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BIN § 37

Fastställande av föredragningslista
Bildningsnämndens beslut
Utvecklingsledare/utredare Pernilla Hallqvist ges rätt att delta under dagens
sammanträde.
Följande ärenden tillförs dagordningen:
-

§ 53 Deltagande för förtroendevalda på Skolriksdagen 2019
§ 54 Hantering av förtroendevaldas deltagande på kurser och konferenser

__________
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 § 38

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen. Det innebär att hemkommunen löpande under året
ska hålla sig informerad om hur ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning eller
motsvarande håller sig sysselsatta.
Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder för
att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Det ska även
föras ett register över de berörda ungdomarna.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret finns idag 58 ungdomar där kommunen har gjort en uppsökande verksamhet för att få reda på vad ungdomarna
gör och erbjudit aktiviteter vid behov:
-

15 stycken arbetar, både med tillsvidareanställning och timanställning
14 stycken saknar sysselsättning men har inte önskat stöd
10 stycken befinner sig i en åtgärd av en annan aktör
4 stycken finns i en pågående åtgärd
2 stycken har annan sysselsättning
13 stycken har inte kunnat nås

Beslutsunderlag
- Sammanställning från barn/ungdomskonsulent, 2018-12-31
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 110/2017

Presentation av kompletterande förstudie för
ombyggnation av Tråvads skola och förskola
Bildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämnden ska genomföra en
om- och tillbyggnad av Tråvads förskola och skola i enlighet med förstudierapport, daterad 2019-01-11, samt dess komplettering, daterad 2019-03-13, med
en beräknad inflyttning hösten 2021.
Investeringskostnaden beräknas till ett C-pris inklusive ÄTA kostnad på 60 000
tkr. Medel för detta avsätts i budgetarbete inför 2020 och plan 2021.
Driftskostnad beräknas totalt till ett C-pris på 11 571 tkr/år, vilket är en utökning med 4 300 tkr/år för bildningsnämnden. Denna utökade kostnad hanteras
i budgetarbetet inför 2021.
Inventariekostnaden beräknas till ett C-pris på 2 122 tkr för bildningsnämnden,
denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2021.
Protokollsanteckning

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna konstaterar att Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 201902-06 om att minska investeringsbudgeten för projekten i Larv och Tråvad till
65 miljoner innebär att finansiering för att genomföra aktuella om- och tillbyggnader nu saknas.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-02-27 § 18 att det skulle ske en förstudie för
en om- och tillbyggnad av Tråvads förskola och skola. Förstudien skulle utgå
från att Tråvads skola skulle vara en F-3 skola med plats för 70 elever och fritidshem samt att Tråvads förskola skulle ha plats för 40 barn.
Beslutet grundas i att både förskolan och skolan i Tråvad under många år bland
annat varit trångbodda och haft lokaler som inte varit anpassade efter verksamhetens behov, både vad gäller barn och personal.
En förstudie presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-16 §
6 där en ombyggnation beräknades kosta 77 000 tkr. Ärendet återremitterades
då till förvaltningen för att revidera förstudien med ett alternativ till beräknad
kostnad på maximalt 65 000 tkr för ombyggnation av både Tråvads skola och
förskola samt Larvs skola. Eventuella brister i arbetsmiljö och lärmiljö som den
minskade kostnaden ledde till skulle särskilt redovisas.
En kompletterad förstudie är nu framtagen. Investeringskostnad är 60 000 tkr
(C-pris inkl. ÄTA-kostnad), driftkostnad 11 571 tkr/år (C-pris) samt inventariekostnad 2 122 tkr (C-pris).
Utdragsbestyrkande
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Utifrån investeringens storlek behöver kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga
beslutet gällande om- och tillbyggnaden. Kommunfullmäktige har visserligen
2018-11-26 § 84 beslutat att Tråvads skola ska tilldelas 20 miljoner i investeringsbudget under 2019 och 40 miljoner i plan för 2020. Kommunstyrelsen har
dock efter detta 2019-02-06 § 20 tagit ett inriktningsbeslut om att investeringsbudget för båda projekten Larv och Tråvad ska minskas till 65 miljoner kronor.
Något slutgiltigt beslut för att om- och tillbyggnad av förskola och skola i Tråvad ska genomföras saknas dock.
Beslutsunderlag
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-03-27
- Komplettering från rektor, 2019-03-13
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 36
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-03-05
- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05
- Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27
- Förstudierapport från rektor, 2019-01-11
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
- Bildningschef
- Förskolechef Tråvads förskola
- Rektor Tråvads skola
- Fastighetschef
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 33/2018

Presentation av kompletterande förstudie för
ombyggnation av Larvs skola
Bildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämnden ska genomföra en
om- och tillbyggnad av Larvs skola i enlighet med förstudierapport, daterad
2019-01-11, samt dess komplettering, daterad 2019-03-13, med en beräknad inflyttning hösten 2022. I det fortsatta arbetet ska möjligheterna till en inflyttning
våren 2022 undersökas.
Investeringskostnaden beräknas till ett C-pris inklusive ÄTA kostnad på 15 000
tkr. Medel för detta avsätts i budgetarbetet inför 2021 och plan 2022.
Driftskostnad beräknas till ett C-pris på 7 730 tkr/år, vilket är en utökning med
1 700 tkr/år för bildningsnämnden Denna utökade kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2022.
Inventariekostnaden beräknas till ett C-pris på 871 tkr för bildningsnämnden,
denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2022.
Protokollsanteckning

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna konstaterar att Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 201902-06 om att minska investeringsbudgeten för projekten i Larv och Tråvad till
65 miljoner innebär att finansiering för att genomföra aktuella om- och tillbyggnader nu saknas.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2018-02-27 § 19 beslutat att en förstudie ska genomföras för en om- och tillbyggnad av Larvs skola i syfte att skapa en 4-6 skola med
plats för 60 elever samt fritidshem.
Beslutet grundas i att byggnaden för Larvs skola inte är anpassad för verk-samhetens behov som det ser ut idag. Bland annat saknas hiss för husets 3 våningar, toaletter är placerade på källarplan, plats för grupprum och bibliotek
saknas, etc.
En förstudie presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-16 §
7 där en ombyggnation beräknades kosta 26 000 tkr. Ärendet återremitterades
då till förvaltningen för att revidera förstudien med ett alternativ till beräknad
kostnad på maximalt 65 000 tkr för ombyggnation av både Tråvads skola och
förskola samt Larvs skola. Eventuella brister i arbetsmiljö och lärmiljö som den
minskade kostnaden ledde till skulle särskilt redovisas.

Utdragsbestyrkande
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En kompletterad förstudie är nu framtagen. Investeringskostnad är 15 000 tkr
(C-pris inkl. ÄTA-kostnad), driftkostnad 7 730 tkr/år (C-pris) samt inventariekostnad 871 tkr (C-pris).
Utifrån investeringens storlek behöver kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga
beslutet gällande om- och tillbyggnaden. Kommunfullmäktige har visserligen
2018-11-26 § 84 beslutat att 20 000 tkr/år ska avsättas i plan för investering
2021-2022 för Larvs skola. Kommunstyrelsen har dock efter detta 2019-02-06
§ 20 tagit ett inriktningsbeslut om att investeringsbudget för båda projekten
Larv och Tråvad ska minskas till 65 miljoner kronor. Något slutgiltigt beslut
för att om- och tillbyggnad av skola i Larv ska genomföras saknas dock.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från ledamot, 2019-03-27
- Komplettering från rektor, 2019-03-13
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 37
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-03-05
- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05
- Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27
- Förstudierapport från rektor, 2019-01-11
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Magnus Fridén (C) yrkar följande tillägg:
I det fortsatta arbetet ska möjligheterna till en inflyttning våren 2022 undersökas.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut med Magnus Fridéns
tilläggsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
- Bildningschef
- Rektor Larvs skola
- Fastighetschef
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 36/2019

Kommunens nya fördelningsmodell och dess
effekter för bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-02-25 § 4 antagit en ny policy för resursfördelning i Vara kommun. Detta efter att en översyn visade att den tidigare modellen hade ett antal svagheter.
Resursfördelningsmodellen används när kommunfullmäktige ska sätta nämndernas ekonomiska ramar där varje nämnds budgetram beräknas utifrån ett antal principer.
Modellen innebär att det sker en jämförelse med statistiska prislappar (pris per
barn/elev/brukare):
-

Referenskostnad: Vad verksamheten borde kosta utifrån Vara kommuns
unika förutsättningar.

-

Genomsnittlig nettokostnad: Ett genomsnitt i jämförande kommungrupp.

Utifrån detta blir det ett så kallat Varapris som multipliceras med prognostiserat antal barn. Detta Varapris revideras varje år utifrån faktiskt utfall bland jämförande kommuner. Avstämning av prognos sker i september inför kommande
budgetår. Under innevarande budgetår förändras inte budget utifrån volymberäkningar som tidigare.
För övriga verksamheter såsom kultur, bad och fritid räknas ramen upp med
inflation (2%).
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-03-26
- Presentation från ekonom, 2019-03-26
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 51/2018

Information kring leasing av fordon för Fordons- och transportprogrammet, Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen och godkänner att den finansiella leasingen av fordon för Fordons- och transportprogrammet sträcker sig
över 5 år.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-09-25 § 107 fick förvaltningen i
uppdrag att starta en upphandling för finansiell leasing av nya fordon till Fordons- och transportprogrammet på Lagmansgymnasiet. I upphandlingen skulle
det ingå två skåplastbilar, två skåpsläpvagnar, en lastväxlarbil, en dolly, en lastmaskin, en lastkran samt en ledstaplare. Enligt beslutet skulle den finansiella leasingen starta från och med terminsstart vårterminen 2019 och pågå under 6
år.
Anledningen till upphandlingen var att eleverna på Lagmansgymnasiets Fordons- och transportprogram praktiserade i en ålderstigen fordonspark vilket innebar att de mötte helt andra fordon i arbetslivet efter att de hade avslutat sin
utbildning. Eleverna hade inte heller tillgång till fordonen i den utsträckning
som behövdes.
En upphandlingsprocess har nu påbörjats där ett förfrågningsunderlag har gått
ut till intressenter. I upphandlingen kommer den finansiella leasingen att pågå
under 5 år till skillnad från tidigare beslutade 6 år. I nuvarande upphandlingsunderlag ingår inte heller lastmaskin och ledstaplare. Anledningen till detta är
att både kommunens upphandlingsenhet samt transportbranschen har rekommenderat dessa ändringar.
Upphandlingsprocessen pågår fram till 28 mars varpå ett tilldelningsbeslut ska
tas. Enligt preliminär tidsplan kommer leasingen därför att starta höstterminen
2019 för att pågå fram till 2024.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 32
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-03-06
Expediering av beslut
- Ekonom
___________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 108/2018

Revidering av grundbelopp för fristående
skolverksamhet 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer följande årsgrundbelopp till fristående skolverksamhet från och med 2019-01-01:

Bidrag enskild regi 2019
Förskola år 1-3
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

91 939
1 743
21 654
8 197
3 431
7 618
134 581

Förskola år 4-5
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

87 163
1 743
21 654
8 197
3 288
7 323
129 367

Fritidshem
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

32 142
1 162
9 623
4 078
1 135
2 888
51 029

Förskoleklass
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

39 145
1 162
21 547
3 283
514
1 970
4 057
71 678

Grundskola åk 1-3
Undervisning

49 278

Utdragsbestyrkande
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Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

2 671
14 895
5 314
2 620
2 243
4 621
81 641

Grundskola åk 4-6
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

47 517
2 671
10 303
5 314
2 620
2 053
4 229
74 707

Grundskola åk 7-9
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

53 496
4 065
12 494
5 314
2 620
2 340
4 820
85 149

2. Varje enskild huvudman som berörs av detta generella beslut har rätt att begära ett enskilt överklagningsbart beslut om grundbelopp hos bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-12-05 § 155 om grundbelopp för fristående
skolverksamhet 2019. Vid tidpunkten var löneprocessen ej slutförd vilket innebar att uppskattning av lönekostnad angavs som riktvärde i beslutet. Det finns
därför ett behov att revidera grundbeloppet då löneprocessen är avklarad.
Bidragsbeloppet, även kallat grundbeloppet, ska täcka samtliga kostnadsposter
som avser verksamheten för barn och elever inom förskola, fritids samt skola i
enskild regi.
Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till
barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, talpedagog, elevvård
inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, prao, lärverktyg, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, lokalkostnader, städning,
vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, administration, kompetensutveckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 2010:800)
Utdragsbestyrkande
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Beräkningsmodellen grundar sig på 2019 års fördelningsmodell inom bildningsnämnden när det gäller t ex. personaltäthet, fortbildning. Barn och elevunderlaget är framtaget utifrån Vara kommuns centrala fördelningsmodell som
grundas på 2019 års befolkningsprognos.
Utöver elevbidragen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn
med omfattande behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och
stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta är det så
kallade tilläggsbeloppet, vilket beslutas i varje enskilt fall.
Bildningsnämndens budget innehåller förutom förskola 1-5, fritidshem, förskoleklass och grundskola även verksamheter såsom gymnasium, vuxenutbildning,
kulturskola, bad, kultur och fritid bidrag, fritidsgårdar, bibliotek, särskola, pedagogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. Dessa
verksamheter ingår inte i bidragen till enskild verksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-03-14
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 33
Bildningsnämndens behandling
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot förvaltningens reviderade förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
reviderade förslag till beslut.
Expediering av beslut
- Aktuella friskolor
- Ekonom
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 27/2018

Bildningsnämndens delresultat, februari 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2019-02-13 § 16 i uppdrag av bildningsnämndens arbetsutskott att redovisa förvaltningens ekonomiska utfall varje månad under första
halvåret 2019.
Det noteras en större avvikelse än enligt riktvärdet på enheterna Levene,
Kvänums-Tråvads förskola, Nästegårdsskolan samt skolskjutsen. I budgetarbetet inför 2019 framkom även utmaningar främst för dessa enheter.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från ekonom, 2019-02-28
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
BIN § 45
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Dnr 52/2016

Revidering av taxa för barnomsorg
Bildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad taxa för barnomsorg, daterad
2019-03-15.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017-02-27 § 7 en taxa för barnomsorg i kommunen. I det nya dokumentet tydliggjordes att bildningsförvaltningen skulle ansvara för att indexreglera taxan.
Efter detta har en revidering av taxan föreslagits och på bildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 81 föreslogs att formuleringen ” Hushåll med förskola/fritidshemsplats om högst 15 timmar/vecka och en månadsinkomst
lägre än 30% av prisbasbeloppet avgiftsbefrias” skulle tas bort ut taxan. Ärendet återremitterades då för att utreda hur en ändring av formuleringen till barn
istället för hushåll i skrivelsen skulle påverka verksamheten och enskilda.
Anledningen till borttagandet av formuleringen är att regeln bedöms överflödig
eftersom avgiften är inkomstbaserad. Med låg inkomst blir det en låg avgift.
Antal vårdnadshavare som väljer delad faktura, och därför räknas som separata
hushåll med endast 15 timmar för barnet varannan vecka, har ökat. Det innebär att det är fler än tidigare som har 15 timmar eller mindre i snitt/vecka per
vecka under en tvåveckorsperiod eftersom det är en tom vecka när den andra
vårdnadshavaren har timmar för barnet. Vid en koll med flera närliggande
kommuner finns ingen som har denna regel.
För att kommunen ska behandla sina medborgare lika föreslås att regeln om
avgiftsbefrielse tas bort då avgiften baseras på inkomst och det automatiskt blir
en låg avgift vid låg inkomst. I samband med detta föreslås redaktionella ändringar i taxan för att tydliggöra exakt vilka summor som ska indexregleras samt
en förenkling av språket.
Beslutsunderlag
- Förslag på taxa från barnomsorgshandläggare, 2019-03-15
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 34
- Tjänsteskrivelse från barnomsorgshandläggare, 2019-03-04
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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Dnr 37/2019

Remissvar på gemensam policy och riktlinjer
för informationssäkerhet inom V6
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar det föreslagna remissvaret med bilagor, daterat 201903-04, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av ärendet
I september 2018 tog IT-strategerna inom V6 initiativ till att ta fram nya gemensamma riktlinjer och policy för informationssäkerhet. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av IT-strategerna samt VD för Göliska IT. Projektgruppen består av två personer; V6 informationssäkerhetssamordnare från Göliska samt en
utvecklingsledare från Lidköpings kommun. Styrgruppen har nu godkänt de föreslagna dokumenten, och den 28 januari 2019 skickades de ut på remiss till
kommunerna. Remissvaret ska ha inkommit till Lidköpings kansli senast den 30
april 2019.
I Vara har kansliavdelningen lett arbetet att ta fram ett gemensamt remissvar,
tillsammans med representanter från bland annat bildningsförvaltningen. Kommunens samtliga nämnder och personalutskott ges möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen kommer därefter att sammanställa nämndernas remissvar och avge
ett, för Vara kommun, slutligt yttrande.
Det framtagna remissvaret förordnar en omfattande omarbetning av den föreslagna policyn och riktlinjerna. Detta för att de ska kunna fylla den stödjande
funktion som medarbetare kan förvänta sig av dessa typer av styrdokument.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 35
- Tjänsteskrivelse från utredare, 2019-03-04
- Remissvar från utredare, 2019-03-04
- Remiss från kommunstyrelsen, 2019-02-12
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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BIN § 47

Information om kultur- och fritidsverksamheten 2019 och framåt
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 kommer kultur- och fritidsverksamheten att samlas under en verksamhetschef i och med att nuvarande kulturchef blir kultur- och fritidschef. De
två enheterna Kultur Vara och badenheten kommer att finnas i denna verksamhet.
I samband med organisationsförändringen kommer även föreningsbidrag och
fritidsgårdar att gå över från Kultur Vara till badenheten, för att på så sätt bilda
en fritidsenhet där nuvarande badhuschef blir fritidschef.
Den nya verksamheten har sett över det mål som Kultur Vara har idag och
kommer att kunna använda sig av detta även för den nyskapade verksamheten
där båda enheterna ingår. I framtiden kommer dock målet att brytas ner för att
enheterna ska veta exakt hur de ska arbeta för att uppnå målet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
BIN § 48

17

Dnr 110/2016

Revidering av bildningsnämndens
klagomålsrutin
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslag till klagomålsrutin, daterad 2019-03-04, för att
börja gälla från och med 2019-04-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinen
ska lämnas på lämpligt sätt. Vidare ska huvudmannen, enligt skollagen 4 kap. 7
§, vidta nödvändiga åtgärder om utredningen visar att det finns brister i verksamheten.
På bildningsnämndens sammanträde 2018-12-05 § 163 fick förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på ny klagomålsrutin för bildningsnämnden innehållandes en förtydligande definition av klagomål. Detta efter att det hade inkommit klagomål under 2018 som mer hade formen av en allmän synpunkt där
en fullständig klagomålsutredning inte bedömdes nödvändig.
Den nu framtagna definitionen beskriver att klagomål ska vara en yttring av
missnöje mot att kommunens utbildningsverksamhet inte uppfyller de krav
och mål som anges i lagar och författningar. Förvaltningen ges möjlighet att
hänvisa generella synpunkter och förslag som inte uppfyller definitionen till
kommunens synpunktshantering Bättre Vara.
I samband med översynen av klagomålsrutinen har även nämndens skyldighet
som vårdgivare och klagomål kopplade till elevhälsan definierats. Även nämndens uppföljningsansvar har förtydligats.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 39
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-03-04
- Förslag från utredningssekreterare, 2019-03-04
Expediering av beslut
- Rektorer
- Förskolechefer
- Bildningschef
- Hemsida/intranät
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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Dnr 92/2018

Rundtur till bildningsnämndens verksamheter
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten och genomförbarhet att
förlägga vissa nämndsmöten på nämndens enheter och i samband med detta ha
ett besök på enheten.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2019-02-27 § 36 initierade ledamot Elin
Härling (SD) ett ärende om en organiserad rundtur till bildningsnämndens
verksamheter för ledamöter i bildningsnämnden.
Anledningen till ärendet var 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. Vidare fick nämnden 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 ansågs det viktigt att även bildningsnämnden ges möjlighet att
genomföra en liknande rundtur för att få en närmare bild över nämndens verksamheter. Ärendet fick dock avvakta på grund av tidsbrist.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 40
- Protokollsutdrag från bildningsnämnden, 2019-02-27 § 36
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
BIN § 50
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Dnr 1/2019

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
2. Delegat Dzenan Mahic kallas inför att redogöra kring hanteringen av delegationsärende med händelsekort 2019.249 på nästkommande nämndssammanträde.
__________
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 2019-0227 § 22. De delegationsbeslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde.
Delegationsbeslut

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden:
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.249
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2019.251
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Yttrande för sökande som önskar studera på gymnasie2019.256 5.3.3
skola utanför samverkansområdet
2019.257 5.3.3 Yttrande för sökande som önskar studera på gymnasieskola utanför samverkansområdet
Delegat: Nämndens sekreterare Per Kärnblad
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.259
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2019.337
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
Delegat: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Yttrande för elev som vill studera på gymnasiesärskola
2019.305 5.4.3
i annan kommun
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
kort
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Nr

Ärende
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och
2019.333
1.3
konferenser
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.356
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.357
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.358
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-03-21
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut:
Delegat Dzenan Mahic kallas inför att redogöra kring hanteringen av delegationsärende med händelsekort 2019.249 på nästkommande nämndssammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Carl-Uno Olssons beslutsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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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 Allan Spets
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.255 Elev på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för hot och våld
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.263 Elev i årskurs 7 Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2019.306 Elev i årskurs 7 Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-03-21
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-03-21
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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BIN § 52

Information från förvaltningen och ledamöter
Rekryteringar
Bildningschef informerar om pågående rekryteringar inom förvaltningen:
-

2 verksamhetschefer; förskolechef samt grundskolechef, håller på att
rekryteras. Intervjuer pågår.
På Lagmansgymnasiet sker just nu en konsekvensanalys av en organisationsförändring till hösten till en följd av att verksamhetschef för
gymnasiet ska tillträda.
Det kommer att ske intervjuer till nya förskolechefer i Arentorp samt
Kvänum-Tråvad då nuvarande förskolechefer kommer att gå i pension.

Gymnasieprislista inom Skaraborg
Bildningschef meddelar att det pågår en diskussion kring Skaraborgs gemensamma prislista för gymnasieutbildningar. Skolcheferna har fått ett förslag till
sig, men ansåg att detta inte var transparent nog. De ansvariga ekonomerna har
därför fått i uppdrag att ta fram nytt förslag.
SFI på kvällstid
Bildningschef upplyser om att det har kommit önskemål från kommunanställda
och företag i kommunen om att det ska ske SFI-undervisning på kvällstid för
att stödja nysvenskar som behöver stärka sitt språk. Med anledning av detta
sker det en diskussion med Campus Västra Skaraborg kring om detta kan erbjudas i kommunen.
Situationen på Alléskolan
Ledamot undrar kring nuvarande situation på Alléskolan, sett till tidigare information om att det funnits vissa elever som varit drogpåverkade på skolan.
Bildningschef svarar att enligt den senaste informationen ska det nu vara lugnt
på skolan gällande detta även om det drogförebyggande arbetet självklart ständigt pågår.
Övervakad tandborstning
Ledamot tar upp att på möte med Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes
det att Vara kommun är en av 5 kommuner som inte har övervakad tandborstning och undrar om förvaltningen kan ta med sig frågan.
Bildningschef svarar att den tar med sig frågan för att se över om förvaltningen
ska arbeta med detta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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Dnr 38/2019

Deltagande för förtroendevalda på Skolriksdagen 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår ärendet.
Reservation

Per-Olof Persson-Lilja (L) reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Per-Olof Persson-Lilja (L) initierar ett ärende om deltagande på Skolriksdagen 2019.
Skolriksdagen 2019 arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och kommer att ske på Stockholm Waterfront i Stockholm mellan 2019-05-06
och 2019-05-07.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-10-09 § 153 att utskottets ordinarie ledamöter skulle ges rätt att delta på Skolriksdagen 2019. Detta beslutades på delegation i enlighet med bildningsnämndens delegationsordning. På
bildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-13 § 41 fastställde utskottet det tidigare beslutet.
Initiativtagaren till ärendet önskar nu att arbetsutskottets beslut kompletteras
med ett beslut från nämnden om att en nämndsrepresentant från samtliga partier ges rätt att delta på Skolriksdagen 2019.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-03-27
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Per-Olof Persson-Lilja (L) yrkar följande beslut:
Samtliga partier i nämnden ska få möjlighet att närvara på skolriksdagen.
Magnus Fridén (C) yrkar på avslag för ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Per-Olof Persson-Liljas beslutsyrkande mot Magnus
Fridéns avslagsyrkande och finner att nämnden avslår ärendet.
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
BIN § 54
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Dnr 38/2019

Hantering av förtroendevaldas deltagande på
kurser och konferenser
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av vad förtroendevald har fått reda på och lärt sig på konferenser och utbildningar ska presenteras och föredras på nästkommande
nämndsmöte.
2. Alla inbjudningar som tas upp av arbetsutskottet ska delges hela nämnden,
det vill säga att de inbjudningar som arbetsutskottet tänker ta upp på agendan ska mailas till alla representanter i nämnden i förväg.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Per-Olof Persson-Lilja (L) initierar ett ärende om hantering av förtroendevaldas deltagande på kurser och konferenser.
Idag har bildningsnämndens arbetsutskott delegation på att besluta om förtroendevaldas deltagande på kurser och konferenser enligt bildningsnämndens delegationsordning. Med anledning av detta brukar inbjudningar till kurser och
konferenser främst skickas till arbetsutskottet för att de ska kunna ta ställning
till deltagande varpå det sedan skickas till nämnden ifall beslutet blir att nämnden ska delta. Det är sedan frivilligt för förtroendevalda att delge information
om deltagandet på en nämnd.
Initiativtagaren till ärendet önskar nu att förtroendevald som deltagit på en
kurs eller konferens ska redovisa om besöket på nästkommande nämnd samt
att de inbjudningar som går till arbetsutskottet även ska gå till nämnden i sin
helhet.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-03-27
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Per-Olof Persson-Lilja (L) yrkar följande beslut:
Redovisning av vad förtroendevald har fått reda på och lärt sig på konferenser
och utbildningar ska presenteras och föredras på nästkommande nämndsmöte.
Per-Olof Persson-Lilja (L) yrkar följande beslut:
Alla inbjudningar som tas upp av arbetsutskottet ska delges hela nämnden, vilket innebär att de inbjudningar som arbetsutskottet tänker ta upp på agendan
ska mailas till alla representanter i nämnden i förväg.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-27
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om Per-Olof Persson-Liljas samtliga beslutsyrkanden kan
bifallas och finner att nämnden beslutar enligt dessa.
__________

Utdragsbestyrkande

