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2019-06-19
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BIN § 89

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt
Bildningsnämndens beslut
Ärenden protokollförs i den ordning de behandlas på under sammanträdet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Det är bildningsnämndens ordförande som beslutar om vilka ärenden som ska
med på nämndens kallelse.
Varje ledamot i nämnden har dock initiativrätt enligt kommunallagen
(2017:725) 4 kap. 20 §. Detta innebär att ledamöter får väcka ärenden 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

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
BIN § 90

3

Dnr 80/2019

Behov för eventuell renovering av Alléhallen
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning för bildningsnämndens och externa föreningars behov av en renovering av Alléhallen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning för att kunna

ha undervisning i den hall som Vara IBK ska bygga.
__________
Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande Alléhallen har idag ett behov av renoveringar. Bildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen därför fört en diskussion
kring vilka behov som behöver tas i beaktande.
I diskussionen har bland annat skolornas behov för att kunna bedriva utbildningar förts fram. Även förvaltningens behov av att kunna hyra ut lokalen till
utomstående föreningar har diskuterats.
En diskussion har även inletts med kommunens föreningar kring vilka direkta
behov de har av en hall, både vad gäller den hall som kommunfullmäktige beslutat att medfinansiera för Vara IBK men även i en renoverad Alléhall.
Det som är tydligt redan nu är att en hall inte kommer att räcka för skolornas
behov utan även den hall som Vara IBK bygger behöver anpassas för idrottsundervisning.
För att förvaltningen ska kunna genomföra en renovering enligt projektmodellen behöver ett tydligt uppdrag ges.
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning för att
kunna ha undervisning i den hall som Vara IBK ska bygga.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan godkännas tillsammans med tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-06-19
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 87
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
Expediering av beslut
- Bad- och fritidschef
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 65/2019

Redovisning av behovsbeskrivning av brister
för besökare med funktionsvariationer på
Vara Badhus
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för att åtgärda beskrivna brister för funktionsvarierade inom befintlig byggnad. Åtgärderna ska
inte negativt påverka andra besökare till badet eller personalens arbetsmiljö.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen fick 2019-04-24 § 56 i uppdrag av Bildningsnämnden
att ta fram en behovsbeskrivning avseende brister för besökare med funktionsvariationer i nuvarande omklädningsrum på Vara Badhus.
Behovsbeskrivningen visar på brister inom fyra olika områden:







Golvytan i omklädningsrummen är för liten vilket begränsar tillgängligheten för besökare med rullator, rullstol eller i behov av liggbrits.
De sittplatser som finns är klinkade bänkar placerade framför skåpen.
Dessa bänkar upplevs för låga och för smala. Bänkens placering framför
skåpen innebär att en besökare inte kan sitta på bänken och samtidigt nå
sina kläder inne i skåpet. Den sittande besökaren blockerar i praktiken tillgången till minst fyra skåp på grund av skåpens utformning i kombination
med bänkens placering. Det har även påtalats att sittbänkarna i medföljarrummet har vassa hörn och att det saknas väggmonterade handtag i samtliga omklädningsrum att använda som stöd för att sätta sig eller resa sig.
En lyft saknas vilket vissa besökare behöver för att ta sig i och ur en rullstol i omklädningsrummet. Avsaknaden av lyft i kombination med den begränsade golvytan gör det i praktiken omöjligt för medföljare att förflytta
en brukare mellan rullstol och liggbrits.
Dörr mellan duschrum och omklädningsrum i medföljarrummet öppnas
in mot omklädningsrummet vilket bland annat DHR anser begränsar
framkomligheten för den som sitter i rullstol. Befintliga dörröppningar i
medföljarrummet upplevs för smala vilket i kombination med golvytan
och omklädningsrummens planlösning begränsar framkomligheten för rullator, rullstol och liggbrits.

För att säkerställa att Vara Badhus uppfyller kommunens egna styrdokument
samt att besökare inte diskrimineras sett till funktionsvariatoner bör en förstudie genomföras för att utreda eventuella lösningar till behoven.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Elin Härling (SD) yrkar följande beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för att åtgärda beskrivna brister för funktionsvarierade inom befintlig byggnad. Åtgärderna ska
inte negativt påverka andra besökare till badet eller personalens arbetsmiljö.
Carl-Uno Olsson (S) och Magnus Fridén (C) yrkar bifall till Elin Härlings beslutsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Elin Härlings beslutsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Elin Härlings yrkande.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-06-19
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 73
- Yrkande från ledamot, 2019-06-05
- Tjänsteskrivelse från bad- och fritidschef, 2019-05-31
- Behovsbeskrivning från bad- och fritidschef, 2019-05-31
Expediering av beslut
- Bad- och fritidschef
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 66/2019

Remissvar för kulturstrategi Västra Götaland
-regional kulturplan 2020-2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom det remissvar som Skaraborgs kommunalförbund tagit fram gällande kulturstrategi Västra Götaland -regional kulturplan
2020-2023.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden mottog 2019-04-30 en remiss från Västra Götalandsregionen gällande kulturstrategi Västra Götaland -regional kulturplan 2020-2023.
Kulturstrategi Västra Götaland är en angelägen kulturstrategi för aktörer, kommuner och kommunalförbund i Västra Götaland, strategin är ett av fyra regionalt övergripande styrdokument för Västra Götalandsregionen och en plan
som utgör grunden för förhandling om statliga medel via kultursamverkansmodellen.
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den
regionala kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande kulturplan gäller till och med 2019.
Remissversionen av Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan
2020–2023 är ett resultat av intensiva samråd med ca 1300 personer med syfte
att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila samhället i Västra Götaland och att identifiera gemensamma prioriteringar
ur ett regionalt helhetsperspektiv
Alla kommuner i Västra Götaland har nu bjudits in att lämna remissvar på den
framtagna remissversionen. Kulturchefsnätverket i Skaraborgs kommunalförbund har valt att ta fram ett gemensamt remissvar. Syftet är att stärka delregion
Skaraborg genom att ge en samlad bild av våra intressen och behov.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 78
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2019-05-28
- Remissvar från Skaraborgs kommunalförbund, 2019-05-28
- Remiss från Västra Götalandsregionen, 2019-04-30
Expediering av beslut
- Kulturchef
- Västra Götalandsregionen
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 92/2018

Möjlighet och genomförbarhet att förlägga
vissa nämndsmöten på nämndens enheter
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden avstår generellt från att förlägga vissa nämndssammanträden på nämndens enheter.
2. Ersättare i bildningsnämnden ska inbjudas till verksamhetsbesök på
samma sätt som nämndens övriga ledamöter.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2019-03-27 § 49 fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten och genomförbarheten att förlägga vissa nämndsmöten på nämndens enheter och i samband med detta ha ett besök på enheten.
För att kunna ha ett nämndssammanträde på en enhet finns det vissa kriterier
som lokalen måste uppfylla. Enligt kommunallagen behöver lokalen vara insynsskyddad och rent praktiskt behöver det finnas plats för runt 20 personer
samt tillgång till projektor. Lokalen behöver även vara tillgänglig från morgon
till tidig eftermiddag.
Sett till kriterierna finns det endast två enheter där nämndssammanträden kan
hållas utan allvarligt stora negativa konsekvenser för verksamheten. Sett till att
bildningsnämnden totalt består av 14 enheter (med bland annat 19 förskolor/skolor) blir det en väldigt liten del av verksamheten som kan besökas. Förutom detta finns det även negativa konsekvenser av att förlägga nämndssammanträden på enheterna, bland annat i form av transportkostnader.
Nämndens ledamöter har redan idag möjlighet att besöka nämndens verksamhet genom både verksamhetsbesök samt inom ramen för att vara kontaktpolitiker. Detta bedöms vara tillräckligt och även fortsättningsvis bör nämndsmöten
och verksamhetsbesöken ske på olika dagar.
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 76
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-05-28
- Utredning från utredningssekreterare, 2019-05-28

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
Expediering av beslut
- Ledamöter bildningsnämnden
- Bildningschef
- Enhetschefer
___________

Utdragsbestyrkande

9
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Dnr 27/2018

Bildningsnämndens delresultat och prognos,
maj 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
__________
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.
Avvikelsen när det gäller årsprognosen för 2019 visar på ett underskott på
7 974 tkr, vilket är en förbättring från det underskott på 9 641 tkr som prognosticerades efter aprils delårsrapport.
Orsaken till årsprognosens avvikelser finns främst inom förskola samt grundskola och då i synnerhet personalkostnader. Dessa ökande personalkostnader
består av högre personaltäthet än budgeterat då skolstrukturen och negativa
barn/elevdelningstal skapar en högre personaltäthet för att ha grundbemanning samt en löneglidning inom förvaltningens olika personalgrupper. De enheterna med större negativa avvikelser är Nästegårdsskolan, Levene för- och
grundskola, Larv/Tråvad skola, Kvänum/Tråvad förskola.
De största positiva avvikelserna är inom enheterna Lagmansgymnasiet och
Bad- och idrottsanläggningar och består till största del av ökad ramtilldelning
med ej ännu ökade driftskostnader.
Bildningsnämndens behandling
Protokollsanteckning

Ledamot Carl-Uno Olsson (S) meddelar under mötet att denne kommer att inkomma med en protokollsanteckning.
Protokollsanteckningen inkommer efter mötet och vid justering fattar ordförande beslut om att anteckningen inte ska tillföras protokollet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2019-06-14
- Rapport från ekonom, 2019-06-14

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
__________

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-06-19
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Dnr 98/2017

Förskoleprognos i Vara inför hösten 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av utbyggnaden av
Kvänums förskola och nuvarande moduler då antalet inskrivna barn nu
kraftigt understiger kapaciteten.
__________
Sammanfattning av ärendet
En förskoleprognos för hösten 2019 har tagits fram med en uppskattning av
antalet barn på de kommunala förskolorna. Prognosen baseras på antalet barn i
kommuninvånarregistret, men denna tar inte i beaktande antal familjer som
flyttar mellan kommuner eller nyanlända familjer. Vårdnadshavare har även rätt
att välja fritt mellan områdena och dessa val kan inte prognosticeras utan prognosen bygger på att förskola väljs inom området där familjen bor.
Prognos för november visar på lediga platser i Levene (34 platser), Kvänum
(38 platser), samt Vara tätort (46 platser). På övriga förskolor finns det få lediga
platser. Antagande är att största delen av de barn som är födda 2018 men som
ännu inte finns i kö eller fått plats kommer att ansöka om plats under hösten.
Antalet placerade barn i november beräknas vara 618. Antal lediga platser beräknas vara ca 125 fördelat på de olika förskolorna med nuvarande kapacitet. I
denna beräkning ingår att i Vara tätort skulle finnas en kapacitet på 300 platser.
Skulle Västra förskola i Vara tätort endast ha en kapacitet på 30 platser kommer inte alla barn som beräknas behöva plats att kunna erbjudas plats i Vara
tätort. Det saknas plats för drygt 20 barn när modulerna vid Torsgårdens förskola är borta.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över behovet av utbyggnaden av Kvänums förskola och nuvarande moduler då antalet inskrivna barn
nu kraftigt understiger kapaciteten.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan bifallas tillsammans med Carl-Uno Olssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar
enligt detta.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från barnomsorgshandläggare, 2019-06-14
- Prognos från barnomsorgshandläggare, 2019-06-14
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 83/2018

Utökning av antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet, Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Antalet platser på Lagmansgymnasiets Barn- och fritidsprogram utökas från 16
till 20 platser inför terminsstart 2019/2020.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2019-02-27 § 28 beslutat om programutbud inklusive
utbildningsplatser på Lagmansgymnasiet inför den omvalsperiod som skedde
till gymnasieskolorna mellan april-maj.
Efter den första valperioden var antalet förstavalssökande till programmet 15
stycken. Baserat på detta antal beslutades att det skulle finnas 16 platser på
Barn- och fritidsprogrammet.
I och med att den andra valperioden nu har avslutas har antalet sökande till
Barn- och fritidsprogrammet ökat kraftigt och det finns nu 25 förstavalssökande. Av dessa är 19 behöriga och skulle kunna antas till programmet. Bedömningen är att åtminstone en ytterligare kommer att tillkomma efter att behörighet lästs upp.
För att tillgodose att sökande till Lagmansgymnasiet får de program som de
sökt bör därför antalet platser utökas på Barn- och fritidsprogrammet. Från
nuvarande 16 platser till 20 platser. En utökning av antalet platser på detta program bedöms inte leda till några betydande kostnader för Lagmansgymnasiet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-06-11
Expediering av beslut
- Rektor Lagmansgymnasiet
- Antagningskansliet, Utbildning Skaraborg
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 79/2019

Fastställande av kontrollplan för internkontroll 2019
Bildningsnämndens beslut
Kontrollplan för intern kontroll 2019, daterad 2019-06-12, antas för att vara en
grund för bildningsnämndens internkontroll under 2019.
__________
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.
Kommunstyrelsen har i sin tur tagit fram en ny systematik som innebär att
varje nämnd genomför sin internkontroll årligen efter en egen upprättad kontrollplan, vilken i sin tur baseras på en riskanalys.
I riskanalysen för 2019 har fyra riskområden lyfts som aktuella inom bildningsnämndens verksamheter. Som ett första riskområde har likvärdigheten i det
systematiska arbetsmiljöarbetet identifierats. Det andra riskområdet handlar om
likvärdighet i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett tredje
gäller andelen behörig/legitimerad person inom förvaltningen och det sista
handlar om det systematiska kvalitetsarbetet.
Baserat på de identifierade riskerna har en kontrollplan tagits fram där åtgärder,
kontrollmoment, kontrollsekvens och kontrollansvarig tydligt beskrivs. Det är
från denna kontrollplan som verksamhetens internkontrollarbete ska utgå.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
- Kontrollplan från utvecklingsledare, 2019-06-12
- Riskanalys från utvecklingsledare, 2019-06-12
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 84
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2019-05-28
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Utvecklingsledare
- Kvalitetsstrateg
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-06-19
__________

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-06-19
BIN § 98
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Dnr 62/2019

Genomgång av omvärldsanalys inför bildningsnämndens nämndsmål 2020-2023
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer en workshop om bildningsnämndens
nämndsmål 2020-2023 till 2019-08-21 kl. 13.30.
2. Förvaltningen får i uppdrag att senast vecka 27 presentera information om
arbetsgången kring bildningsnämndens nämndsmål till bildningsnämndens
ledamöter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under våren har det gjorts en omvärldsanalys på en övergripande nivå i kommunen. Syftet med analysen har varit att se utmaningar och möjligheter för
kommunen framöver. I omvärldsanalysen har flera utmaningar gåtts igenom
såsom demografi, samhällsekonomi, infrastruktur och fysisk planering, klimatkänningar och miljö, teknisk utveckling, kompetens för kommun och näringsliv samt social utsatthet.
Efter en workshop kring de identifierade utmaningarna har kommunen formulerat fyra övergripande mål, vilka nu har antagits av kommunfullmäktige:
1. Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
2. Verksamhet med god kvalitet
3. Välmående arbetsplats
4. Hållbar ekonomi
Efter att kommunfullmäktige har antagit de övergripande målen kommer varje
nämnd i kommunen att bryta ner dessa på nämndsnivå med mätbara
nämndsmål. Detta arbete kommer att ske under hösten och påbörjas med en
workshop under september.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
1. Bildningsnämnden fastställer en workshop om bildningsnämndens
nämndsmål 2020-2023 till 2019-08-21 kl. 13.30.
2. Förvaltningen får i uppdrag att senast vecka 27 presentera information om
arbetsgången kring bildningsnämndens nämndsmål.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enlig detta.
Beslutsunderlag
- Rapport från kvalitetsstrateg, 2019-05-02
__________

Utdragsbestyrkande
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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 2019-0424 § 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
2019.631
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2019.634
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2019.643
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.691
2.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet
med annan huvudman
2019.692
2.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet
med annan huvudman
2019.693
2.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet
med annan huvudman
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.703
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.704
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.705
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.706
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.707
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-06-13
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2/2019

Redovisning av anmälningsärenden samt
ärendebalans
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen av anmälningsärenden samt
ärendebalans.
__________
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden:
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.702 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Övriga handlingar
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.726 Personuppgiftincident
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-06-13
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-06-13
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 74/2019

Remissvar för avtal om patientnämndsverksamhet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen enligt följande:
Bildningsnämnden har inget att tillägga till det föreslagna avtalet om patientnämndsverksamhet och ställer sig bakom att det upprättats i nuvarande form.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden mottog 2019-05-13 en remiss från kommunstyrelsen gällande nytt avtal om patientnämndsverksamhet, vilket ska upprättats övergripande på kommunnivå. Bildningsnämnden fick remissen med anledning av
nämndens ansvar som vårdgivare för elevhälsan.
Både kommuner och landsting/regioner har sjukvårdshuvudman skyldighet att
tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Västra Götalandsregionen (VGR) åtar
sig genom det föreslagna avtalet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet
enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åt
kommunen. Åtagandet utförs av VGR:s patientnämndsorganisation.
VGR har via avtal tillhandahållit patientverksamhet till kommunerna i länet sedan lång tid tillbaka. Det föreslagna avtalet är en revidering av tidigare avtal
och har som syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter aktuella förhållanden och
regelverk.
Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 till och med den 2023-12-31.
Avtalet ersätter tidigare avtal mellan kommunen och VGR som upphör att
gälla vid avtalsperiodens slut (2019-12-31).
Eftersom det nya avtalet inte innebär några större förändringar förutom förtydliganden har bildningsnämnden inget emot att det upprättats.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-06-05 § 79
- Tjänsteskrivelse från elevhälsochef, 2019-05-26
- Remiss från kommunstyrelsen, 2019-05-13
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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BIN § 102

Information från förvaltningen och ledamöter
Skolskjuts i Larv
Ledamot informerar om att denne har fått till sig att skolskjuts från Larvs skola
släpper av elever på ett osäkert ställe.
Detta tas upp med skolskjutsansvarig.
Utökad kostnad för Campus Västra Skaraborg
Ordförande informerar om möte med Campus Västra Skaraborg. Detta är ett
campus som bland annat sköter vuxenutbildning och SFI-utbildning och idag
ingår fem kommuner i samarbetet; Vara, Lidköping, Götene, Essunga och
Grästorp.
På mötet har prissättningen mellan kommunerna i samarbetet tagits upp. Tidigare fastställdes kostnaden mellan kommunerna efter kommunstorlek. Ett nytt
förslag har nu tagits fram av Campus där prissättningen kommer att ske efter
hur mycket utbildning kommunerna använder sig av. Detta skulle innebära att
Varas kostnad för samarbetet ökar från 4,7 mkr till 8,75 mkr.
En fortsatt diskussion kring detta kommer att ske på nästkommande arbetsutskott.
Upphandling för omställning av Västra skolan till förskola
Ordförande informerar om att tekniska nämnden har genomfört en upphandlingsprocess omställning av Västra skolan till förskola. I tekniskas budget har
det funnits 10 miljoner avsatta för projektet medan det lägsta anbudet som
kom in låg på 13,5 miljoner kronor. Med anledning av detta har tekniska nämnden valt att avbyta nuvarande upphandling.
Fortsatta möten kommer att ske mellan ordförandena och förvaltningscheferna
för bildningsnämnden och tekniska nämnden i frågan.
Avgående gymnasiechef och rekrytering kultur- och fritidschef
Bildningschef informerar om att nuvarande gymnasiechef Harald Lundqvist
har valt att avsluta sin tjänst för att bli skolchef i Karlsborgs kommun. En rekryteringsprocess kommer att dra igång snarast för att fylla tjänsten som verksamhetschef för gymnasiet.
Rekryteringen för en ny kultur- och fritidschef fortskrider och intervjuer har
hållits. Än så länge har tre personer intervjuats.
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Kontaktpolitiker
Ledamot lyfter att denne inte har blivit kontaktad av den enhet som den är
kontaktpolitiker för. Det önskas att enhetschefernas ansvar förtydligas så att de
tar en första kontakt med sina kontaktpolitiker.
Bildningschef meddelar att detta ska förtydligas till förvaltningen.
__________

Utdragsbestyrkande

