/2019

Fördelning av stöd till utveckling våren 2019
Bildningsnämndens beslut
Vara IBK:s ansökan om stöd till utveckling beviljas med 25 500 kr. Summan
motsvarar kostnaden för inköp av sarghörn samt dess fraktkostnad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer.
Dessa beskrivs i Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8.
Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet. Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening. Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar
med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med
stor andel pojkar och vice versa.
Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan
lämnas 1 februari eller 1 augusti. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och
en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.
Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av projektet till bildningsnämnden. Redovisningen ska skickas in senast 2
månader efter att projektet genomförts, dock senast 31 december innevarande
år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Utbetalning sker senast 4
veckor efter inkommen redovisning.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 21
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2019-02-04
- Ansökan från Vara IBK, 2019-01-29
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 114/2018

Stöd till Larvs FK för återuppbyggnad efter
brand på Hedensborg Larv
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden konstaterar att den utredning kring principer för kommunala investeringsbidrag som pågår inom bildningsnämnden ännu inte är
klar. Då läget för Larvs FK, på grund av brandskadan, bedöms som brådskande anses att denna ansökan bör behandlas separat och inte avvakta utredningen.
2. Bildningsnämnden ställer sig positiv till ett investeringsstöd till Larvs FK på
maximalt 1 300 tkr för återuppbyggnad av Hedensborg Larv. Då nämnden
saknar medel för denna typ av stöd överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling enligt tidigare praxis för investeringsstöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnade 2018-12-04 en ansökan om stöd från Larvs
FK till bildningsnämnden. Ansökan gällde stöd från Vara kommun för återuppbyggnad efter brand på föreningens klubbstuga Hedensborg Larv.
Det var en anlagd brand som 2018-07-24 förstörde stora delar av klubbstugan.
Även om föreningen hade fullvärdesförsäkring på lokalen var mycket av värdet
avskrivit och föreningen får inte hela ersättningen som behövs för att återställa
lokalen. I samband med återuppbyggnaden planerar föreningen även att åtgärda vissa äldre brister såsom ventilation, tillgänglighet samt allmän standard.
Utöver egen kapitalinsats samt försäkringsersättning har föreningen även sökt
stöd hos Sparbanksstiftelsen, Allmänna Arvsfonden samt fått hjälp av det lokala näringslivet. Den kvarvarande investeringskostnaden bedöms efter detta
vara 2 600 tkr varav föreningen söker stöd från kommunen på 50 procent;
1 300 tkr.
Bildningsnämnden har endast rätt att bevilja stöd till föreningar enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om föreningsstöd. Storleken på den sökta summan
gör att ingen av bildningsnämndens stödformer kan användas och det rör sig
därför om ett investeringsbidrag. Denna typ av bidrag kan endast beviljas av
kommunfullmäktige då det inte finns några framtagna riktlinjer för stödet.
Det bedöms att åtgärderna i ansökan är viktiga för kommunen då föreningen
genom klubblokalen bidrar till ett flertal aktiviteter och verkar som en samlingspunkt för invånarna i Larv. Branden ses även som en oförutsägbar händelse för föreningen, vilket ökar behovet av stöd från kommunen. Med anledning av detta bör ett investeringsstöd beviljas till föreningen.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 22
- Komplettering från Larvs FK, 2019-01-11
- Ansökan från Larvs FK, 2018-12-04
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 33/2019

Stöd till Vedums Scoutkårs Föräldraförening
för återuppbyggnad efter brand på Vedums
scoutstuga
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden konstaterar att den utredning kring principer för kommunala investeringsbidrag som pågår inom bildningsnämnden ännu inte är
klar. Då läget för Vedums Scoutkårs Föräldraförening, på grund av brandskadan, bedöms som brådskande anses att denna ansökan bör behandlas separat och inte avvakta utredningen.
2. Bildningsnämnden ställer sig positiv till ett investeringsstöd till Vedums
Scoutkårs Föräldraförening på maximalt 1 500 tkr för återuppbyggnad av
Vedums scoutstuga. Då nämnden saknar medel för denna typ av stöd överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling enligt tidigare
praxis för investeringsstöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnade 2019-01-30 en ansökan om stöd från Vedums
Scoutkårs Föräldraförening till bildningsnämnden. Ansökan gällde stöd från
Vara kommun för återuppbyggnad efter brand på Vedums scoutstuga.
Scoutstugan förstördes av en anlagd brand 2018-07-20. Byggnaden var fullvärdesförsäkrad men på grund av avskrivningar kommer inte föreningen att få
hela ersättningen som behövs för att återställa byggnaden. I samband med återställandet planerar föreningen även att öka byggnadens storlek, förbättra dess
standard samt göra den helt tillgänglighetsanpassad.
Utöver egen kapitalinsats samt försäkringsersättning har föreningen även sökt
stöd hos Sparbanksstiftelsen. Den kvarvarande investeringskostnaden bedöms
efter detta vara 1 500 tkr varav föreningen söker stöd från kommunen på hela
summan.
Bildningsnämnden har endast rätt att bevilja stöd till föreningar enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om föreningsstöd. Storleken på den sökta summan
gör att ingen av bildningsnämndens stödformer kan användas och det rör sig
därför om ett investeringsbidrag. Denna typ av bidrag kan endast beviljas av
kommunfullmäktige då det inte finns några framtagna riktlinjer för stödet.
Det bedöms att åtgärderna i ansökan är viktiga för kommunen då föreningen
genom scoutstugan bidrar till viktiga aktiviteter för barn i Vedumstrakten.
Branden ses även som en oförutsägbar händelse för föreningen, vilket ökar behovet av stöd från kommunen. Med anledning av detta bör ett investeringsstöd
beviljas till föreningen.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 23
- Ansökan från Vedums Scoutkårs Föräldraförening, 2019-01-30
__________

Utdragsbestyrkande

7

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 22

8

Dnr 25/2019

Delegation för ordningsregler inom kulturoch fritidsverksamheten
Bildningsnämndens beslut
1. Kulturchef delegeras rätt att fatta beslut om ordningsregler samt konsekvenser av att de inte följs för kulturverksamheten. Beslut ska anmälas till nämnden snarast.
2. Badhuschef delegeras rätt att fatta beslut om ordningsregler samt konsekvenser av att de inte följs för fritidsverksamheten. Beslut ska anmälas till
nämnden snarast.
__________
Sammanfattning av ärendet
Badhuschef har lyft ett behov av att införa ett skärmförbud på Vara Badhus
och Nästegårdsbadet. Detta med anledning av ett ökat antal drunkningstillbud
som skett på grund bristande tillsyn från medföljande vuxen till yngre barn.
Med anledning av detta har rätten att kunna besluta om ordningsregler för
verksamheter inom kultur- och fritid aktualiserats.
De flesta av kommunens verksamheter räknas som allmänna eller offentliga
platser, däribland badhus samt bibliotek. En kommun kan inte begränsa enskildas rätt att vistas på offentliga platser hur som helst då det krävs lagstöd eller
ett politiskt beslut för detta.
Något lagstöd för enhetschefer inom kultur- och fritidsförvaltningen att avvisa
enskilda personer från offentliga platser saknas idag. Det bedöms därför att ett
politiskt beslut behövs för att kunna avvisa personer från offentliga platser
inom kultur- och fritidsverksamheten.
Samtidigt har nämnden förtroende för att kulturchef och badhuschef kan fatta
lämpliga ordningsregler för sina respektive verksamheter och det bedöms som
onödigt att mindre revideringar av ordningsregler ska behöva beslutas av
nämnden. Ansvaret för att besluta om ordningsregler inom kultur- och fritidsverksamheten bör därför delegeras till enhetschefer inom området.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 14
- Tjänsteskrivelse från badhuschef, 2019-01-31
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Utdragsbestyrkande
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Kulturchef samt badhuschef delegeras rätt att fatta beslut om ordningsregler,
samt konsekvenser av att de inte följs, för sina egna verksamheter. Beslutet ska
anmälas till nämnden snarast.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande
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Dnr 27/2019

Prissättning för återkommande uthyrning av
simbassängen i Vara Badhus
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att prissättning vid återkommande uthyrning av
simbassängen i Vara Badhus till affärsdrivande verksamhet ska vara stafflad enligt följande hyrespriser, där debitering ska ske efter varje påbörjad halvtimme:
0,5-5,5 bantimmar per år

400:- per bana och timme

6-10,5 bantimmar per år

350:- per bana och timme

11-15,5 bantimmar per år

300:- per bana och timme

16-20,5 bantimmar per år

250:- per bana och timme

21+ bantimmar per år

200:- per bana och timme

__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-06-12 § 79 att rätten att upprätta avtal gällande kontinuerlig uthyrning av Vara Badhus delegeras till bildningsnämndens
arbetsutskott. Det togs aldrig något nämndbeslut om prissättningen men diskussioner fördes om att det vore gynnsamt att tillämpa samma modell som tilllämpas avseende gymföretaget Actic, dvs hyran ska vara 35% av omsättningen
med ett minimibelopp.
En lokal entreprenör hyrde banor i simbassängen vid fyra tillfällen under hösten 2018 till en hyra på 35% av omsättningen med ett minimibelopp på 2000:per timme alternativt 500:- per bana. Utfallet blev att minimibeloppet var lägre
än 35% av omsättningen. Vid en jämförelse med hyrespriser i Lidköpings badhus visar det sig att 500:- per bana är en hög hyra som kan behöva sänkas om
det är önskvärt att Vara Badhus ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser.
En stafflad hyressättning där priset per timme är lägre ju fler timmar kunden
bokar skulle ge Vara Badhus är starkare konkurrenskraft och skulle stimulera
hyresgäster att boka mer och oftare. Modellen med stafflad hyressättning finns
sedan tidigare avseende undervisningsbassängen på Vara Badhus.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 15
- Tjänsteskrivelse från badhuschef, 2019-01-31
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

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

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut, med vissa redaktionella ändringar, kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 55/2018

Status för pågående förstudie för renoveringsåtgärder på Alléskolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2018-06-12 § 75 beslutat att förvaltningen får i uppdrag
att genomföra en förstudie för renoveringsåtgärder på Alléskolan. Detta efter
att en behovsbeskrivning visat på att det finns stora renoveringsbehov på skolan.
Då flera förstudier beställdes parallellt har tidplanen för förstudien för Alléskolan flyttats fram. Beslut om budgetnivå har ytterligare förskjutet tidplanen.
Arbetsgruppen för förstudien har under hösten 2018 gjort omvärldsbevakning
i form av studiebesök på nybyggda och ombyggda skolor i Mariestad och Götene samt deltagit i en föreläsning om framtida lärmiljöer.
Intressentanalys har gjorts i form av 2 workshop med all personal på skolan i
oktober 2018 och i januari 2019. Representanter för tekniska har även deltagit.
Resultat av workshops blir underlag till arkitekt att göra skisser.
Ambitionen är att en skiss och kostnadsberäkning på ändamålsenliga lokaler
ska presenteras på arbetsutskottet under maj 2019.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kvalitetsstrateg, 2019-02-21
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 56/2018

Status för pågående förstudie för renoveringsåtgärder på Nästegårdsskolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2018-06-12 § 76 beslutat att förvaltningen får i uppdrag
att genomföra en förstudie för skapandet av ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan. Detta efter att en behovsbeskrivning visat på att det finns stora renoveringsbehov på skolan.
Då flera förstudier beställdes parallellt har tidplanen för förstudien för Nästegårdsskolan flyttats fram. Beslut om budgetnivå har ytterligare förskjutet tidplanen.
Arbetsgruppen för förstudien har under hösten 2018 gjort omvärldsbevakning
i form av studiebesök på nybyggda och ombyggda skolor i Mariestad, Götene
och Skövde samt deltagit i en föreläsning om framtida lärmiljöer.
Intressentanalys har gjorts i form av workshops med all personal på skolan i
oktober 2018. En workshop för personalen i åk 7 – 9 samt en workshop för
personalen i åk F – 6. Representanter för tekniska har även deltagit. Resultat
av workshops blir underlag till arkitekt att göra skisser.
Ambitionen är att en skiss och kostnadsberäkning på ändamålsenliga lokaler
ska presenteras på arbetsutskottet under maj 2019.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kvalitetsstrateg, 2019-02-21
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 38/2017

Bildningsnämndens bokslut för räkenskapsåret 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bokslut 2018 godkänns och årsredovisningen, daterad 2019-02-05, överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ej använda riktade medel till Torsgårdsskolans inventarier, 1 297,8 tkr flyttas över till 2019 års investeringsbudget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens resultat för året är ett underskott på 4 419 tkr. I resultatet
är regleringen av den centrala resursfördelningen gjord och nämnden fördelades ytterligare 9 031 tkr.
Underskottet härrör främst från förskolan, grundskolan samt skolskjuts. Enheterna som har störst negativ avvikelse är Levene, 1 454 tkr, Nästegårdsskolan, 1 447 tkr samt Tråvad/Larv, 761 tkr. Orsaken till underskott på dessa enheter är bl.a. fler elever med behov av särskilt stöd, ökade interkommunala ersättningar, få elever per klass samt organisatoriska orsaker.
Förskolan i Vara kommun är dyrare 2018 p.g.a. fler barn i undervisningen än
prognostiserade, ökade kostnader friskoleersättning, vissa omställningskostnader för nya Västra förskolan, samt organisatoriska kostnader.
Skolskjutskostnaderna har ökat p.g.a. ökat antal elever i både grundsär- och
gymnasiesärskolan med sådana svårigheter att de behöver åka i egen taxi eller
har behov av anpassade skoltider. Även på grundskolan märks en ökning av
anpassade skoltider samt så har den utökade timplanen fördyrat kostnaderna
för skolskjuts.
Investeringsbudgeten för bildningsnämnden 2018 uppgick till 9 800 tkr, av vilket 7 431,5 tkr har använts. Utav dessa 9 800 tkr var 3 000 tkr riktade medel till
Torsgårdsskolans inventarier, utav dessa 3 000 tkr har 1 702,2 tkr använts, vilket innebär att 1 297,8 tkr flyttas över till 2019 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 16
- Sammanställning från ekonom, 2019-02-07
- Årsredovisning från ekonom, 2019-02-05
- Rapport från ekonom, 2019-02-05
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-02-02
__________
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 27

15

Dnr 76/2018

Uppföljning av bildningsnämndens pågående
lokalprojekt
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
__________
Sammanfattning av ärendet
För att tydliggöra processerna kring de många byggnads- och underhållsprojekten som berör bildningsnämnden återrapporteras byggprojektens status per
2019-01-29. 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 genomförs av tekniska nämnden, finns det ett antal större projekt där bildningsnämnden ansvarar för en förstudie innan ärendet övergår till tekniska nämnden
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 i samband med delårsrapport (maj och september) samt vid bokslut (februari).
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 17
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-01-29
- Sammanställning från tekniska förvaltningen, 2019-01-29
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 28

16

Dnr 83/2018

Programutbud på gymnasieskolan inför omvalsperioden 2019/2020
Bildningsnämndens beslut
Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför omvalsperioden för läsåret 2019/2020:
Program

Platser

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

16

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

16

Ekonomiprogrammet (EK)

24

El- och energiprogrammet (EE)

16

Fordons- och transportprogrammet (FT)

14

Industritekniska programmet (IN)

16

Introduktionsprogrammen (IM)

Efter behov

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

14

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

24

Teknikprogrammet (TE)

24

__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-09-25 § 110 fattades beslut om vilka
program som skulle erbjudas inför den första valperioden för läsåret
2019/2020.
Sista ansökningsdagen för den första valperioden för gymnasiet var den 201902-01. Ansökningssiffrorna för förstavalssökande på Lagmansgymnasiet såg efter detta ut enligt följande, jämfört med samma siffror för första valperioden
2018:
Program

Sökande Sökande
2018
2019
Förändring

Barn- och fritidsprogrammet

18

15

-3

Bygg- och anläggningsprogrammet

16

4

-12

Ekonomiprogrammet

18

12

-6

El- och energiprogrammet

16

20

+4

Fordons- och transportprogrammet

9

18

+9

Industritekniska programmet

8

24

+16

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27

17

Naturvetenskapsprogrammet

9

12

+3

Samhällsvetenskapsprogrammet

12

6

-6

Teknikprogrammet

19

19

0

Totalt

125

130

+5

*Programinriktat individuellt val inräknat.
Beslut behöver nu tas kring vilka program som ska erbjudas inför omvalsperioden från 2019-04-15 till 2019-05-15.
Förslaget är att minska antalet platser på ekonomiprogrammet från 28 platser
till 24 platser samt att öka antalet platser på industritekniska programmet från
14 platser till 16 platser.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 19
- Sammanställning från rektor, 2019-02-05
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-02-04
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 29
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Dnr 34/2019

Förstudie för eventuell anpassning av Sveviatomten för nyttjande av Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för anpassning/skapande av undervisningslokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet. I förstudien skall möjligheten att i en förlängning tillskapa lokaler även
för Fordons- och transportprogrammet beaktas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en preliminär tidpunkt för när förstudien för anpassning/skapandet av undervisningslokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet ska vara klar.
__________
Sammanfattning av ärendet
Rektor på Lagmansgymnasiet har tagit initiativ till en behovsbeskrivning av nybyggnation av lokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) samt Fordons- och transportprogrammet (FT). Anledningen till behovsbeskrivningen är
att båda programmen har ett behov av nya lokaler.
BA-programmet har i många år verkat i lokaler som är kraftigt slitna och ej anpassade för en modern skolverksamhet. I och med att det inte är kommunen
som äger fastigheten kan inte nödvändiga renoveringsåtgärder vidtas för att anpassa verksamheten efter rådande krav och behov från bland annat Skolverket.
Nuvarande lokaler ligger också på avstånd från övriga skolan vilket skapar svårigheter för elevernas sociala liv, skapar transportbehov och försvårar schemaläggningen.
FT-programmet finns idag utspritt i flera lokaler varav de som nyttjas i skolans
huvudbyggnad kommer att behöva ersättas i ett fortsatt Sprinten-projekt. Dagens köryta kan inte heller användas under höstens skördeperiod då den används som spannmålsupplag.
Kommunen har nu köpt den så kallade Svevia-tomten, vilken ligger i anslutning till Lagmansgymnasiet. Det finns flera fördelar med att använda denna
tomt till BA- och FT-programmet. Att skapa moderna undervisningslokaler för
programmen ökar gymnasiets konkurrenskraft. Samma effekt blir det av att
samla alla skolans program på samma ställe och genom detta uppnås även synergieffekter i form av resurser och lokaler.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 20
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-02-08
- Behovsbeskrivning från rektor, 2019-02-08

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en preliminär tidpunkt för när förstudien ska vara klar.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 30
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Dnr 25/2018

Bildningsnämndens internkontroll samt egenkontroll för verksamhetsåret 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner sammanställning av internkontroll 2018, daterad 2019-02-07, samt egenkontroll 2018, daterad 2019-02-05, och överlämnar dem till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att säkerställa rutiner och hantering kopplat till anmärkningar i internkontrollen
2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 1999-05-10 § 26 beslutat om reglemente för intern
kontroll. Enligt denna har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sin egen verksamhet baserat på den interna kontrollplanen som
kommunstyrelsen beslutat om för året. Bildningsnämnden har även 2018-05-16
§ 62 antagit en kontrollplan för egenkontroll, vilket ska utföras under 2018.
Den interna kontrollen samt egenkontrollen syftar till att säkerställa att nämndens ansvar enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § uppfylls, det vill säga
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
beslutat samt de bestämmelser som finns i lag och annan författning.
Internkontroll samt egenkontroll har genomförts för verksamhetsåret 2018 av
de kontrollansvariga. Rutinen för de kontrollerade områdena bedöms i flera fall
fungera i allt väsentligt enligt styrdokument men en del brister har noterats. Vid
kontrollen av leverantörsfakturor upptäcktes att en stor del av fakturorna för
resor och kurser innehåller någon form av brist. Även vid användningen av inköpskort har brister kunnat konstateras, bland annat genom att kvitton saknas.
Hanteringen av delegationsbeslut har också brister, där vissa delegationsbeslut
inte rapporterats till nämnden. Slutligen finns vissa brister i hanteringen av klagomålsärenden där styrdokument inte följts.
Flera av de upptäckta bristerna bedöms kunna hanteras med information om
styrdokumenten till ansvariga. Även framtida system såsom ett ärendehanteringssystem bedöms kunna säkerställa att styrdokument följs.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 24
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-02-07
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-02-05
- Sammanställning från kvalitetsstrateg, 2019-02-05
- Kontrollplan från bildningsnämnden, 2018-04-30
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
__________

Utdragsbestyrkande

21

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 31
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Dnr 92/2018

Ändring av tider för bildningsnämndens verksamhetsbesök 2019
Bildningsnämndens beslut
Följande verksamhetsbesök ska genomföras på bildningsnämndens enheter under 2019:
Kvartal 1
Torsdag 14 mars

kl. 13.00-15.00

Arentorps förskola

kl. 08.00-10.00

Torsgårdsskolan

kl. 13.00-15.00

Nästegårdsskolan

kl. 13.00-15.00

Frejgårdens förskola

Kvartal 2
Fredag 17 maj
Kvartal 3
Torsdag 19 september
Kvartal 4
Torsdag 14 november
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-12-05 § 166 fattades beslut om
nämndens verksamhetsbesök för 2019. Det beslutades att Arentorps förskola,
Torsgårdsskolan, Nästegårdsskolan samt Frejgårdens förskola skulle besökas
och att det skulle ske på torsdag förmiddag.
Verksamhetsbesöken syftar till att politikerna ska få ökad kunskap om nämndens verksamheter samt få insyn i arbetssituationen för förvaltningens medarbetare. Genom besöken får även enhetschefer möjligheter att aktualisera pågående händelser samt diskutera de mål och riktlinjer som satts upp av nämnden.
Nämndens verksamheter är indelade i verksamhetsområden fördelade per
kvartal. Under varje kvartal ska ett verksamhetsbesök ske i varje kvartal och
under en mandatperiod ska samtliga enheter besökas.
Bildningsnämndens arbetsutskott ska närvara på verksamhetsbesöken och har
rätt till förättningsarvode för detta. Övriga ledamöter i nämnden har rätt att
delta, men deras medverkan på egen tid utan rätt till ersättning.
Det första ordinarie verksamhetsbesöket på Arentorps förskola har behövt
ställas in på grund av influensatider och ett nytt datum behöver därför beslutas.
I samband med detta föreslås att samtliga tider ändras till torsdag eftermiddag
för att de inte ska krocka med förvaltningens ledningsmöten.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-13 § 28
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-02-07
- Program från bildningsnämnden, 2018-10-23 § 138
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 32

24

Dnr 124/2015

Avbrytande av projekt gällande utbyggnad av
omklädningsrum på Vara Badhus
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden konstaterar att nämnden har ett stort antal lokalprojekt
framöver och att det behöver ske in prioritering kring det viktigaste. I relation till övriga behov ses en utbyggnad av Vara Badhus inte som prioriterat.
2. Kommunstyrelsen föreslås upphäva sitt beslut om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid Vara Badhus (2016-05-04 § 54) samt
att ge tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet.
Protokollsanteckning

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är anmärkningsvärt att låta en så stor punkt som att avbryta utbyggnad av
omklädningsrum på Vara Badhus gå till bildningsnämnden utan beredning.
Elin Härling (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna valde att lägga ett eget yrkande, för att vi inte ska frångå
funktionshindrades möjlighet att använda badhuset. Vilket röstades ner. Dock
är det viktigt för oss att vi ska satsa på vår kärnverksamheten.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-04 § 54 att genomföra en utbyggnad av
omklädningsrum i markplan vid Vara Badhus. Anledningen till beslutet var att
omklädningsrummen ansågs för små. Det fanns även medel över till badhusprojektet och projektets planerade investeringskostnad på 6 miljoner kronor
rymdes inom dessa kvarvarande medel.
Innan beslutet fick bildningsnämnden möjlighet att yttra sig över projektet och
nämnden gav 2016-02-02 § 12 ett remissvar till kommunstyrelsen. I remissvaret
föreslogs att en tillbyggnad av omklädningsrummet skulle ske och att hänsyn
då skulle tas till synpunkter från det Kommunala Rådet för Funktionshindrade
(KRF). Vidare föreslogs att möjligheterna till förbättring av de befintliga omklädningsrummen också skulle utredas.
I och med att detaljplanen behöver ändras för att en utbyggnad ska kunna ske
har projektet inte påbörjats ännu, även om planering pågår hos tekniska nämnden.
Under tiden som gått sedan beslutet har behovet av ett utbyggt omklädningsrum inte bedömts lika akut som vid beslutstillfället. Samtidigt står kommunen
inför stora investeringsbehov för dess fastighetsbestånd inom de närmsta åren.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27

25

De 6 miljoner kronor som projektet beräknades kosta behöver därför prioriteras till andra åtgärder i dagsläget. Med anledning av detta bör det tidigare beslutet upphävas.
Beslutsunderlag
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-02-27
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-02-27
- Yrkande från ledamot, 2019-02-27
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-05-04 § 54
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Bildningsnämnden konstaterar att nämnden har ett stort antal lokalprojekt
framöver och att det behöver ske in prioritering kring det viktigaste. I relation
till övriga behov ses en utbyggnad av Vara Badhus inte som prioriterat
Kommunstyrelsen föreslås upphäva sitt beslut om att genomföra en utbyggnad
av omklädningsrum i markplan vid Vara Badhus (2016-05-04 § 54) samt att ge
tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet.
Elin Härling (SD) yrkar på följande beslut:
Bildningsnämnden konstaterar att nämnden har ett stort antal lokalprojekt
framöver och att det behöver ske in prioritering kring det viktigaste. I relation
till övriga behov ses en utbyggnad av Vara Badhus inte som prioriterat.
Kommunstyrelsen föreslås upphäva sitt beslut om att genomföra en utbyggnad
av omklädningsrum i markplan vid Vara Badhus (2016-05-04 § 54) samt att ge
tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet.
Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för ombyggnad av befintliga
omklädningsrum för att säkerställa tillgänglighetsanpassning.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar på avslag till ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer samtliga yrkanden mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt dennes yrkande.
Carl-Uno Olsson (S) begär votering.
Ordföranden utser dennes eget yrkande till huvudförslag. Därefter ställs Elin
Härlings beslutsyrkande mot Carl-Uno Olsson avslagsyrkande och ordföranden finner att nämnden utser Carl-Uno Olssons avslagsyrkande till motförslag.
Bildningsnämnden fastställer därefter följande beslutsgång för omröstningen:
Ja – Röst för Peter Jonssons beslutsyrkande
Nej – Röst för Carl-Uno Olssons avslagsyrkande

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
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Omröstningsresultat:
Med 6 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar bildningsnämnden i enlighet med
Peter Jonssons beslutsyrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Herman Bynke (M)

X

Per-Olof Persson-Lilja (L)

X

Magnus Fridén (C)

X

Nej

Carl-Uno Olsson (S)

X

Ros-Marie Persson (S)

X

Lars Åke Karlsson (S)

X

Elin Härling (SD)

X

Camille Maamari (HVKB)

X

Peter Jonsson (M)

X

Summa

6

__________

Utdragsbestyrkande

3

Avstår

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 33
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Dnr 1/2019

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 ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2019-0130 § 15. 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 2019.100.
Delegationsbeslut

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden:
Delegat: Skolskjutsansvarig Yvonne Carlson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.131
2.8 Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.144
1.10 Yttrande till annan myndighet
Undertecknande av förvaltningsövergripande person2019.196
1.12
uppgiftsbiträdesavtal
Delegat: Rektor Birgitta Ahlberg
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till
2019.147 3.2.2
dess behov av särskilt stöd
Delegat: Arbetsutskott
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.215
1.11 Yttrande på plan som initierats av annan nämnd
2019.217
1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande på kurser och
konferenser
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.226
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.227
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
2019.230
2019.234

6.5
6.5

Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang

Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-02-22
__________

Utdragsbestyrkande

28

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
BIN § 34
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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
2019.119 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.120 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.121 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.130 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2019.135 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2019.231 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Fredrik Halvarsson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.125 Elev i årskurs 2 på Vedum skola har upplevt sig kränkt
2019.126 Elev i årskurs 3 på Vedum skola har upplevt sig kränkt
2019.127 Elev i årskurs 5 på Vedum skola har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Birgitta Ahlberg
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.129 Elev i årskurs 3 på Parkskolan har upplevt sig kränkt och blivit
utsatt för hot och våld
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-02-22
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-01-22
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-02-27
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BIN § 35

Information från förvaltningen och ledamöter
Pågående rekryteringar
Bildningschef redogör för pågående rekryteringar inom förvaltningen:
-

Utvecklingsledare/utredare har anställts och kommer att tillträda inom
2 veckor
Två rektorer till Nästegårdsskolan har tackat ja till tjänsterna men har
ännu inte skrivit på anställningsavtal
Intervjuer kommer att ske för de två nya tjänsterna som verksamhetschef för förskola och grundskola.

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Rundtur till bildningsnämndens verksamheter
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen och tar upp ärendet på nästkommande sammanträde.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Elin Härling (SD) initierar ett ärende om en organiserad rundtur till
bildningsnämndens verksamheter för ledamöter i bildningsnämnden.
Anledningen till ärendet är att socialnämndens ledamöter 2019-02-18 gjorde en
rundtur till sin nämnds verksamhet. Enligt yrkandet ledde detta till att nämnden fick en bild av deras olika boenden samt verksamheten, och inte bara ett
namn. Nämnden fick genom detta lära känna verksamheterna och kunde byta
ord med enhetschefer och övrig personal på plats. Under besöket fick socialnämnden äta lunch på ett av kommunens äldreboenden och fick genom detta
en inblick i hur maten kunde smaka.
Enligt yrkandet anses det viktigt att även bildningsnämnden ges möjlighet att
genomföra en liknande rundtur för att få en närmare bild över nämndens verksamheter.
Med anledning av tidsbrist lyfts dock ärendet endast som information till övriga ledamöter och kommer att återkomma nästkommande nämnd för beslut.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-02-27
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Elin Härling (SD) yrkar följande beslut:
Bildningsnämnden har tagit del av informationen och tar upp ärendet på nästkommande sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Härlings beslutsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

