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BIN § 103

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs utan några ändringar.
__________
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
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BIN § 104

Presentation av nya chefer och stabsmedarbetare
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av presentationerna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har fått ett stort antal nya chefer under de närmsta månaderna. Främst beror nyrekryteringarna på pensionsavgångar samt ett nytt
chefsled i förvaltningen. Även i bildningsförvaltningens stab har det skett förändringar under samma tidsperiod.
En del av förvaltningens nya medarbetare presenterar sig under sammanträdet
för bildningsnämnden:
-

Ingalill Wilske, ekonom
Cathrine Croona, verksamhetschef förskola
Ola Sundberg, verksamhetschef grundskola
Jennie Samuelsson, rektor Kvänums/Tråvads/Vedums förskolor
Fredrica Malmberg, rektor Levene/Arentorp förskolor
Christina Artig, rektor Nästegårdsskolan (F-6)
Susanne Schiller Harvey, rektor Lagmansgymnasiet (EE, IN, NA, TE,
IM)
Lena Ottosson Burge, rektor Lagmansgymnasiet (BF, BA, EK, FT, SA)

__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 105

Information om eventuell etablering av fristående grundskola i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
Protokollsanteckning

Lars Åke Karlsson (S) och Åsa Heij Bengtegård (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet känner en djup oro för högstadiet i
Kvänum efter beskedet att Moderaterna fört diskussioner med Broholmsskolan. En etablering av en friskola som erbjuder högstadium innebär med mycket
stor sannolikhet att förutsättningarna för högstadiet i Kvänum försämras så
kraftigt att det inte längre är möjligt att driva vidare.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om att denna har haft kontakt med Broholmsskolan,
som idag har friskola i Lidköping, där de informerat kring eventuell etablering
av friskola i Vara kommun.
Broholmsskolan har meddelat att de har kommit överens med nuvarande Jungs
friskola om att Broholmsskolan ska ta över driften av skolan i Jung. I en framtid har Broholmsskolan även planer för att starta en mellanstadieskola i Jung,
Utöver detta har Broholmsskolan flaggat för att de vill starta en fristående högstadieskola i centrala Vara. Tanken är att denna ska vara enparallellig med 20
elever. Detta kommer att bli en ansökan till Skolinspektionen, vilka fattar beslut om friskoleetableringar. Vara kommun kommer dock ges möjlighet att
yttra sig till Skolinspektionen innan slutgiltigt beslut fattas.
Beslutsunderlag
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-09-03
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 102
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 56/2018

Redovisning av förstudie för skapande av
ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande högstadiestrukturen i Vara kommun. I förstudien ska även pedagogiska, ekonomiska,
lär- och arbetsmiljömässiga, samhälleliga, lokalmässiga och skolstrukturella
konsekvenser på kommunnivå presenteras.
I uppdraget ska hänsyn tas till en eventuell friskoleetablering av högstadieskola
i Vara kommun samt den befolkningsprognos som mottagits av SCB.
Reservation

Camille Maamari (HVKB), Elin Härling (SD) och Therese Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Camille Maamaris yrkande.
Lars Åke Karlsson (S) och Åsa Heij Bengtegård (V) reserverar sig mot förslaget
till förmån för Lars Åke Karlssons (S) yrkande.
Protokollsanteckning

Lars Åke Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Med stor förvåning konstaterar vi att Carl-Unos yrkande i bildningsnämndens
arbetsutskott har skrivits om i protokollet. Yrkandet var ett direkt citat av återremissen i KSAU 190424 §48. Det är anmärkningsvärt att en formulering uppenbarligen duger i KSAU inte anses duga i BINAU. Det är också anmärkningsvärt att en formulering kan underkännas i efterhand vid justeringen när
inga synpunkter väcktes under sammanträdet. Det är också anmärkningsvärt
att bildningsnämnden valt att inte fullfölja uppdraget i återremissen.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-06-12 § 76 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för renoveringsåtgärder på Nästegårdsskolan.
Detta efter att en behovsbeskrivning visat att underhållet på skolans lokaler
hade varit kraftigt eftersatt och inte är anpassade efter läroplanens rådande
krav.
En förstudie har nu genomförts för en om- och tillbyggnation för att skapa
ändamålsenliga lokaler för årskurs F-9 på Nästegårdsskolan. Framtaget förslag
ger plats för cirka 400 elever. Enligt framtagen tidplan kan inflyttning i omoch tillbyggda lokaler ske ca tre år efter beslut om projektstart. De bedömda
kostnaderna för investering av en om- och tillbyggnad är 85 000 tkr, tillkommande hyra är 4 400 tkr/år och investeringskostnad för inventarier är 8 500
tkr.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03

6

Även om förstudien endast har fokuserat på att tillskapa ändamålsenliga lokaler
för Nästegårdsskolan blir det en omfattande investering och framtida påverkan
på bildningsnämndens budget. Kommunens andra högstadieskola Alléskolan
har en liknande situation som Nästegårdsskolan och kommer också att behöva
en grundlig renovering. Innan ett slutgiltigt beslut tas behöver därför en genomlysning av hela kommunens högstadiestruktur genomföras. Detta för att
möta de framtida utmaningar som kommunen står inför i form av demografiska fluktueringar, ändrade ekonomiska villkor samt verksamhetsrelaterade
utmaningar i form av kompetensförsörjning med mera.
Beslutsunderlag
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-09-03
- Yrkande från ledamot, 2019-09-03
- Presentation från lokalstrateg, 2019-03-03
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 95
- Yrkande från ledamot, 2019-08-21
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-08-12
- Förstudierapport från rektor, 2019-08-12
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Camille Maamari (HVKB) yrkar följande beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande högstadiestrukturen i Vara kommun. I förstudien ska även pedagogiska, ekonomiska,
lär- och arbetsmiljömässiga, samhälleliga, lokalmässiga och skolstrukturella
konsekvenser på kommunnivå presenteras.
Lars Åke Karlsson (S) yrkar följande beslut med tillhörande skriftlig motivering:
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.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut samt de två beslutsyrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Rektorer Nästegårdsskolan
- Teknisk chef
- Fastighetschef
- Lokalstrateg
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 55/2018

Redovisning av förstudie för skapande av
ändamålsenliga lokaler på Alléskolan
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande högstadiestrukturen i Vara kommun. I förstudien ska även pedagogiska, ekonomiska,
lär- och arbetsmiljömässiga, samhälleliga, lokalmässiga och skolstrukturella
konsekvenser på kommunnivå presenteras.
I uppdraget ska hänsyn tas till en eventuell friskoleetablering av högstadieskola
i Vara kommun samt den befolkningsprognos som mottagits av SCB.
Reservation

Camille Maamari (HVKB), Elin Härling (SD) och Therese Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Camille Maamaris yrkande.
Lars Åke Karlsson (S) och Åsa Heij Bengtegård (V) reserverar sig mot förslaget
till förmån för Lars Åke Karlssons (S) yrkande.
Protokollsanteckning

Lars Åke Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Med stor förvåning konstaterar vi att Carl-Unos yrkande i bildningsnämndens
arbetsutskott har skrivits om i protokollet. Yrkandet var ett direkt citat av återremissen i KSAU 190424 §48. Det är anmärkningsvärt att en formulering uppenbarligen duger i KSAU inte anses duga i BINAU. Det är också anmärkningsvärt att en formulering kan underkännas i efterhand vid justeringen när
inga synpunkter väcktes under sammanträdet. Det är också anmärkningsvärt
att bildningsnämnden valt att inte fullfölja uppdraget i återremissen.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-06-12 § 75 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för renoveringsåtgärder på Alléskolan. Detta
efter att en behovsbeskrivning visat att underhållet på skolans samtliga lokaler
hade varit kraftigt eftersatt och inte var anpassade efter läroplanens rådande
krav. Skolan var även trångbodd, sliten och dess kök dåligt anpassat.
En förstudie har nu genomförts för en om- och tillbyggnation för att skapa
ändamålsenliga lokaler för årskurs 7-9 på Alléskolan. Framtaget förslag ger
plats för cirka 420 elever. Enligt framtagen tidplan kan inflyttning i om- och
tillbyggda lokaler ske i juni 2022. Förutsatt att beslut om projektstart tas under
oktober 2019. De bedömda kostnaderna för investering av en om- och tillbyggnad av fastigheten är 105 000 tkr, tillkommande hyra är 5 500 tkr/år och
investeringskostnad för inventarier är 5 500 tkr.
Utdragsbestyrkande
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Även om förstudien endast har fokuserat på att tillskapa ändamålsenliga lokaler
för Alléskolan blir det en omfattande investering och framtida påverkan på
bildningsnämndens budget. Kommunens andra högstadieskola Nästegårdsskolan har en liknande situation som Alléskolan och kommer också att behöva en
grundlig renovering. Innan ett slutgiltigt beslut tas behöver därför en genomlysning av hela kommunens högstadiestruktur genomföras. Detta för att möta
de framtida utmaningar som kommunen står inför i form av demografiska
fluktueringar, ändrade ekonomiska villkor samt verksamhetsrelaterade utmaningar i form av kompetensförsörjning med mera.
Beslutsunderlag
- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-09-03
- Yrkande från ledamot, 2019-09-03
- Presentation från lokalstrateg, 2019-09-03
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 94
- Yrkande från ledamot, 2019-08-21
- Tjänsteskrivelse från rektor 2019-05-31
- Förstudierapport från rektor, 2019-05-28
- Resultaträkning från ekonom, 2019-05-27
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Camille Maamari (HVKB) yrkar följande beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande högstadiestrukturen i Vara kommun. I förstudien ska även pedagogiska, ekonomiska,
lär- och arbetsmiljömässiga, samhälleliga, lokalmässiga och skolstrukturella
konsekvenser på kommunnivå presenteras.
Lars Åke Karlsson (S) yrkar följande beslut med tillhörande skriftlig motivering:
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.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut samt de två beslutsyrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Rektor Alléskolan
- Teknisk chef
- Fastighetschef
- Lokalstrateg
Utdragsbestyrkande
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Dnr 27/2018

Besparingsåtgärder för att få en budget i balans
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag utreda genomförbarhet, eventuell tidplan,
konsekvenser samt ekonomiska effekter på nämndsnivå och kommunnivå
av att samla biblioteksverksamheten i kommunen vid huvudbiblioteket i
Vara tätort.
I utredningen ska förvaltningen se över alternativa driftsmöjligheter av
biblioteken samt möjlighet att tillgängliggöra biblioteken utan att de är bemannade.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda nuvarande teknisk livslängd, genomförbarhet, eventuell tidplan, konsekvenser samt ekonomiska effekter
på nämndsnivå och kommunnivå av att stänga Nästegårdsbadet i
Kvänum.
Reservation

Åsa Heij Bengtegård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Efter att bildningsnämndens delårsrapport för april visat på ett prognosticerat
årsunderskott för nämnden på 9 641 tkr gav bildningsnämndens arbetsutskott
2019-06-05 § 88 förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag på besparingsåtgärder och dess eventuella konsekvenser för att få en budget i balans.
En handlingsplan har nu tagits fram med genomförda och planerade besparingsåtgärder på förvaltningsnivå. Personalminskningar i förskola och skola bedöms leda till en besparing på ett 10-tal tjänster med konsekvenser av att lärartätheten minskar, ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal samt risk att
elevers måluppfyllelse påverkas negativt.
Ett förslag som kräver politiskt beslut är att samla biblioteksverksamheten i
kommunen till huvudbiblioteket i Vara tätort. Detta bedöms leda till en besparing på 580 tkr/år genom att 1,20 % tjänst sparas in. Konsekvensen blir att
biblioteksfilialerna i Kvänum, Vedum och Levene läggs ner.
Ytterligare ett förslag som kräver politiskt beslut är att stänga Nästegårdsbadet
i Kvänum. Detta bedöms leda till en besparing på 708 tkr/år främst i form av
minskade personalkostnader samt minskad driftsbudget. Förutom att närheten
till badet i Kvänum försvinner för vissa invånare bedöms en konsekvens av
förslaget vara ett ökat tryck på Vara Badhus och dess omklädningsrum.
Utdragsbestyrkande
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För att de politiska besluten ska kunna fattas bedöms det behövas ytterligare
utredning där genomförbarhet och tidplan redovisas samt en ytterligare beskrivning av eventuella konsekvenser.
Beslutsunderlag
- Yrkande från ledamot, 2019-09-03
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 93
- Yrkande från ledamot, 2019-08-21
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-08-07
- Handlingsplan från bildningschef, 2019-08-07
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Åsa Heij Bengtegård (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut med
tillhörande skriftlig motivering.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Åsa Heij Bengtegårds avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.
Expediering av beslut
- Bildningschef
- Bad- och fritidschef
- Ekonom
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03

12

BIN § 109

Information om framtida mötesverktyg;
Netpublicator Docs
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har sedan 2017 upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem tillsammans med övriga kommuner inom V6. Under hösten 2018 stod det klart
att leverantören EssVision vunnit upphandlingen och att Vara kommun samt
övriga kommuner inom V6 skulle använda sig av Evolution som ärendehanteringssystem.
Ett ärendehanteringssystem syftar till att effektivisera samt säkra hanteringen
av ärenden och handlingar i en organisation. I de flesta ärendehanteringssystem
ingår även en mötesmodul för hantering av möten samt tillgängliggörande av
underlag. För Evolution finns mötesmodulen Docs, vilken i sin tur tillhandahålls av leverantören Netpublicator.
För förtroendevalda i bildningsnämnden innebär detta att kallelse samt underlag i framtiden kommer att hanteras via Docs. Detta kommer att vara en
app på en surfplatta och varje ledamot samt ersättare i nämnden kommer därför att tilldelas en surfplatta.
Tanken är att bildningsnämnden 2019-10-23 kommer att bli den första där
Docs används för utskick av kallelse samt underlag. Ytterligare information
kommer att komma kring praktisk hantering av det nya verktyget.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 80/2019

Redovisning av behovsbeskrivning för renovering av Alléhallen
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för renovering av Alléhallen för att åtgärda de brister som beskrivits i behovsbeskrivningen som är
kopplade till idrottsverksamhet, daterad 2019-08-12.
I förstudien ska de olika beståndsdelarnas kostnader delredovisas. Studiens
framtagna alternativ ska motsvara kommunfullmäktiges budgeterade investeringsbelopp. Eventuella brister som inte kan åtgärdas inom denna kostnad ska
redovisas.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2019-06-19 § 90 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram
en behovsbeskrivning för bildningsnämndens och externa föreningars behov
av en renovering av Alléhallen. Bakgrunden till uppdraget är att den nuvarande
hallen invigdes för ca. 50 år sedan och även om renoveringar och underhåll har
skett under åren så har hallen ett flertal brister som gör att den inte motsvarar
de krav som ställs år 2019, eller i framtiden.
En behovsbeskrivning har nu tagits fram där ett antal olika behov för en renovering av hallen har identifierats. Sammanfattningsvis behöver hallen vara
bättre anpassad för modern undervisning i Idrott och Hälsa, sporter och andra
träningsformer som bedrivs i Vara tätort samt externa arrangemang. För denna
anpassning krävs bland annat ett bättre flöde i hallen för besökare samt bättre
anpassning av omklädningsrummen samt förrådsutrymmen. Ett annat viktigt
behov som behöver tillgodoses är att tillgänglighetsanpassa hallen.
Genom att åtgärda dessa behov ger det en möjlighet för skolan att bedriva den
undervisning som behövs, möjlighet att hyra ut anläggningen till de föreningar
som är verksamma i kommunen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 90
- Tjänsteskrivelse från bad- och fritidschef, 2019-08-12
- Behovsbeskrivning från bad- och fritidschef, 2019-08-12
Expediering av beslut
- Bad- och fritidschef
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
BIN § 111
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Dnr 98/2019

Elevresor mellan bostad och skola på gymnasieskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar program för elevresor mellan bostad och skola,
daterad 2019-08-09, för att börja gälla från och med 2019-09-03.
2. Bildningsnämnden beslut om anslutningsbidrag för gymnasieelevers dagliga resor från 2017-01-24 § 11 upphävs.
__________
Sammanfattning av ärendet
Till skillnad från bland annat grundskolan och särskolan har kommuner ingen
skyldighet att anordna skolskjuts för elever på gymnasieskolan. Enligt lagen
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor § 2 ska
dock hemkommunen ansvara för en elevs kostnader för dagliga resor mellan
bostaden och skolan. Kommunen ska avgöra vilken typ av stöd samt hur resorna ska ske.
Ett förslag på program för elevresor mellan bostad och skola på gymnasieskolan har nu tagits fram som syftar till att förtydliga vilka regler som gäller samt
beskriva på vilket sätt stödet ges och hur resorna ska ske.
Kriterier för att få stöd från kommunen grundar sig i ovan nämnda lag samt
studiestödslagen. Kraven som ställs är bland annat att eleven ska vara folkbokförd i kommunen, ha rätt till studiehjälp, vara under 20 år samt har ett reseavstånd på över 6 kilometer för sina dagliga resor mellan hem och skola.
Stödet som tillhandahålls är i första hand genom kommunens skolskjuts för
grundskolan. I andra hand erbjuds ett skolkort som ger möjlighet till resa med
kollektivtrafik. Om eleven varken har möjlighet att resa med skolskjuts eller
med kollektivtrafik erbjuds ett kontant resebidrag som ska ersätta kostnad för
resa med eget fordon. Kontant resebidrag erbjuds även om eleven har över 6
kilometer till närmsta hållplats.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 97
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-08-09
- Förslag från utredningssekreterare, 2019-08-09
Expediering av beslut
- Gymnasiechef
- Rektor Lagmansgymnasiet
- Ansvarig handläggare Lagmansgymnasiet
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
BIN § 112
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Dnr 44/2018

Information om omställning av Västra skolan
till förskola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-08-28 § 90 att det skulle ske en om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola och att tekniska utskottet fick i uppdraget att genomföra ombyggnationen.
En upphandling av projektet skedde mellan den 29 april till 23 maj. Efter att
anbudsunderlagen som inkommit gåtts igenom beslutade tekniska nämnden
2019-06-10 § 101 att de inkomna anbuden skulle avslås och att en ny upphandling skulle genomföras. Anledning var att de inkomna anbuden var för höga
sett till den avsatta budgeten för projektet. Med de inkomna anbuden beräknades projektet totalt kosta 13 500 tkr, vilket kan jämföras med de 10 000 tkr
som var avsatta till projektet.
Med anledning av tekniska nämndens beslut har projektet gått tillbaka till förstudiefasen där bildningsförvaltningen tar fram en ny förstudie där det ses över
möjligheter att minska kostnaderna.
Det beräknas att en ny upphandling kommer att fördröja projektet med mellan
6-12 månader och bildningsnämnden behöver förlänga kontrakten för moduler
för förskolan i centrala Vara.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-21 § 99
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-08-13
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
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BIN § 113

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för
kvartal 2, 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bättre Vara är kommunens synpunktsforum på hemsidan, där synpunkter och
svar publiceras offentligt. Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i kommunen redovisas till respektive ansvarig
nämnd. Detta sker vanligtvis kvartalsvis.
Under årets andra kvartal har det lämnats in två synpunkt som rör bildningsnämndens verksamheter.
Den ena synpunkten var ett förslag kring miljön på badhuset och den har besvarats av bad- och fritidschefen.
Den andra synpunkten gällde informationen kring en enskild förskola inför
hösten. Synpunkten har besvarats av verksamhetschef för förskolan.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-08-30
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
BIN § 114
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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: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.774
1.13 Undertecknande av enhetsspecifika personuppgiftsbiträdesavtal
2019.822
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.823
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2019.889
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.781
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2019.838
2.1 Utdelning från donationsfonder och stiftelser
2019.895
1.10 Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet
Delegat: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.786 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
2019.813 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
2019.814 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
2019.815 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
2019.816 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.795 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.796 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.797 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.798 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.799 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.806 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.807 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.856 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.857 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.858 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.859 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.860 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.861 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2019.862 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Nämndens sekreterare Per Kärnblad
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.819
1.17 Redaktionell revidering av styrdokument
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2019.877
1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-08-29
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
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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 Birgitta Ahlberg
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.847 Elev i årskurs 4 på Parkskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Christina Artig
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.888 Elever på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkta
Övriga handlingar
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2019.887 Personuppgiftsincident
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2019-08-29
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2019-08-29
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
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Information från förvaltningen och ledamöter
Anmälan till Barn- och elevombudet
Bildningschef meddelar att Barn- och elevombudet (BEO) har begärt ett yttrande från kommunen efter att vårdnadshavare på Nästegårdsskolan anmält en
händelse på skolan till BEO. Det är samma anmälare som vid en tidigare anmälan där kommunen har bestridit ett skadeståndskrav från BEO.
Avslutat ärende hos Arbetsmiljöverket
Bildningschef informerar om att Arbetsmiljöverket nu har avslutat ett ärende
där fackliga lämnat in en 6.6a-anmälan kring en enskild lärares ansvarsområde
på Lagmansgymnasiet. Arbetsmiljöverket har godkänt de åtgärder som kommunen har genomfört.
Redovisning från besökta kurser/konferenser
Ledamöter redogör för kurser/konferenser som de har deltagit på:
-

Skolriksdagen 2019 (Peter Jonsson, Magnus Fridén)

Insändare kring skolskjuts
Bildningschef informerar om åsikter som lämnats på insändare i lokaltidning
gällande skolskjuts. I insändaren skrivs att det ofta är fullt på kommunens skolskjutsar och att flera elever behöver står och inte använder bälte.
Förvaltningen har varit i kontakt med den leverantör som tillhandahåller skolskjuts och denne har meddelat att det har varit en tur mellan Nästegårdsskolan
och Jung som vid ett tillfälle haft problem med för många elever på en buss.
Totalt har det varit två bussar som gått den linjen med plats för 50 elever i
varje. Tyvärr hade fördelningen av de nästan 90 barn som skulle åka sträckan
blivit fel och den ena bussen hade därför för många elever. Detta bedöms ha
varit en engångshändelse.
Slagsmål på Alléskolan
Bildningschef informerar om att det varit slagsmål mellan fyra elever på Alléskolan vilket har hamnat i lokaltidningen. Anledningen till bråket hade varit att
eleverna hade tillhört olika grupper på skolan vilka kallat varandra för namn.
Bildningschef förtydligar att det är viktigt att ledamöterna inte lyssnar eller deltar i ryktesspridning utan tar kontakt med förvaltningen direkt om de har frågor.
Medel till lärarassistenter
Ledamot Åsa Heij Bengtegård undrar kring de medel som Vara kommun har
fått för att anställa lärarassistenter. Frågan är hur dessa ska användas av kommunen?
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-09-03
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Bildningschef svarar att detta är en detaljfråga som denna inte kan svara på direkt men att den ska ta upp det med ekonom, vilken har fått delegation från
nämnden att hantera statsbidrag.
__________

Utdragsbestyrkande

