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§1

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt
Bildningsnämndens beslut
1. Verksamhetschef André Essebro ges rätt att delta under ärende 6 ”Redovisning av förstudie
för anpassning av Svevia-tomten för nyttjande av Lagmansgymnasiet”
2. Verksamhetschef Cathrine Croona ges rätt att delta på ärende 11 ” Systematiskt
kvalitetsarbete: Tillgänglighet samt barn och elever i behov av särskilt stöd”
Sammanfattning av ärendet
Det är bildningsnämndens ordförande som beslutar om vilka ärenden som ska med på
bildningsnämndens 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.
När det gäller närvarorätten ska ett nämndssammanträde hållas inom stängda dörrar (6 kap. 25
§). Detta innebär att de närvarande på nämnden ska bestå av dess ledamöter samt de ersättare
som väljer att närvara (6 kap. 17 §). Förutom detta ska de närvarande bestå av de som blivit
särskilt kallade att redogöra för ett ärende (6 kap. 26 §). Även vissa personalföreträdare (7 kap.
12 §) samt kommunstyrelsens ordförande (bildningsnämndens reglemente 27 §) har rätt att
närvara. För att någon ytterligare ska närvara på ett sammanträde behöver nämnden enhälligt
godkänna detta.
Eventuella ändringar av dagordningen samt godkännande av ytterligare närvarorätt beslutas
inledningsvis på nämndens sammanträde.
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§2

Dnr BIN 2020/23

Redovisning av projektet Inclusion in Society – for all youth
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har sedan 2006 haft samverkan med Huangshan City i Kina genom olika projekt
och sedan 2012 ett vänortsavtal.
I tidigare samarbete med Huangshan har företrädare för Vara kommun diskuterat ett gemensamt
arbete som kan utveckla båda parter i arbetet med ungdomar i skolan. Båda länderna har stora
utmaningar men inom helt olika områden. Gemensamt är dock att den psykiska ohälsan som idag
ökar bland barn och unga är en faktor som påverkar skolresultaten negativt, oavsett vilket land
man kommer ifrån. Därför kändes det naturligt att tillsammans jobba med ungdomars psykiska
hälsa.
"Inclusion in Society - for all youth" är ett tvåårigt samarbetsprojekt vilket pågått mellan 20172019 och som fokuserat på förebyggande och främjande åtgärder vad gäller ungdomars psykiska
hälsa. Projektet har finansierats via programmet Kommunalt Partnerskap som är ett SIDA
finansierat stöd för att möjliggöra internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan
kommuner och regioner i Sverige och motsvarande i ett antal utvalda länder i t.ex. Asien.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från internationell strateg, 2020-10-23
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§3

Dnr BIN 2017/98

Ombyggnation av Kvänums förskola
Bildningsnämndens beslut
Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja projektering för en tillbyggnad av Kvänums
förskola. Ambitionen är att verksamheten ska ha tillgång till nya lokalytor i augusti 2021.
Förskolan ska dimensioneras för totalt 120 barn.
Minskad driftskostnad i form av hyra beräknas till cirka -0,5 mnkr, vilket kommer att hanteras i
budgetarbetet inför 2021.
Sammanfattning av ärendet
I april 2017 etablerades moduler i direkt anslutning till Kvänums förskola. Anledningen var att
förskolan inte hade kapacitet att ta mot det ökade barnantalet. Hyreskostnaden för modulerna är
drygt 1,6 mnkr/år och nuvarande avtalstid löper ut 2021-06-30.
Detaljplan med syftet att säkra antalet förskoleplatser och möjliggöra en utökad kapacitet för att
ta emot barn vid Kvänums förskola är antagen av Miljö- och Byggnämnden i december 2019.
Verksamheten och tekniska förvaltningen har tidigare gjort ett arbete i att ta fram en
förslagshandling för en tillbyggnad. Vid denna tidpunkt förutsatte man dock ett större barnantal
än de 120 stycken som det nu är beslutat att framtida kapaciteten ska uppgå till.
Bedömningen i nuläget är att denna förslagshandling utgör en bra grund för vidare projektering
där föreslagen yta kommer minskas och 2 nya avdelningar kommer tillbyggas. Vidare är
bedömningen att den nya hyran efter tillbyggnaden blir cirka 1 mnkr/år. Detta ska ställas i
relation till nuvarande modulhyra på 1,6 mnkr/år. Om tillbyggnaden möjligen ska vara klar till
augusti 2021, för att undvika en ny hyresperiod, så behöver projektering starta snarast.
Investeringsmedel på sammanlagt 25 mnkr finns sedan tidigare beslutade. Beroende på
ytminskningen är bedömningen att denna investeringsram inte behöver nyttjas fullt ut.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-01-15 § 8
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, 2019-12-12

Beslutet ska skickas till
- Tekniska nämnden
- Verksamhetschef förskolan
- Ekonomichef
- Ekonom
Justerare
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§4

Dnr BIN 2018/55

Information kring Alléskolans kök
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Köket på Alléskolan är i dåligt skick och inte anpassat för dagens verksamhet.
Livsmedelslagstiftningen är svår att efterleva och det har under åren varit många påpekanden
från Miljö- och Hälsomyndigheten. Avvikelser har åtgärdats som felavhjälpande underhåll men
något större underhålls-/renoveringsgrepp har inte tagits. Köket och tekniska installationer i och
runt omkring behöver åtgärdas med ett helhetsgrepp.
Myndigheten gör livsmedelskontroll av köket cirka 2 gånger per år, eller vid påkallat behov. Vid
sista livsmedelskontrollen som gjordes 2019-10-30 uppmärksammades 7 stycken avvikelser och
en åtgärdsplan för dessa efterfrågades. 6 av dessa var av karaktären att de kan åtgärdas med
felavhjälpande underhåll och detta beräknas vara klart 2020-02-01. Den sista avvikelsen är
kopplad till köket och dess installationers allmänna skick vilket gör att hygienkraven är svåra att
upprätthålla. I åtgärdsprogrammet ingår därför att köket ska genomgå en totalrenovering som
påbörjas under 2021 och ska vara klar senast 2022. Utifrån den senaste kontrollen godkänns
detta åtgärdsprogram. Under tiden fram till dess att köket har moderniserats kommer
myndigheten troligtvis att utföra livsmedelskontroller med högre frekvens än vad som görs i mer
fungerande nya kök.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-01-15 § 6
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, 2019-12-17
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§5

Dnr BIN 2019/34

Redovisning av förstudie för anpassning av Svevia-tomten för
nyttjande av Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att området redovisat i bilaga 1
detaljplaneläggs för Skolverksamhet/Idrottsverksamhet.
2. Bildningsnämnden hemställer hos Tekniska nämnden att realisera möjligheten för en
lokalisering av Bygg- och anläggningsprogrammet på Sveviatomten utifrån den inriktning
som beskrivs i förstudierapporten, bilaga 2. Önskan är att verksamheten kan få tillträde
senast januari 2022.
Driftsanslag motsvarande hyresökning på cirka 300 tkr kommer att hanteras i budgetarbetet
inför 2022.
Sammanfattning av ärendet
År 2017 förvärvade kommunen Sveviatomten (Vara 27:1) utifrån att den hade ett
gynnsamt strategiskt läge. I samband med detta beslut ansåg Bildningsnämnden att
tomten hade ett stort värde för en samlad gymnasieverksamhet i direkt anslutning till
Lagmansgymnasiet (BIN 2017-08-29 §95). Både Bygg-och anläggningsprogrammet
och Fordon- och transportprogrammet var i behov av nya lokaler och verksamhetsytor.
En förstudie har nu genomförts enligt uppdrag (BIN 2019-02-27 §29) med primärt
fokus på möjligheterna att lokalisera Bygg- och anläggningsprogrammet till
Sveviatomten. I anslutning till ett pågående detaljplanearbete rörande Sveviatomten så
behöver Bildningsnämnden peka ut den yta som behövs för eventuella framtida behov.
Förutsättningarna för att även lokalisera Fordon- och transportprogrammet på tomten
har undersökts samt de effekter som följer av att det blir fria ytor inne i
Lagmansgymnasiet .
Möjligheterna att bygga om en av de existerande stålhallarna på tomten till att inhysa
Bygg- och anläggningsprogrammet (3x18 elever) med tillhörande byggård bedöms som
mycket goda och detta skulle skapa bra förutsättningar för verksamheten utifrån alla
perspektiv. I nuläget uppskattas detta medföra en nettohyresökning på runt 300 tkr/år
för Lagmansgymnasiet.
En av de andra stålhallarna skulle på ett likartat sätt kunna byggas om till att inhysa
Fordon- och transportprogrammet (3x16 elever) med en köryta i anslutning till
lokalerna. Förutsättningarna för att här bedriva verksamheten bedöms som mycket
Justerare
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goda. De inre omställningar som kan ske inne i Lagmansgymnasiet till följd av att
programmet lämnar huvudbyggnaden bedöms ge positiva synergieffekter för såväl
elprogram, kulturskola, gymnasiet som konserthuset. I nuläget bedöms förflyttningen
av Fordon- och transportprogrammet samt de efterföljande omställningarna ge en
nettohyresökning på ungefär 1 200 tkr/år för Lagmansgymnasiet/Kulturskolan.
Totalt sett bedöms de föreslagna projekten ha många gynnsamma faktorer. Samtliga
berörda verksamheter får en samlokalisering och mer ändamålsenliga lokaler.
Nyttjandet av befintliga stålhallar och avgången av externa hyror ger en fördelaktigare
ny hyra. Ett beslut att bygga om stålhallarna bör ses minst i ett 30-årsperspektiv. Det är
inte osannolikt att program under en sådan tidrymd förändras, byter inriktning, eller
helt enkelt ersätts av andra program. I det sammanhanget så är hallarna relativt enkelt
omställbara då de består av en stor hallyta och en klassrumsdel/personaldel som inte är
direkt programspecifik.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-01-15 § 7
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, 2019-12-13
- Förstudierapport från lokalstrateg, 2019-12-19
- Karta från lokalstrateg, 2019-12-19

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
- Rektorer Lagmansgymnasiet
- Tekniska nämnden
- Ekonomichef

Justerare
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§6

Dnr BIN 2020/3

Uppföljning av kulturverksamheten 2019 och framöver
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden följer årligen upp det övergripande arbetet nämndens kulturverksamhet.
Under 2019 har det implementerats en ny organisation för kulturverksamheten där en ny
verksamhetschefstjänst har inrättats. I samband med detta delades verksamheten på två enheter;
Kulturenheten och Fritidsenheten. Kulturenheten består av bibliotek, kulturskola och
allmänkultur medan Fritidsenheten består av bad, fritidsgårdar, föreningsstöd och idrottshallar.
För kulturenheten har det varit första året som biblioteken i V6 har haft ett gemensamt
låntagarsystem. Biblioteken har även fått ökade öppettider med anledning av en
budgettilldelning. Allmänkulturen har anordnat nationaldagsfirande och Jordgubbens Dag under
året och firande av att Vara blivit 125 år har också genomförts. Kulturskolan under året haft en
utökad verksamhet inom bild, skaparverkstad samt musik i förskola och grundskola, vilket
anordnats med hjälp av bidrag från Statens Kulturråd. Föreställningen ”Vem är Vara?” har också
anordnats av Kulturskolan.
Under 2020 är förhoppningen att samverkan inom Kultur och Fritid ska öka i syfte att flera ska
upptäcka det som verksamheten erbjuder kommunens invånare och dess besökare. Verksamheten
kommer att arbeta utåtriktat och i samverkan med andra kommunala verksamheter och lokalt
föreningsliv.
Beslutsunderlag
- Rapport från verksamhetschef, 2020-01-20

Justerare
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§7

Dnr BIN 2019/112

Redovisning av utredning gällande samling av biblioteken i Vara
kommun
Bildningsnämndens beslut
En samling av biblioteken i Vara kommun till huvudbiblioteket i Vara tätort ska inte genomföras
och biblioteksfilialerna i Kvänum, Vedum och Levene blir kvar.
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2019-09-03 § 108 fick förvaltningen i uppdrag att utreda
genomförbarhet, eventuell tidplan, konsekvenser samt ekonomiska effekter på nämndnivå och
kommunnivå av att samla biblioteksverksamheten i kommunen vid huvudbiblioteket i Vara
tätort. I utredningen skulle förvaltningen se över alternativa driftsmöjligheter av biblioteken samt
möjlighet att tillgängliggöra biblioteken utan att de är bemannade.
En utredning har nu genomförts som behandlar dels att samla biblioteksverksamheten vid
huvudbiblioteket i Vara tätort men även alternativa driftsformer beskrivs och diskuteras.
Idag finns det tre biblioteksfilialer utanför Vara tätort; Kvänum, Vedum och Levene. Att stänga
ner dessa för att samla dem vid huvudbiblioteket skulle leda till en minskad fysisk tillgänglighet
för kommunmedborgare på dessa orter. Samtidigt verkar biblioteksfilialerna även som
skolbibliotek idag och genom att de stängs kommer respektive skola behöva ordna ett
skolbibliotek för att uppfylla skollagen och lokalhyran kommer att finnas kvar i kommunen.
Alternativa driftsformer för tillgängliggörande av biblioteken utan bemanning kan vara
Meröppet bibliotek eller samverkan med annan aktör. Meröppet bibliotek innebär att biblioteket
är obemannat men att låntagare får tillgång via tagg. Detta bedöms inte leda till några större
besparingar av kostnader då lokalhyran finns kvar. Att samverka med annan aktör innebär att ett
bestånd deponeras hos annan aktör på förtroendebasis. Samverkan ger dock en begränsad service
och det kan inte jämföras med biblioteksverksamhet.
Sammanfattningsvis bedöms en nedläggning av biblioteksfilialerna i Kvänum, Vedum och
Levene inte leda till några störra besparingar för kommunen som helhet. De största kostnaderna
(lokalhyra, viss personal, media samt eventuellt städ) ändå kommer att finnas kvar, men utanför
Kultur- och fritidsverksamhetens budget.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-01-15 § 3
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2020-01-07
Justerare
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-

Utredning från verksamhetschef, 2020-01-08

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef Kultur och Fritid
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§8

Dnr BIN 2019/127

Ansökan om klassificering som lokal ishockeyprofil (LIP) för
ishockeyinriktningen på Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ansöker om klassificering som lokal ishockeyprofil (LIP) hos Svenska
Ishockeyförbundet för Lagmansgymnasiets ishockeyinriktning.
Vid godkänd ansökan får förvaltningen i uppdrag att följa de förutsättningar och åtaganden som
beskrivs i Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer för lokal ishockeyprofil.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 136 att lokal idrottsutbildning (LIU) med inriktning
ishockey skulle erbjudas på Lagmansgymnasiet från och med programstart 2020/2021.
Utbildningen erbjuds i samarbete med Grästorps IF.
Eftersom ishockeyinriktningen erbjuds tillsammans med en ishockeyförening och vänder sig till
ungdomar inom föreningens naturliga rekryteringsområde finns det en möjlighet att ansöka om
klassificering som ”av Svenska Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil”.
Genom att ansöka om klassificeringen förbinder sig bildningsnämnden till ett antal krav på
utbildningen. Nämnden ska ansvara för att tillräcklig resursförsörjning och planering finns för
profilen samt att utbildningen omfattar minst två lektioner/träningspass per vecka under ordinarie
schematid. Det ska genomföras minst en samverkansträff med elevrepresentationsföreningar
minst en gång per termin och en utvärdering ska ske tillsammans med eleverna i slutet av varje
läsår. Den som utbildar i den praktiska ishockeyundervisningen måste även vara utbildad enligt
Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege.
Det bedöms inte vara några problem för Lagmansgymnasiets ishockeyinriktning att uppfylla de
krav som krävs för att klassificeras som lokal ishockeyprofil och det är positivt för elever i
närområdet att kunna ansöka till en ishockeyinriktning som uppfyller kraven för en lokal
ishockeyprofil.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2020-01-23
- Riktlinjer från Svenska Ishockeyförbundet, 2020-01-22
Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef gymnasieskola
Justerare
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§9

Dnr BIN 2018/36

Kameraövervakning på vissa skolor i kommunen
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till kameraövervakning inomhus på utsatta skolor i
kommunen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbedömning av risker kopplade till
personuppgiftshantering av kameraövervakning inomhus på skolor.
Reservation
Carl-Uno Olsson (S), Ros-Marie Persson (S) och Lars Åke Karlsson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Deltar inte i beslutet
Carl- Uno Olsson (S), Ros-Marie Persson (S) och Lars Åke Karlsson (S) deltar inte i andra delen
av beslutsgången.
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-04-10 § 47 fattades beslut om att hemställa till
kommunstyrelsen och dess tekniska utskott att utreda möjligheter till kameraövervakning
utomhus, utanför skoltid, på kommunala fastigheter som i hög grad utsätts för skadegörelse.
Parallellt med detta togs ett beslut 2018-04-16 § 49 även i dåvarande tekniska utskottet som
innebar att den tekniska förvaltningen fick i uppdrag att utreda kameraövervakning både
inomhus och i anslutning till kommunala fastigheter.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan utifrån tekniska utskottets uppdrag och bedömt att det är
möjligt att införa kameraövervakning bland annat på skolor i kommunen. En omvärldsbevakning
bland närliggande kommuner visar att flera har kameror på skolor idag och att det har ökat
tryggheten och minskat skadegörelsen på skolorna.
För att kunna sätta upp kameror inomhus på skolor är det bildningsnämnden som behöver fatta
beslut om detta som ansvariga för verksamheten och det bedöms även som en principiell viktig
fråga som gör att det slutligen är kommunfullmäktige som behöver ta ställning till ärendet. Då
nämnden tidigare endast beslutat om kameraövervakning utomhus behöver ställning tas kring om
nämnden även önskar kameraövervakning inomhus.
Om nämnden ställer sig positiv till kameraövervakning inomhus på skolor behöver det även
göras en konsekvensbedömning av riskerna med hanteringen av de personuppgifter som
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kamerorna samlar in. Enligt Dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras om en
personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en ”hög risk för fysiska personers rättigheter och
friheter”. Risken ska i första hand bedömas utifrån dataskydd och integritet.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Carl-Uno Olsson (S) yrkar på återremiss med följande anledning:
Förvaltningen får i uppdrag att komplettera underlaget med kostnadsuppgifter och beskrivning
av den tänkta kameraövervakningen och ärendet ska därefter passera bildningsnämndens
arbetsutskott innan behandling i nämnden.
Herman Bynke (M) och Elin Härling (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremitteras och finner
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordföranden frågar därefter om förvaltningens förslag till beslut ska bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2020-01-24

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef Grundskola
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§ 10

Dnr BIN 2019/13

Systematiskt kvalitetsarbete: Tillgänglighet samt barn och elever i
behov av särskilt stöd 2018/2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen i rapporten Tillgänglighet och barn och
elever i behov av stöd – förskola, grundskola och gymnasieskola, läsår 18/19
2. Bildningsnämnden ser inget behov av vidare åtgärder i detta skede.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beslutat om fyra kvalitetsavstämningar som ska redovisas årligen. En av
avstämningarna består av verksamhetens arbete med Tillgänglighet och barn och elever i behov
av stöd.
Syftet med kvalitetsavstämningen är att ge en samlad bild av hur kommunens förskolor och
skolor arbetar med att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till att lära sig och
utvecklas så långt det är möjligt.
Rapporten visar att verksamheten kan fortsätta arbetet som tidigare.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-01-15 § 9
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2020-01-09
- Rapport från utvecklingsledare, 2020-01-09
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§ 11

Dnr BIN 2019/100

Information om Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har 2016-10-26 beslutat att upphandla ett nytt system för
vårdinformation. Upphandlingen har sin bakgrund i att regionens nuvarande system inte är
anpassat för vårdens nuvarande arbete och graden av variation som finns bland de organisationer
som utför vårdarbete för den enskilde.
Det nya systemet benämns som Millennium, vilket är en del av Framtidens
VårdinformationsMiljö (FVM), och är tänkt att vara ett gemensamt system för samtliga
vårdgivare inom regionen, kommunerna samt privat sektor. Genom detta samarbete kan en
vårdtagare få information om sin vård på ett ställe och kommer inte att behöva kontakta varje
enskild vårdgivare för att få ut informationen. På samma sätt kommer vårdgivarna att kunna dela
med sig av information till varandra för att underlätta vården för den enskilde.
I och med att kommunernas vårdinformation ska ingå i systemet har varje kommun nu getts
möjlighet att ta ställning till tre olika optioner från regionen, där varje option innehåller olika
delar i systemet.
Option 1 gäller informationsutbyte och är ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och
omsorg. Optionen syftar till att möjliggöra verksamhetsöverskridande arbetsflöden och delning
av information. Skulle en kommun endast välja denna option kommer kommunens verksamheter
att arbeta i sina egna verksamhetssystem men kunna nå vårdinformation från Millennium. Denna
option ses som intressant för kommunen.
Option 2 är en gemensam samarbetsyta för elevhälsan och elev/vårdnadshavare. Genom att gå
med i denna option ersätts nuvarande verksamhetssystem inom elevhälsan med Millennium.
Denna option ses inte som aktuell för elevhälsan idag.
Option 3 är ett modernt IT-stöd för kommunens hälso- och sjukvård och innebär att även
information från kommunernas verksamhetssystem delas med Millennium för att regionen och
privata vårdgivare kan få del av denna. Denna option är inte aktuell för Vara kommun.
Beslut om vilka optioner som ska antas kommer att fattas av kommunfullmäktige under våren
2020. Systemet kommer att driftas av Västra Götalandsregionen och varje kommun får teckna ett
drift- och förvaltningsavtal med regionen i samband med att Millennium tas i drift.
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Beslutsunderlag
- Information från Västra Götalandsregionen, 2020-01-23
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§ 12

Dnr BIN 2020/3

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för kvartal 4, 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen,
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 förra årets fjärde kvartal har det lämnats in tre synpunkter som rör bildningsnämndens
verksamheter. Synpunkterna gäller följande områden:
-

Synpunkt på utskick av betyg per post
Förslag på mindre pauser för elever under lektioner
Fråga om antalet omklädningsrum på Vara Badhus

Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2020-01-23
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§ 13

Dnr BIN 2020/1

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 2019-04-24 § 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: Ekonom Ingalill Wilske
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2019.1382
2.4 Fastställande av grundbelopp för fristående verksamhet
efter begäran om enskilt beslut
Delegat: Kulturchef Rigmor Persson
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2019.1422 1.13 Upprättande av enhetsspecifika
personuppgiftsbiträdesavtal
2020.98
6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2020.99
6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2020.101
6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2020.102
6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2020.1
2.1 Utdelning från donationsfonder och stiftelser
2020.2
2.1 Utdelning från donationsfonder och stiftelser
Delegat: Rektor Miriam Holmgren
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2020.39
3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till dess
behov av särskilt stöd
Justerare
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Delegat: Rektor Fredrik Halvarsson
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2020.64
3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till dess
behov av särskilt stöd
Delegat: Rektor Birgitta Ahlberg
Delegationsärende
HandlingsID
Nr
Ärende
2020.67
3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till dess
behov av särskilt stöd
2020.68
3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till dess
behov av särskilt stöd
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2020-01-23
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§ 14

Dnr BIN 2020/2

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 Jennie Samuelsson
HandlingsID
Ärendebeskrivning
2019.1380 Barn i avdelning Rönnen på Tråvads förskola har upplevt sig
kränkt
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
HandlingsID
Ärendebeskrivning
2019.1381 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot eller våld
2019.1425 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot eller våld
2019.1426 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot eller våld
2019.1427 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.1428 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2019.1429 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot eller våld
2020.65 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2020.72 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2020.73 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2020.93 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Annica Berg Svensson
HandlingsID
Ärendebeskrivning
2019.1431 Elev i årskurs 8 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt
2019.1432 Elev i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Christina Artig
HandlingsID
Ärendebeskrivning
2020.66 Elev i årskurs 5 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2020-01-23
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-

Förteckning från utredningssekreterare, 2020-01-23
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§ 15

Övrigt från förvaltningen och ledamöter
Skadeståndskrav från Barn- och elevombudet
Bildningschef informerar om avslutat skadeståndskrav från Barn- och elevombudet. Elev har
upplevt sig kränkt av personal men kommunens synsätt har varit att det inte varit personalens
avsikt att kränka eleven. Skadeståndskravet har varit på 10 tkr och kommunen har gått med på
detta då det ansågs mer kostsamt att driva ärendet i domstol.
Särskild undervisningsgrupp
Bildningschef informerar om pågående arbete i förvaltningen om att se över möjlighet till
särskild undervisningsgrupp för elever med särskilda behov i kommunen.
Tillhandahållande av blöjor på förskolor
Bildningschef informerar om att högsta förvaltningsdomstolen i en dom från slutet av 2019 har
fastställt att förskolor ska tillhandahålla blöjor till de barn som vistas på förskolan. Efter detta har
Sveriges Kommuner och Regioner gått ut med information om att domen inte är prejudicerande
och kommunen avvaktar därför med beslut kring tillhandahållande av blöjor.
Byggnation av Tråvads skola/förskola
Ordförande informerar om att upphandlingen av Tråvads förskola och skola har blivit försenad.
Tekniska förvaltningen bedömer dock att detta inte kommer att påverka färdigställandetiden.
Möte med föreningen Vara Småstad kring Vara Utomhusbad
Ordförande och 2:e vice ordförande i bildningsnämnden och kommunstyrelsen har haft möte
med föreningen Vara Småstad kring en skrivelse som lämnats in från dem kring svårigheter att
fortsätta driva Vara Utomhusbad. På mötet klargjorde föreningen att de inte kommer att kunna
driva badet vidare och kommunen kommer därför att behöva behandla frågan kring
utomhusbadet i framtiden.
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