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BIN § 70

Fastställande av föredragningslista
Bildningsnämndens beslut
- Ärende 15 Information om nytt ärendehanteringssystem utgår.
-

Ytterligare informationsärende § 88 ”Bildningsnämndens rådande ekonomiska situation” tillkommer

__________
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 73/2019

Tilldelning av kulturpriset 2019
Bildningsnämndens beslut
Ingemar Olsson tilldelas 2019 års kulturpris med följande motivering:
Ingemar har under ca 50 års tid dokumenterat och arbetat med vår hembygds
historia. Genom att engagera sig i otaliga utställningar, vandringar, bilder, platser mm har Ingemar medverkat till att kulturavet finns för framtiden.
För sina betydelsefulla insatser tilldelas Ingemar Olsson Vara Kommuns Kulturpris 2019.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1991 utser Vara kommun, i samarbete med Sparbanken Skaraborg, årligen en kulturpristagare. Detta pris går till en person (eller flera) som i Vara
kommun utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet, där idrott och friluftsliv
också ingår. Endast den som är bosatt eller har annan påtaglig anknytning till
kommunen kan erhålla priset.
Viktiga vägledande kriterier vid utdelandet av kulturpriset är att personen har
en nyckelposition i det lokala sammanhanget eller en roll som mentor. Engagemang på lokal och regional/nationell nivå ses också som viktigt. Att personenens engagemang har en fördelning över olika grenar/utryck och ett genusperspektiv är också viktiga vägledande kriterier vid beslutet.
Förutom ära och diplom mottar vinnaren även 6 000 kronor i prispengar, vilket lämnas av Sparbanken Skaraborg.
Det är bildningsnämnden som beslutar om vem som tilldelas priset och prisutdelningen kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2019-05-27
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 61
Expediering av beslut
- Kulturchef
- Föreningssamordnare
- Kultursamordnare
- Sparbanken Skaraborg
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20/2019

Tilldelning av kulturstipendier 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Anna Arvidsson tilldelas 2019 års kulturstipendium med inriktning inom
konstnärskap. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
2. Frida Gryttborn tilldelas 2019 års kulturstipendium med inriktning inom idrott/friluftsliv. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1980 delar Vara kommun ut två kulturstipendier. Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra
ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.
Det delas ut två kulturstipendier; ett till person som är aktiv inom idrott eller
friluftsliv och ett till person som är aktiv inom konstarterna. För att kunna få
stipendiet krävs att personen är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.
Stipendiesumman för respektive stipendium är 10 000 kronor.
Det är bildningsnämndens som beslutar vem som kommer att få stipendierna
och utdelning av dem kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 60
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2019-05-07
Expediering av beslut
- Kulturchef
- Föreningssamordnare
- Kultursamordnare
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 110/2017

Komplettering av förstudie för ombyggnation
av Tråvads förskola och skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av komplettering av ekonomiska och pedagogiska effekter för ombyggnation av Tråvads skola och förskola samt
Larvs skola, daterad 2019-05-16. Bildningsnämnden konstaterar att eventuell besparingseffekt på grund av ändrad uppvärmningskälla ej är inkluderad i de ekonomiska effekterna, ej heller finns det beskrivet några samhälleliga effekter i det kompletterande materialet.
2. Bildningsnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra en omoch 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 för om- och tillbyggnationen beräknas till ett C-pris
inklusive ÄTA kostnad på 60 000 tkr. Medel för detta föreslås avsättas av
kommunfullmäktige i budget 2020 och plan 2021.
Investeringskostnaden för inventarier beräknas till ett C-pris på 2 122 tkr
för bildningsnämnden, denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2021.
Ökad driftskostnad för hyra, inklusive kostnad för accesspunkter och inventarier, beräknas till 3 655 tkr/år. Denna utökade kostnad hanteras i
budgetarbetet inför 2021.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter beräknade investeringsmedel i budget 2020 och plan 2021.
4. Förvaltningen får i uppdrag att snarast rapportera hur arbetet med det interna resursfördelningssystemet fortskrider.
Reservation

Carl-Uno Olsson (S), Ros-Marie Persson (S) och Lars Åke Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Uno Olssons (S) beslutsyrkande.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M), Herman Bynke (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Moa
Karlsson (C) lämnar en protokollsanteckning (redovisas under stycket Bildningsnämndens behandling).
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde 2019-04-24 § 48
återremitterat ärendet gällande ombyggnation av Tråvads förskola och skola till
Utdragsbestyrkande
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bildningsnämnden. Återremissens motivering var att det fanns en allt svårare
ekonomisk situation i kommunen och med önskan om att optimera resursutnyttjandet för alla barns bästa skola och måluppfyllelse behövdes ytterligare
uppgifter för att förtydliga helhetsbilden för struktur och ekonomi för skolverksamheten. Det önskades att de redan gjorda utredningarna kompletterades
med de ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på. En bedömning önskades kring elevunderlaget framledes i Vara kommun i ett 2030-perspektiv.
På grund av önskad skyndsam hantering, har tid inte givits för att beräkna ekonomiska och pedagogiska effekter av alternativa sätt att organisera skolan,
såsom nuvarande skolstruktur, förändrad skolstruktur, förändrade upptagningsområden.
Bedömningen är att effekterna av förslaget att bygga Tråvads och Larvs skolor
behöver förtydligas utifrån ett organisatoriskt och verksamhetsmässigt perspektiv och för kommunen som helhet. Genom att Tråvads och Larvs skolor byggs
ut, skapas hinder för en eventuell framtida förändring av nuvarande skolstruktur.
Förstudien har kunnat kompletteras med:
A. En beskrivning av den utökade driftkostnaden om 6 mnkr/år för ombyggnation av Tråvads förskola och skola och Larvs skola.
B. En prognos över antalet barn och elever per delområde fram till 2024.
Det är dessa siffror som bildningsförvaltningen har tillgängliga, medan
prognos fram till 2030 kan tas fram inom några veckor.
C. En genomgång av slutsatser från tidigare skolutredning och förstudie
D. Bildningsnämndens ekonomiska situation
Den sammantagna slutsatsen är att samla skolorna i enlighet med tidigare utredning som innebär färre och större skolor. Skälen för detta är såväl ekonomiska som pedagogiska med syfte att åstadkomma bättre förutsättningar för
alla elever att gå ut grundskolan med godkända betyg.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-05-29
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 62
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-05-20
- Yrkande från ledamot, 2019-05-20
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2019-05-16
- Komplettering från utvecklingsledare, 2019-05-16
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-24 §
- Komplettering från rektor, 2019-03-13
- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05
- Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27
- Förstudierapport från rektor, 2019-01-11
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Bildningschef
Rektor Larv-Tråvad
Kvalitetsstrateg

Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut:
1. Bildningsnämnden har tagit del av komplettering av ekonomiska och pedagogiska effekter för ombyggnation av Tråvads skola och förskola samt
Larvs skola, daterad 2019-05-16. Bildningsnämnden konstaterar att de
ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på inte har utretts på det sätt som framgår av återremissen i KSAU
2019-04-24. En bedömning av elevunderlaget framledes i Vara kommun i
ett 2030-perspektiv har inte heller genomförts.
2. Bildningsnämnden avslår punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut då
det är för sent i budgetprocessen att komma med äskanden från nämnderna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera de redan gjorda utredningarna
med de ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på. En bedömning ska göras av elevunderlaget framledes i Vara
kommun i ett 2030-perspektiv.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att snarast rapportera hur arbetet med det interna
resursfördelningssystemet fortskrider.
Herman Bynke (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Carl-Uno Olssons
(S) beslutsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Carl-Uno Olsson (S) begär votering.
Bildningsnämnden fastställer följande beslutsgång:
Ja – Röst för arbetsutskottets förslag till beslut
Nej – Röst för Carl-Uno Olssons (S) beslutsyrkande
Omröstningsresultat:
Med 6 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar bildningsnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Herman Bynke (M)

X

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår
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X
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X
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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

3

Ordföranden frågar därefter om Carl-Uno Olssons (S) tilläggsyrkande kan tillföras beslutet och finner att nämnden bifaller detta.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M), Herman Bynke (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Moa
Karlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Utredning och förstudier kring skolorna i Tråvad och Larv har i denna omgång
pågått kontinuerligt från 2015-2019, lokalerna är i nuläget bristfälliga och plats
för berörda elever i andra, befintliga, skollokaler bedöms inte finnas enligt förstudien från 2016. Med framtagna förtydliganden och kompletteringar anser vi
att ärendet är färdigutrett. Utifrån ett helhetsperspektiv, där även samhälleliga
aspekter vägs in, så är sammanfattning av våra analyser fortsatt att det bästa är
gå vidare med om- och tillbyggnader av skollokalerna i Tråvad och Larv.
I ett större och längre perspektiv måste förvaltningen se över frågor kring bl.a.
lärartäthet, eventuellt förändrade upptagningsområden, åldersintegrerad undervisning m.m. Detta måste ses som ett kontinuerligt arbete för förvaltningen
och inget specifikt för skolorna i Tråvad och Larv.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 33/2018

Komplettering av förstudie för ombyggnation
av Larvs skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av komplettering av ekonomiska och pedagogiska effekter för ombyggnation av Tråvads skola och förskola samt
Larvs skola, daterad 2019-05-16. Bildningsnämnden konstaterar att eventuell besparingseffekt på grund av ändrad uppvärmningskälla ej är inkluderad i de ekonomiska effekterna, ej heller finns det beskrivet några samhälleliga effekter i det kompletterande materialet.
2. Bildningsnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra en omoch 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 för om- och tillbyggnation beräknas till ett C-pris
inklusive ÄTA kostnad på 15 000 tkr. Medel för detta föreslås avsättas av
kommunfullmäktige i budget 2021 och plan 2022.
Investeringskostnaden för inventarier beräknas till ett C-pris på 871 tkr för
bildningsnämnden, denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2022.
Ökad driftskostnad för hyra, inklusive kostnad för accesspunkter och inventarier, beräknas till 1 008 tkr/år. Denna utökade kostnad hanteras i
budgetarbetet inför 2021.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter beräknade investeringsmedel i budget 2021 och plan 2022.
4. Förvaltningen får i uppdrag att snarast rapportera hur arbetet med det interna resursfördelningssystemet fortskrider.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M), Herman Bynke (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Moa
Karlsson (C) lämnar en protokollsanteckning (redovisas under stycket Bildningsnämndens behandling).
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde 2019-04-24 § 49
återremitterat ärendet gällande ombyggnation av Larvs skola till bildningsnämnden. Återremissens motivering var att det fanns en allt svårare ekonomisk
situation i kommunen och med önskan om att optimera resursutnyttjandet för
alla barns bästa skola och måluppfyllelse behövdes ytterligare uppgifter för att
Utdragsbestyrkande
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förtydliga helhetsbilden för struktur och ekonomi för skolverksamheten. Det
önskades att de redan gjorda utredningarna kompletterades med de ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på. En
bedömning önskades kring elevunderlaget framledes i Vara kommun i ett
2030-perspektiv.
På grund av önskad skyndsam hantering, har tid inte givits för att beräkna ekonomiska och pedagogiska effekter av alternativa sätt att organisera skolan,
såsom nuvarande skolstruktur, förändrad skolstruktur, förändrade upptagningsområden.
Bedömningen är att effekterna av förslaget att bygga Tråvads och Larvs skolor
behöver förtydligas utifrån ett organisatoriskt och verksamhetsmässigt perspektiv och för kommunen som helhet. Genom att Tråvads och Larvs skolor byggs
ut, skapas hinder för en eventuell framtida förändring av nuvarande skolstruktur.
Förstudien har kunnat kompletteras med:
A. En beskrivning av den utökade driftkostnaden om 6 mnkr/år för ombyggnation av Tråvads förskola och skola och Larvs skola.
B. En prognos över antalet barn och elever per delområde fram till 2024.
Det är dessa siffror som bildningsförvaltningen har tillgängliga, medan
prognos fram till 2030 kan tas fram inom några veckor.
C. En genomgång av slutsatser från tidigare skolutredning och förstudie
D. Bildningsnämndens ekonomiska situation
Den sammantagna slutsatsen är att samla skolorna i enlighet med tidigare utredning som innebär färre och större skolor. Skälen för detta är såväl ekonomiska som pedagogiska med syfte att åstadkomma bättre förutsättningar för
alla elever att gå ut grundskolan med godkända betyg.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-05-29
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 63
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-05-20
- Yrkande från ledamot, 2019-05-20
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2019-05-16
- Komplettering från utvecklingsledare, 2019-05-16
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-24 § 49
- Komplettering från rektor, 2019-03-13
- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05
- Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27
- Förstudierapport från rektor, 2019-01-11
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
- Tekniska nämnden
- Bildningschef
- Rektor Larv-Tråvad
Utdragsbestyrkande
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Kvalitetsstrateg

Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut:
1. Bildningsnämnden har tagit del av komplettering av ekonomiska och pedagogiska effekter för ombyggnation av Tråvads skola och förskola samt
Larvs skola, daterad 2019-05-16. Bildningsnämnden konstaterar att de
ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på inte har utretts på det sätt som framgår av återremissen i KSAU
2019-04-24. En bedömning av elevunderlaget framledes i Vara kommun i
ett 2030-perspektiv har inte heller genomförts.
2. Bildningsnämnden avslår punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut då
det är för sent i budgetprocessen att komma med äskanden från nämnderna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera de redan gjorda utredningarna
med de ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på. En bedömning ska göras av elevunderlaget framledes i Vara
kommun i ett 2030-perspektiv.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att snarast rapportera hur arbetet med det interna
resursfördelningssystemet fortskrider.
Herman Bynke (M) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:
I det fortsatta arbetet ska möjligheterna till en inflyttning våren 2022 undersökas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Carl-Uno Olssons
(S) beslutsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar därefter om Carl-Uno Olssons (S) tilläggsyrkande kan tillföras beslutet och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden frågar slutligen om Herman Bynkes (M) tilläggsyrkande kan tillföras beslutet och finner att nämnden bifaller detta.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M), Herman Bynke (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Moa
Karlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Utredning och förstudier kring skolorna i Tråvad och Larv har i denna omgång
pågått kontinuerligt från 2015-2019, lokalerna är i nuläget bristfälliga och plats
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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för berörda elever i andra, befintliga, skollokaler bedöms inte finnas enligt förstudien från 2016. Med framtagna förtydliganden och kompletteringar anser vi
att ärendet är färdigutrett. Utifrån ett helhetsperspektiv, där även samhälleliga
aspekter vägs in, så är sammanfattning av våra analyser fortsatt att det bästa är
gå vidare med om- och tillbyggnader av skollokalerna i Tråvad och Larv.
I ett större och längre perspektiv måste förvaltningen se över frågor kring bl.a.
lärartäthet, eventuellt förändrade upptagningsområden, åldersintegrerad undervisning m.m. Detta måste ses som ett kontinuerligt arbete för förvaltningen
och inget specifikt för skolorna i Tråvad och Larv.
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
BIN § 75
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Dnr 83/2018

Ansökningar till gymnasiet efter andra valperioden för läsår 2019/2020
Bildningsnämndens beslut
Antalet platser på Fordons- och transportprogrammet utökas från 14 till 16
platser.
__________
Sammanfattning av ärendet
Omvalsperioden inför gymnasiestart läsåret 2019/2020 stängde 2019-05-15.
Nedan följer en sammanställning över antalet förstavalsansökningar till respektive valbart program:
Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Totalt

Antal platser
16
16
24
16
14
16
14
24
24
164

Antal 1:a val
24
8
20
23
23
26
14
6
16
160

Sedan den första valperioden har antalet förstavalssökande till Lagmansgymnasiet ökat från 130 till 160. Motsvarande siffror inför läsåret 2018/2019 var 148.
Så gott som samtliga program har sett en ökning av antalet förstahandssökande
förutom samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet.
Från andra kommuner är det 95 stycken som har ansökt till någon av gymnasieskolorna i Vara kommun i första hand, både till Lagmansgymnasiet och till
den fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business.
Ovanstående är endast antalet förstahandssökande, antalet antagna skiljer sig åt
på grund av behörigheter och översök på andra gymnasieskolor. Antalet preliminärt antagna efter den andra valperioden är därför 135 stycken, vilket kan
jämföras med motsvarande siffror under samma period 2018: 85 stycken. Det
finns dock möjlighet för de som inte är behöriga att läsa in betygen inför
läsårsstarten.
Förhoppningen är att antagningssiffrorna kommer att öka ytterligare under
sommaren och under hösten i och med att elever läser upp betyg.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från rektor, 2019-05-17
- Sammanställning från rektor, 2019-05-17
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Antalet platser på Fordons- och transportprogrammet utökas från 14 till 16
platser.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att bildningsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Dnr 27/2018

Bildningsnämndens delårsrapport april 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens delårsrapport april 2019 överlämnas till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling i kommunfullmäktige.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens budget för 2019 uppgår till 411 703 tkr. Riktmärke för
budgetförbrukning perioden januari till april är 33% (137 234 tkr).
Resultatet för delårsbokslut april uppgår till 137 737 tkr, ett underskott på 503
tkr, vilket innebär att 33% av budgeten är förbrukad.
Exempel på enheter visar ett större negativt resultat för delåret april är Levene
(1 550 tkr), Kvänum/Tråvad förskola (928 tkr) och Arentorp (755 tkr). Det negativa resultatet förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader och interkommunal ersättning. Åtgärder som planeras med anledning av det negativa resultatet är översyn av organisationen samt täta uppföljningar av ekonomin.
Årsprognosen för verksamhetsåret 2019 för bildningsnämnden beräknas bli ett
underskott om 9 641 tkr. Underskottet förklaras av högre personalkostnader,
interkommunal ersättning, behov av resurser till barn med behov av särskilt
stöd samt flera elever i särskolan.
I prognosen är hänsyn tagen till avstämning av den centrala resursfördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 67
- Yrkande från ledamot, 2019-05-20
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-05-13
- Delårsrapport från ekonom, 2019-05-13
- Rapport från ekonom, 2019-05-13
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
- Kommundirektör
- Ekonomichef
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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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
2019-04-30. 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
Alléskolan samt Nästegårdsskolan.
Målet är att uppföljning sker per delår (april och augusti) samt vid helår (december).
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 66
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-05-13
- Sammanställning från fastighetschef, 2019-04-30
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
BIN § 78
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Dnr 64/2018

Redovisning av projektrapportering för Likvärdig Skola HT 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag för en likvärdig
skola höstterminen 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har i och med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling fördelat medel som huvudmän kan ansöka
om. För hösten 2018 tilldelades Vara kommun 1,5 mkr av dessa medel.
Bildningsnämnden beslutade 2018-10-23 § 121 att dessa medel skulle användas
till insatser inom tre områden. Det första området var en utökning av studieoch yrkesvägledare på 50%. Det andra rörde kompetensutveckling för personalen inom tre områden (NPF, handledning, utrikesfödda). Det sista området var
en uppstart av sociala team på skolorna för att fortsätta arbetet med tidiga insatser från förskolan.
Insatserna har utförts under höstterminen 2018 men pga. tidsbrist då insatstiden var begränsad hanns inte alla insatser med till fullo. För de insatser som
hann genomföras bedömdes effekten vara god, även om vissa effekter först
kommer att kunna noteras långsiktigt.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 68
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-05-14
- Projektrapport från utredare, 2019-05-14
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Ekonom
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
BIN § 79
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Dnr 64/2018

Fördelning av statsbidrag för en likvärdig
skola 2019
Bildningsnämndens beslut
Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 ska fördelas enligt förstudierapporten,
daterad 2019-05-16, till följande områden i Vara kommun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50 % tjänst SYV
Utveckla elevhälsoarbetet
Samordnare för nyanlända 50% tjänst
Handledning i elevhälsoarbetet i klassrummet
Systematiskt kvalitetsarbete
Skolteam på enheterna

__________
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har i och med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling fördelat medel som huvudmän kan ansöka
om. Vara kommun har blivit beviljade 5,4 mnkr för statsbidraget ”En likvärdig
skola” från Skolverket och planerar för sex olika insatser under 2019.
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya
insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och
grundskolan.
Genom en förstudie har de behov som finns för en likvärdig skola i Vara kommun identifierats samt prioriterats och sex områden har valts ut för statsbidraget:
1. Genom stärkt SYV-tjänst med 50 % kan bättre vägledning erbjudas till
eleverna och leda till att eleverna gör bättre val för framtiden.
2. En utbildningsinsats för utveckling av elevhälsoarbetet riktad till elevhälsoteamen i kommunens grundskolor kan utveckla elevhälsoarbetet
inom hela skolan. Planerad insats tar avstamp i föreläsning samt handledning av Petri Partanen, psykolog.
3. Annan planerad insats är att samordnartjänst tillsätts med 50% för att
stärka, samordna och utveckla modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmålet.
4. En insats för att samordna handledning i elevhälsoarbetet planeras för
att att främja och förebygga elevhälsoarbetet i klassrummet.
5. För att stärka det systematiska kvalitetsarbetet planeras olika insatser,
bland annat en kartläggning. Syftet med stärkningen är att kommunens
barn/elever ges bättre förutsättningar i utbildningen.
6. Genom att starta skolteam på skolorna kan en vidareutveckling ske av
förskolans projekt Tidiga Insatser.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Det kommer att gå att ansöka om medel ut statsbidraget även under 2020. Men
det är oklart hur formerna och storleken av detta kommer att se ut, därför
kommer vissa av ovanstående insatser att behöva avslutas senast 31 december
2019.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 69
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-05-16
- Förstudierapport från utredare, 2019-05-16
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Ekonom
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Dnr 70/2019

Basprogram för hälsoövervakning och hälsoupplysning för elevhälsans medicinska insatser i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar basprogram för hälsoövervakning och hälsoupplysning för Elevhälsans medicinska insatser i Vara kommun, daterad 2019-04-24,
för att gälla från och med 2019-08-15.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har som vårdgivare ett ansvar att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso-och sjukvårdsverksamheten inom
elevhälsan. Som ett led i detta antar nämnden ett basprogram för hälsoövervakning och hälsoupplysning vilket ska vara en del i ett ledningssystem för att
säkra kvaliteten och likvärdigheten för Elevhälsans medicinska insats.
Idag finns det ett basprogram, men det finns ett behov av att revidera detta då
riktlinjer för hälsobesök ändras genom åren. Vid revideringen av basprogrammet har dokumentet Vägledning för elevhälsan - ett samlat dokument från Socialstyrelsen och Skolverket använts. Förslaget har arbetas fram tillsammans
med skolsköterskorna i kommunen.
Ett flertal förändringar har gjorts i det nya basprogrammet. Bland annat genomförs undersökning av syn vid hälsobesöket i förskoleklass därefter enbart
vid behov. Syftet med synkontrollen är att tidigt upptäcka en synnedsättning,
Amblyopi. Om denna synnedsättning inte behandlas i barnåren(före tio års ålder) blir den bestående. En extra ryggkontroll genomförs i åk 6, syftet är att tidigt upptäcka behandlingskrävande skolios (ryggradskrökning). Förändringarna
i det nya basprogrammet har lett till ett tydligare och mer relevant basprogram.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-20 § 70
- Tjänsteskrivelse från elevhälsochef, 2019-04-30
- Förslag från elevhälsochef, 2019-04-15
Expediering av beslut
- Elevhälsochef
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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BIN § 81

Uppföljning av förskoleplatser inför hösten
2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Inför hösten 2018 finns det platser kvar på samtliga kommunala förskolor i
kommunen. Totalt finns en kapacitet på 705 platser på de kommunala förskolorna och antalet inskrivna barn just nu inför hösten är 560 stycken. Det finns
därför totalt 145 platser kvar inom den kommunala verksamheten.
På de fristående förskolorna finns en kapacitet på 203 platser och där finns 5
platser kvar.
Barn födda år 2018 men som inte har skrivits in i barnomsorgskön än är 48
stycken i kommunen.
Även om det finns platser kvar i kommunen finns det en skillnad mellan förskolorna i de olika orterna. Vedums förskola har endast en plats kvar medan
det i Arentorp samt Tråvad finns 6 respektive 7 lediga platser kvar. I Kvänum
finns det däremot 48 lediga platser kvar och i Levene finns det 36 platser kvar.
Bland de tre förskolorna i Vara tätort finns det totalt 37 platser kvar.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från barnomsorgshandläggare, 2019-05-14
- Prognos från barnomsorgshandläggare, 2019-05-08
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
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BIN § 82

Digitaliseringsavstämning inom bildningsnämndens verksamheter
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen använder ett flertal digitala system och tjänster som
stöd i det arbete som utförs. Flertalet av de grundläggande processer som kan
digitaliseras är digitaliserade, men här finns ytterligare utvecklingspotential.
Årets mest tidskrävande och omfattande insats har varit migreringen till
Göliska IT. Både elevers och lärares datorer och plattor har behövt installeras
om och nya system har behövt byggas upp. Efter byte av IT-miljö har viss
funktionalitet försämrats och vissa funktioner saknar ansvariga. I och med
övergången har skolornas samarbetsyta bytts till Microsoft Teams.
Ett arbete har påbörjats kring ett gemensamt verksamhetssystem för barn- och
utbildning inom V6-kommunerna. Detta för att minska sårbarheten, öka kvalitén och få en högre resurseffektivitet.
Andra system som startas upp under året är Exam.net (digitala Nationella
Prov), inläsningstjänst Polyglutt (flerspråkig boktjänst), Study Along (administration Kulturskolan) samt Dexter Närvaroapp (närvarohantering).
Nästa steg i utvecklingen handlar främst om att ett fåtal grundläggande processer ännu inte är digitaliserade. Ytterligare inköpskostnader samt driftkostnader
tillkommer om systemparken ska utökas. Vissa av de processer som återstår att
digitalisera kan innebära ändrade arbetssätt för exempelvis lärare. I samband
med en sådan förändring bör hänsyn tas till eventuellt upplevd ökad arbetsbelastning och styrning.
Beslutsunderlag
- Rapport från IKT-strateg, 2019-03-16
- Bilaga från IKT-strateg, 2019-03-15
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
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Dnr 13/2019

Systematiskt kvalitetsarbete: Kultur som
verktyg
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet kring kultur som verktyg.
__________
Sammanfattning av ärendet
I styrdokument för Vara kommun 2016-2019 anges viktiga frågor som går
tvärs igenom den traditionella förvaltningsorganisationen och kommunens
nämnder. För att inte tappa dessa viktiga delar i arbetet ut mot kommunens
kunder/brukare har kommunen så kallade sektorsprogram där kultur är ett av
dessa.
Enligt sektorsprogrammet ägnar sig alla människor åt kultur dagligen. Genom
kultur övas förmågan att förstå och respektera andra. Forskning har visat att
det finns ett samband mellan hög grad av kulturell aktivitet och andra positiva
faktorer såsom upplevelsen av god hälsa, innovationstakt och benägenhet att
aktivt stödja miljöarbete.
Utifrån sektorsprogrammet har det skapats ett inriktningsmål för kommunen
som säger att kommunen ska stärka kulturutbudet och att kulturaktiviteter ska
ingå som en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. Som effektmål finns
även att kommunens invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvalitén.
De olika verksamheterna och utbildningarna inom Bildningsförvaltningen redovisar ett mycket bra resultat och effekter av ”Kultur som verktyg”. Kulturaktiviteter ingår som en naturlig del i verksamheternas/utbildningarnas vardag
och det är ett stort kulturutbud som erbjuds och genomförs.
Besökare, barn, elever och medarbetare upplever att kultur är kul, positivt, inspirerande, engagerande och motiverande i hög utsträckning dvs. förhöjer livskvalitén.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-04-17 § 45
- Tjänsteskrivelse från tf. verksamhetschef, 2019-04-03
- Rapport från tf. verksamhetschef, 2019-04-03
- Presentation från tf. verksamhetschef, 2019-04-03
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Dnr 23/2013

Redovisning av utvärdering om användning
av riktade medel i projektet Tidiga Insatser
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för uppföljning av effekterna av
projektet Tidiga Insatser.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 43 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av ur berörda enheter har använt de riktade
medlen till projektet Tidiga Insatser. En första utvärdering presenterades på arbetsutskottet 2019-01-16 § 4 varpå ärendet återremitterades för att möjliga
mätpunkter för resultatet skulle tas fram.
Projektet Tidiga Insatser, vilket beslutades om av kommunstyrelsen 2013-11-27
§ 111, är en satsning på nyanställning av socialpedagoger och specialpedagoger
inom tre förskoleområden: Vara, Kvänum-Tråvad samt Arentorp-Levene-Vedum. En socialpedagog och en specialpedagog bildar ett socialt team i varje
område. Strukturen i arbetet skulle utgå från elevhälsans tidigare upplägg med
teamarbete. De medel som tidigare användes för IRMA-familjestöd riktades
mot grundskola och personalen inom familjestödet placerades i elevhälsoteamen ute i befintliga skolområden.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att projektet skulle få 3 miljoner kronor
under 2014 samt 2 miljoner kronor under 2015. Detta permanenterades sedan i
budgeterna för efterföljande år och resterande medel fördes över från elevhälsans budget till förskolornas rambudget.
Teamen har under de senaste åren bestått av fem till sex tjänster. I dagsläget är
de tre teamen fulltaliga och på så vis används de medel som finns med i förskolornas rambudget till det ändamål som det var tänkt. Delar av satsningen
belastar enheternas rambudget då anslaget inte täcker samtliga kostnader för
satsningen.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-04-17 § 46
- Rapport från tf. verksamhetschef, 2019-04-03
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1/2019

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
2. Bildningschef Dzenan Mahic kallas in till nästkommande nämnd för att
för att redogöra kring hantering av delegationsbeslut 2019.574.
__________
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 2019-0424 § 57. 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
Yttrande för elev som vill gå i grundskola i annan kom2019.530 4.1.9
mun
2019.534
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2019.574
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.547
1.11 Yttrande på plan som initierats av annan nämnd
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.10
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.612
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.613
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.614
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.615
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.616
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-05-23
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Elin Härling (SD) yrkar följande tillägg:
Bildningschef Dzenan Mahic kallas in till nästkommande nämnd för att för att
redogöra kring hantering av delegationsbeslut 2019.574.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Härlings (SD) tilläggsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
BIN § 86
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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
2019.554 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2019.557 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Birgitta Ahlberg
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.558 Elev i årskurs 6 på Parkskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Allan Spets
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.566 Elev i årskurs 7-9 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för hot
och våld
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-05-23
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-05-23
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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BIN § 87

Information från förvaltningen och ledamöter
Skadeståndskrav från Barn- och elevombudet
Bildningschef informerar om pågående ärende hos Barn- och Elevombudsmannen (BEO) där vårdnadshavare anmält en situation där vuxen på Nästegårdsskolan särat på elever som bråkat i omklädningsrum. BEO anser att den
ena eleven har blivit kränkt av detta och har beslutat att framställa ett skadeståndsanspråk på 10 000 kronor gentemot Vara kommun för elevens räkning.
Diskussion har skett med kommunjurist kring hur kommunen ska ställa sig till
anspråket och bildningschef ämnar bestrida kravet.
Bildningsnämnden meddelar att de ställer sig bakom bildningschefens beslut.
Programråden på Lagmansgymnasiet
Ordförande påminner om att det är viktigt att de som är representanter på Lagmansgymnasiets programråd är med råden. När ledamöter inte kan vara med är
det viktigt att de tillkallar ersättare. Varje ledamot har rätt att tillkalla ersättare
till råden bland nämndens övriga ledamöter och ersättare.
Skillnad på begäran om allmänna handlingar och uppdrag
Bildningschef förtydligar vad som gäller kring begäran om allmänna handlingar. Samtliga medborgare, inklusive nämndens ledamöter, har rätt att begära
ut allmänna handlingar. Detta bör göras via kansliavdelningen. Vid begäran om
allmänna handlingar lämnas dock endast handlingar som redan finns tillgängliga ut.
Vid begäran om uppgifter som inte finns tillgängliga, där förvaltningen måste
ta fram nytt material för att kunna lämna ut material, räknas som ett uppdrag.
Förvaltningen kan endast ta åt sig uppdrag från arbetsutskottet eller bildningsnämnden. Vill en ledamot därför ge ett uppdrag till förvaltningen är det viktigt
att de initierar detta som ett ärende på bildningsnämnden.
Information från deltagande på kurser och konferenser
Ledamot Carl-Uno Olsson (S) informerar om deltagande på Skolriksdagen
2019.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-05-29
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Dnr 27/2018

Bildningsnämndens rådande ekonomiska situation
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens budgetprognos efter delårsrapporten för april 2019 visade
på ett prognosticerat underskott för året på 9 641 tkr. Orsaken till detta är
bland annat för hög personaltäthet/grundbemanning, ökat antal barn i behov
av särskilt stöd/elevassistans samt en skolstruktur med små enheter.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att få en budget i balans inför budgetåret 2020. Detta kommer framförallt innebära neddragningar av tjänster för enheterna, vilket är något som kommer att hanteras på förvaltningsnivå. Vissa
större besparingsåtgärder kommer att kräva bildningsnämndens beslut, dessa
kommer att hanteras under hösten när förvaltningen är redo att presentera en
åtgärdsplan.
Ett flertal investeringar driver på nämndens driftsbudget i framtiden i form av
ökade hyreskostnader. Ökade hyreskostnader tillkommer exempelvis för omoch tillbyggnad av Larvs skola (961 tkr/år), Tråvads skola (3 391 tkr/år) samt
omställning av Västra förskolan (1 002 tkr). Även planerade ombyggnationer
som inte är beslutade än beräknas öka driftsbudgeten, bland annat ombyggnationerna av Alléskolan (5 525 tkr/år) och Nästegårdsskolan (4 370 tkr/år). Totalt står nämnden inför ökade hyreskostnader på 15 148 tkr/år.
De ökade hyreskostnaderna tillsammans med det redan existerade underskottet
kommer att belasta bildningsnämndens budget de kommande planåren med
24 790 tkr, vilket motsvarar 40-50 heltidstjänster.
Beslutsunderlag
- Presentation från bildningschef, 2019-05-29
__________

Utdragsbestyrkande

