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§ 67 Ansökningar till gymnasiet efter andra 
valomgången för läsår 2020/2021

BIN 2019/107 6 - 7

§ 68 Hantering av Lagmansstipendiet och 
Brysselstipendiet i samband med covid-19

BIN 2020/95 8
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inom skolverksamheten
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§ 66

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Bildningsnämndens beslut
1. Ytterligare beslutsärende ” Nytt sammanträdesdatum för bildningsnämnden i juni 2020” 

tillkommer.
2. Ytterligare informationsärende ” Information om samverkansavtal om kommunal 

vuxenutbildning för elever med etableringsinsatser” tillkommer.

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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§ 67 Dnr BIN 2019/107

Ansökningar till gymnasiet efter andra valomgången för läsår 
2020/2021

Bildningsnämndens beslut
Antalet platser på det samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet ökas till 28 
platser.

Sammanfattning av ärendet
Omvalsperioden inför gymnasiestart läsåret 2020/2021 stängde 2020-05-15. Nedan följer en 
sammanställning över antalet förstavalsansökningar till respektive valbart program:

Program Antal platser
Antal 1:a val 15 maj 2020
(förra årets siffror inom parentes)

Barn- och fritidsprogrammet 20 10 (24)
Bygg- och anläggningsprogrammet 16 16 (8)
Ekonomiprogrammet 26 29 (20)
El- och energiprogrammet 16 21 (23)
Fordon- och transportprogrammet 16 34 (23)
Industritekniska programmet 16 19 (26)
Naturvetenskapsprogrammet 14 10 (14)
Samhällsvetenskapliga programmet 24 24 (6)
Teknikprogrammet 24 11 (16)
Totalt 172 174 (160)

Sedan den första valperioden i februari har antalet förstavalssökande till Lagmansgymnasiet ökat 
från 154 (130 förra året) till 174 (160 förra året). Motsvarande siffror inför läsåret 2018/2019 var 
148. Utvecklingen mellan sökande varierar en hel del mellan programmen; några tappar relativt 
många sökande jämfört med förra året (BF, IN och TE) medan andra ökar relativt kraftigt (BA, 
EK, FT och SA).  EE är det enda programmet med relativt lika sökläge som förra året.
Från andra kommuner är det 86 st (95 förra året) som har ansökt i första hand till någon av 
gymnasieskolorna i Vara kommun, 56 st till Lagmansgymnasiet och 30 till AMB.

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 139 st (135 förra året). De preliminärt antagna är antagna på deras betyg efter 
höstterminen 2019. Det finns alltså möjlighet för de som inte är behöriga att läsa in betygen inför 
läsårsstarten. Antagningssiffrorna kommer därför troligen att öka något när den riktiga 
antagningen sker under vecka 26 i och med att fler elever blir behöriga under våren.
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Då det samhällsvetenskapliga programmet redan har många förstahandssökande (24) och det 
redan nu i maj är 24 preliminärt antagna och en i reserv så är förslaget att utöka antalet platser på 
detta program till 26. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Peter Jonsson (M) yrkar följande alternativyrkande:
Antalet platser på det samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet ökas till 28 
platser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot dennes alternativyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt alternativyrkandet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dokument-ID 100311
- Rapport från verksamhetschef dokument-ID 100374
- Rapport från verksamhetschef, dokument-ID 100377

Beslutet ska skickas till
- Antagningskansliet, Utbildning Skaraborg
- Verksamhetschef gymnasieskolan
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§ 68 Dnr BIN 2020/95

Hantering av Lagmansstipendiet och Brysselstipendiet i samband 
med covid-19

Bildningsnämndens beslut
Lagmansstipendiet och Brysselstipendiet ändras tillfälligt under 2020 för att elever som tilldelas 
stipendierna får 2 000 kronor vardera istället för att få en kostnadsfri studieresa.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2018-02-27 § 30 beslutat om regler för Lagmansstipendiet och 
Brysselstipendiet på Lagmansgymnasiet. De båda stipendierna ges till elever på 
Lagmansgymnasiet, dels för att ge elever på yrkesprogram nya och fördjupade yrkeserfarenheter 
(Lagmansgymnasiet) och dels för att uppmuntra studenter på de högskoleförberedande 
programmen till att fortsätta utveckla sig (Brysselstipendiet). Detta görs genom en studieresa 
som de båda stipendierna ska betala för. Det delas ut fyra stipendier av varje, alltså totalt åtta 
stipendier. Kostnaden för dessa stipendier delas jämnt mellan bildningsnämnden och 
Lagmansgymnasiet.

På grund av rådande pandemi av covid-19 har studieresorna inte blivit av och eleverna som 
tilldelats stipendierna har med andra ord inte fått ut något av det. För att dessa elever inte ska stå 
helt lottlösa föreslås att de i stället för resan får utbetalt en summa på 2000 SEK vardera. Denna 
utbetalning blir lägre än vad kostnaden för resan skulle ha inneburit. 

Totalt belopp för bildningsnämnden blir med detta förslag 4x2000 SEK, alltså 8000 SEK. 
Resterande kostnad tas av Lagmansgymnasiet. Delningen av kostnaden sker på samma princip 
som skett för tidigare stipendiekostnader.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dokument-ID 100316

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef gymnasiet
- Rektorer gymnasiet
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§ 69 Dnr BIN 2020/43

Tilldelning av kulturstipendier 2020

Bildningsnämndens beslut
1. Erik Johansson tilldelas 2020 års kulturstipendium med inriktning inom konstnärskap med 

följande motivering:

Erik har ett mångsidigt, modernt och nyfiket förhållningssätt i sitt skapande. Det lämnar 
mycket till betraktaren att se och tolka. Flera av hans verk lyfter funderingar kring aktuella 
samhällsfrågor. En sida som har nu utvecklar allt mer på Konstfack i Stockholm där har 
utbildar sig.

Stipendiesumman är 10 000 kronor.

2. Sebastian Häregård tilldelas 2020 års kulturstipendium med inriktning inom idrott/friluftsliv 
med följande motivering:

Sebastian är en Para-simmare i Vara simsällskap som på kort tid nått stora framgångar med 
flera svenska rekord och var uttagen till Para-OS. Stor målmedvetenhet och tappert 
kämpande har skyndat på hans utveckling. En förebild för andra som också kämpar mot små 
som stora mål.

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 
stipendierna sker traditionsenligt på firandet av 6 juni.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
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Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Erik Johansson tilldelas 2020 års kulturstipendium med inriktning inom konstnärskap. 
Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut:
Sebastian Häregård tilldelas 2020 års kulturstipendium med inriktning inom idrott/friluftsliv. 
Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga yrkanden kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt 
dem båda.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99808
- Rapport från föreningssamordnare, dokument-ID 99808

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef kultur/fritid
- Föreningssamordnare
- Kultursamordnare
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§ 70 Dnr BIN 2019/146

Tilldelning av kulturpriset 2020

Bildningsnämndens beslut
Lena Sahlin Larsson tilldelas 2020 års kulturpris med följande motivering:

Lena är en riktig eldsjäl som lever och verkar sedan många år för IFK Emtunga och 
anläggningen Mossbrott. Hennes engagerade sätt smittar av sig runt omkring vilket gör henne till 
en god förebild. Hon verkar starkt för samarbete och nätverkande mellan föreningar i kommunen 
- allt för att stärka små föreningar.

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 sker 
traditionsenligt på firandet av 6 juni.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Lena Sahlin Larsson tilldelas 2020 års kulturpris.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99809
- Rapport från föreningssamordnare, dokument-ID 99723
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Beslutet ska skickas till
- Verksamhetschef kultur/fritid
- Föreningssamordnare
- Kultursamordnare
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§ 71 Dnr BIN 2016/63

Reviderad handlingsplan för hot och våld inom skolverksamheten

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29 § 86 fick förvaltningen i uppdrag att revidera 
den övergripande handlingsplanen vid hot och våld inom skolverksamheten. Uppdraget gavs 
efter att det skett förändringar i organisationen som föranledde en revidering. Bland annat fanns 
det en gemensam säkerhetssamordnarfunktion inom V6 som kunde vara till nytta vid 
framtagandet av den nya planen. Det bedömdes även att planen behövdes aktualiseras sett till 
nuvarande risker i samhället samt de lärdomar som förvaltningen fått från tillämpningen av 
tidigare handlingsplan.

Huvudmannen har enligt skollagen 6 kap. 8 § ett ansvar att varje år upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Bildningsnämnden har i sin 
delegationsordning punkt 2.14 valt att överlämna upprättandet av denna plan till respektive 
rektor.

En reviderad handlingsplan för hot och våld har nu tagits fram. Detta är en övergripande 
handlingsplan som innefattar både kränkande behandling, diskriminering samt hot och våld inom 
förskola och skola i Vara kommun. Syftet med den övergripande planen är att verka som ett stöd 
till enheterna när de själva skapar sina verksamhetsplaner i syfte att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever. Med anledning av att den endast verkar som ett stöd 
till varje rektors framtagande av egen plan för detta har den övergripande stödplanen antagits av 
förvaltningen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99810
- Handlingsplan från bildningschef, dokument-ID 99660
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§ 72 Dnr BIN 2018/55

Förstudiebeställning för renovering och ombyggnation av Alléskolan

Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utföra en fördjupad förstudie för renovering/ombyggnad av 
Alléskolan i enlighet med förstudiebeställningen daterad 2020-05-01.

Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-06-12 §§ 75-76 fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudier för renoveringsåtgärder på Alléskolan och Nästegårdsskolan. Detta efter att 
behovsbeskrivningen visat att underhållet på de bägge skolorna varit kraftigt eftersatt samt att 
lokalerna inte var anpassade efter läroplanens rådande krav. Alléskolan var även trångbodd, 
sliten och dess kök dåligt anpassat.

Dessa förstudier presenterades för bildningsnämnden 2019-09-03 §§ 106-107. Detta ledde till att 
ett beslut togs om att genomföra en mer övergripande förstudie gällande högstadiestrukturen i 
Vara kommun. Bakgrunden var framför allt att den totala bedömda kostnadsbilden överskred den 
sedan tidigare tänkta och beslutade budgeten. På bildningsnämndens sammanträde 2019-10-23 § 
149 drogs uppdraget om att genomföra förstudien om högstadiestrukturen tillbaka.

I de bägge förstudierna som gjordes fanns inga tydliga uppdragsinriktningar och avgränsningar i 
vad som skulle undersökas. De förslagsskisser som togs fram för att lösa verksamhetens behov 
kan vara bra men det är inte helt säkert att de är de bästa varken ur verksamhets- eller 
kostnadssynvinkel. Det gjordes inga djupare tekniska statusbedömningar av byggnaderna. 
Kostnader för byggnadsåtgärderna schablonberäknades därför grovt vilket gör att denna kostnad 
kan vara både över- och underskattad. Praktiska frågor kring byggprojekten exempelvis vilken 
skola som skulle vara lämpligast att börja med eller hur en evakuering skulle kunna lösas 
undersöktes inte. Det fanns heller inte i uppdraget att titta på om det kunde finnas mindre 
strukturella förändringar som kunde vara gynnsamma ur både verksamhets- som lokalperspektiv. 

För att hitta bästa möjliga lösningsförslag på hur byggnadsbehov och verksamhetsbehov 
tillsammans  ska kunna lösas långsiktigt på Nästegårdsskolan och Alléskolan föreslås därför att 
göra en fördjupad förstudie enligt den förstudiebeställning som följer till ärendet. 

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99811
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, dokument-ID 99459
- Förstudiebeställning från lokalstrateg, dokument-ID 99440

Beslutet ska skickas till
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- Lokalstrateg
- Tekniska nämnden (för kännedom)
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§ 73 Dnr BIN 2018/56

Förstudiebeställning för renovering och ombyggnation av 
Nästegårdsskolan

Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utföra en fördjupad förstudie för renovering/ombyggnad av 
Nästegårdsskolan i enlighet med förstudiebeställningen daterad 2020-05-01.

Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2018-06-12 §§ 75-76 fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudier för renoveringsåtgärder på Alléskolan och Nästegårdsskolan. Detta efter att 
behovsbeskrivningen visat att underhållet på de bägge skolorna varit kraftigt eftersatt samt att 
lokalerna inte var anpassade efter läroplanens rådande krav. Alléskolan var även trångbodd, 
sliten och dess kök dåligt anpassat.

Dessa förstudier presenterades för bildningsnämnden 2019-09-03 §§ 106-107. Detta ledde till att 
ett beslut togs om att genomföra en mer övergripande förstudie gällande högstadiestrukturen i 
Vara kommun. Bakgrunden var framför allt att den totala bedömda kostnadsbilden överskred den 
sedan tidigare tänkta och beslutade budgeten. På bildningsnämndens sammanträde 2019-10-23 § 
149 drogs uppdraget om att genomföra förstudien om högstadiestrukturen tillbaka.

I de bägge förstudierna som gjordes fanns inga tydliga uppdragsinriktningar och avgränsningar i 
vad som skulle undersökas. De förslagsskisser som togs fram för att lösa verksamhetens behov 
kan vara bra men det är inte helt säkert att de är de bästa varken ur verksamhets- eller 
kostnadssynvinkel. Det gjordes inga djupare tekniska statusbedömningar av byggnaderna. 
Kostnader för byggnadsåtgärderna schablonberäknades därför grovt vilket gör att denna kostnad 
kan vara både över- och underskattad. Praktiska frågor kring byggprojekten exempelvis vilken 
skola som skulle vara lämpligast att börja med eller hur en evakuering skulle kunna lösas 
undersöktes inte. Det fanns heller inte i uppdraget att titta på om det kunde finnas mindre 
strukturella förändringar som kunde vara gynnsamma ur både verksamhets- som lokalperspektiv. 

För att hitta bästa möjliga lösningsförslag på hur byggnadsbehov och verksamhetsbehov 
tillsammans  ska kunna lösas långsiktigt på Nästegårdsskolan och Alléskolan föreslås därför att 
göra en fördjupad förstudie enligt den förstudiebeställning som följer till ärendet. 

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99812
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, dokument-ID 99557
- Förstudiebeställning från lokalstrateg, dokument-ID 99555
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till
- Lokalstrateg
- Tekniska nämnden (för kännedom)
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§ 74 Dnr BIN 2018/76

Uppföljning av pågående lokalprojekt inom bildningsnämndens 
verksamheter

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tar del av rapporten

Sammanfattning av ärendet
För att tydliggöra processerna kring de många lokalprojekt som berör bildningsnämnden 
återrapporteras status per 2020-05-01. Uppföljningens syfte är att öka kommunikationen och 
skapa en överblick över såväl förstudier, projekteringar och byggprojekt.

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.

Målet är att uppföljningen sker 3 gånger per år, vid delåren och vid bokslutet för helåret.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99813
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, dokument-ID 99458
- Rapport från tekniska förvaltningen, dokument-ID 99722
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§ 75 Dnr BIN 2020/91

Uppföljning av förskoleplatser inför hösten 2020

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år informeras Bildningsnämnden om platstillgången på förskolorna i Vara 
kommun. Platstillgången totalt sett i Vara kommun är mycket god, dock ansträngd vid vissa 
enheter. Vedums förskola har färre platser än vad behovet är och redan fullt inför HT 2020. 
Arentorps förskola har endast ett fåtal platser kvar. 

Höstens förskolebarn är födda 2015-2019 och totalt föddes 848 barn under dessa år (in och 
utflytt ej medräknade). Av dessa är nu 750 barn placerade i förskola i kommunal eller privat regi. 

Vid de fristående förskolorna så är platserna mer eller mindre fyllda i Vedum, Larv och Önum. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dokument-ID 99920
- Rapport från verksamhetschef, dokument-ID 100294
- Rapport från verksamhetschef, dokument-ID 100293
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§ 76 Dnr BIN 2020/1

Redovisning av delegationsärenden

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

2. Delegat Peter Jonsson kallas in för att redogöra mer kring hantering av delegationsbeslut med 
handlings-ID 2020.632.

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 2020-04-29 § 61. 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: Verksamhetschef Ola Sundberg
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.527 1.1.10 Yttrande till annan myndighet eller domstol

Delegat: Verksamhetschef Cathrine Croona
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.593 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2020.594 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2020.616 3.1.4 Beslut om mottagande av barn från annan kommun i 

förskola
Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.614 3.1.4* Yttrande om barns placering i förskola i annan kommun
Delegat: Ordförande Peter Jonsson

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.632 5.1.1 Beslut om avstängning av elev
Delegat: Verksamhetschef Rigmor Persson
Handlings- Delegationsärende
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Justerare Utdragsbestyrkande

ID Nr Ärende
2020.642 6.3 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2020.646 6.3 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2020.648 6.3 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang

*Äldre delegationsordning

Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, dokument-ID 99462

Beslutet ska skickas till
- Ordförande bildningsnämnden
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§ 77 Dnr BIN 2019/36

Bildningsnämndens delårsrapport april 2020

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens delårsrapport april 2020 överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt 
behandling i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 434 310 tkr. Riktmärke för budgetförbrukning 
perioden januari till april är 33% (144 770 tkr).

Resultatet för delårsbokslut april uppgår till 144 902 tkr, ett underskott på 132 tkr, vilket innebär 
att 33% av budgeten är förbrukad. 

Fyra grundskoleenheter visar en negativ prognos. Det beror på högre personalkostnader än 
budgeterat. Även kostnaderna för skolskjuts bedöms överskrida budgeten. Ersättningen till 
entreprenörerna höjs inför höstterminen till följd av ett index som grundas på april månad. 

Årsprognosen för verksamhetsåret 2020 för bildningsnämnden beräknas bli ett underskott om 4 
737 tkr. Underskottet förklaras av högre personalkostnader och befarad prisökning för 
skolskjutsar

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99910
- Tjänsteskrivelse från ekonom, dokument-ID 99863
- Delårsrapport från ekonom, dokument-ID 99908

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr BIN 2020/58

Överlämning av uppgifter på entreprenad inom utbildning i vissa 
skolformer vid stängning av skolor

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förslagna entreprenadavtal för omsorg för vissa barn och elever i 
förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet och ger förvaltningschef rätt att 
upprätta avtalet med berörda kommunala och fristående huvudmän.

Sammanfattning av ärendet
I samband med rådande pandemi av viruset covid-19 har lagen (2020:148) om tillfällig stängning 
av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid tagits fram. Enligt 3 § i 
denna lag följer att regeringen får meddela föreskrifter om att förskoleenheter, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på 
nationell, regional eller kommunal nivå. 

Om regeringen meddelar sådana föreskrifter, ansvarar barnets hemkommun för att erbjuda 
omsorg till barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt till 
barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin 
utvecklig som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Detta innebär att det blir Vara 
kommun som ska tillhandahålla omsorg för barn och elever inom ovanstående kategorier, fastän 
barnet är inskriven i fristående verksamhet.

I en sådan situation får hemkommunen, med stöd av 16 § förordning (2020:115) om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, överlämna uppgifter på entreprenad 
till annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen.

Ett entreprenadavtal har tagits fram som innebär att den enskilde huvudmannen som idag har 
inskrivna barn och elever från Vara kommun får ett fortsatt ansvar för detta om dessa har 
vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Avtalet innebär också att den fristående 
huvudmannen får rätt till den ordinarie ersättningen för inskrivna elever från Vara kommun även 
vid en tillfällig stängning av enheten. Avtalet träder i kraft först när ett eventuellt beslut om 
stängning av förskolor eller skolor sker.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Peter Jonsson (M) yrkar följande alternativyrkande:
Bildningsnämnden godkänner förslagna entreprenadavtal för omsorg för vissa barn och elever i 
förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet och ger förvaltningschef rätt att 
upprätta avtalet med berörda kommunala och fristående huvudmän.
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot dennes alternativyrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med alternativyrkandet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99821
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dokument-ID 99758
- Förslag från bildningschef, dokument-ID 100302
- Förslag från kommunjurist, dokument-ID 99757

Beslutet ska skickas till
- Bildningschef
- Verksamhetschefer förskola/grundskola
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr BIN 2020/85

Remissvar för godkännande som huvudman för riksrekryterande 
utbildning vid fristående gymnasieskola; Academy of Music and 
Business Education Vara AB

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom det framskrivna remissvaret till Skolinspektionen angående 
Academy of Music and Business Varas ansökan om att bli huvudman för riksrekryterande 
utbildning och överlämnar det till Skolinspektionen.

Sammanfattning av ärendet
Academy of Music and Business Education Vara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Academy of Music and Business i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.

Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om ansökan. 
Vara kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om den fristående verksamhetens etablering skulle medföra 
påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

I Vara kommun erbjuds det estetiska programmet redan idag av samma fristående aktör 
(Academy of Music and Business Vara) som nu ansöker om att bli huvudman för 
riksrekryterande utbildning. Vara kommuns egen gymnasieskola, Lagmansgymnasiet, erbjuder 
inte det aktuella programmet. Vara kommun bedömer därför att ett beviljande till Academy of 
Music and Business Vara att bli riksrekryterande utbildning inte skulle innebära några påtagliga 
negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för det kommunala 
skolväsendet som helhet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99816
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dokument-ID 99550
- Remissvar från verksamhetschef, dokument-ID 99549
- Ansökan från Academy of Music and Business, dokument-ID 99481
- Remiss från Skolinspektionen, dokument-ID 99482

Beslutet ska skickas till
- Skolinspektionen
- Verksamhetschef gymnasieskola
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§ 80 Dnr BIN 2018/92

Omfördelning av ersättning för uppdrag som kontaktpolitiker samt 
verksamhetsbesök

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslaget på riktlinje för förtroendevaldas uppdrag i 
bildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämnden 2019-12-12 § 184 fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till 
en omfördelning av ersättning för kontaktpolitikers tid till att även gälla verksamhetsbesök.

Både uppdrag som kontaktpolitiker samt verksamhetsbesök är en del av bildningsnämndens 
program för förtroendevaldas uppdrag i bildningsförvaltningen, vilket antogs av nämnden 2018-
10-23 § 138. I nuvarande program regleras att förtroendevalda har rätt till förrättningsarvode för 
upp till 15 timmar per år för uppdrag som kontaktpolitiker mot en enhet. För bildningsnämndens 
verksamhetsbesök utgår istället förrättningsarvode endast för ledamöter i bildningsnämndens 
arbetsutskott medan övriga närvarande förtroendevalda deltar på egen tid och intresse.

En reviderad riktlinje har nu tagits fram där de 15 timmarna som finns avsatta för uppdrag som 
kontaktpolitiker istället blir en gemensam pott där även verksamhetsbesök ingår. Samtliga 
förtroendevalda har samma rätt till att nyttja potten på lika villkor då 15 timmar bedöms räcka 
för båda uppdragen oavsett om den förtroendevalda är ledamot i arbetsutskottet eller i nämnden.

I och med att det blir en gemensam pott till olika uppdrag är det viktigt att den enskilde 
förtroendevalde håller ordning på hur mycket tid som spenderas på respektive uppdrag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99817
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dokument-ID 99637
- Förslag från utredningssekreterare, dokument-ID 99636

Beslutet ska skickas till
- Ledamöter/ersättare bildningsnämnden
- Mötesportalen V6
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§ 81 Dnr BIN 2019/29

Delegation av beslutsattestanter samt avskrivningar av fodringar

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar den föreslagna delegationsordningen för att börja gälla från och med 
2020-06-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 34 beslutat att anta ett nytt attestreglemente för att börja 
gälla från och med 2020-06-01. Attestreglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i 
kommunen vid attestering av ekonomiska transaktioner.

Det nya attestreglementet ändrar på hur beslutattestanter tillsätts. Det tidigare reglementet 
reglerade att det var förvaltningschef som beslutade vilka som skulle vara beslutsattestanter och 
att nämnden endast kunde besluta om det inte fanns en förvaltningschef. Förändringen i det nya 
reglementet innebär att det är bildningsnämnden som ska besluta om vilka beslutsattestanter och 
ersättare som finns för nämndens verksamheter. Detta bedöms dock vara ett beslut som bäst tas 
på förvaltningschefsnivå och att denne då kan göra det på delegation från bildningsnämnden.

Förutom ovanstående har det även noterats ett behov av att kunna avskriva fodringar inom 
bildningsnämndens verksamheter. Detta sker idag av ekonomichef inom ramen för 
kommunstyrelsens delegationsordning men eftersom budgeten ligger inom bildningsnämndens 
ansvarsområde är det mer lämpligt att delegationen kommer från bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99818
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dokument-ID 99607
- Förslag från utredningssekreterare, dokument-ID 99594

Beslutet ska skickas till
- Bildningschef
- Ekonomichef
- Författningssamling
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§ 82 Dnr BIN 2019/18

Fastställande av vice ordförande i Gatu- och 
kvartersnamnskommittén

Bildningsnämndens beslut
Peter Jonsson (M) utses till vice ordförande i Gatu- och kvartersnamnskommittén.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 37 antagit bestämmelser för Vara kommuns Gatu- och 
kvartersnamnskommitté. Detta efter att det tidigare existerande rådet inte hade några skriftliga 
bestämmelser.

Gatu- och kvartersnamnskommittén räknas som ett råd under Miljö- och byggnadsnämnden och 
syftar till att bereda ärenden kring namnsättning av gator och kvarter inför slutgiltigt beslut i 
Miljö- och byggnadsnämnden. I rådet finns förutom en representant från Miljö- och 
byggnadsnämnden även en representant från bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden valde Peter Jonsson som ledamot och Carl-Uno Olsson som ersättare i Gatu- 
och kvartersnamnskommittén på sitt sammanträde 2019-01-09 § 4. I och med de nya 
bestämmelserna som antagits av kommunfullmäktige ska bildningsnämnden även utse vice 
ordförande i rådet.

Då Peter Jonsson är den enda ledamoten som valts av bildningsnämnden anses det lämpligt att 
han även fastställs som vice ordförande i Gatu- och kvartersnamnskommittén.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99819
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dokument-ID 99626

Beslutet ska skickas till
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Förtroendemannaregister
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§ 83 Dnr BIN 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden samt ärendebalans

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen av anmälningsärenden samt ärendebalansen.

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar anmäla till bildningsnämnden:

Anmälare: Rektor Fredrik Halvarsson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.592 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds102020
2020.613 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds112020

Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.608 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all272020
2020.609 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all282020
2020.611 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all292020
2020.635 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all302020

Anmälare: Rektor Annica Berg Svensson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.617 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh152020
2020.622 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh162020
2020.640 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh172020

Anmälare: Rektor Miriam Holmgren
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.644 Elev på Larvs skola har upplevt sig kränkt larg22020

Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, dokument-ID 99542
- Förteckning från utredningssekreterare, dokument-ID 100397
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, dokument-ID 99949
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§ 84

Övrigt från förvaltningen och ledamöter

Information om Broholmsskolans ansökan om nyetablering av friskola
Broholmsskolan har kompletterat sin ansökan om nyetablering av fristående grundskola till 
Skolinspektionen 2020-04-17 med information om att de drar tillbaka den delen av ansökan som 
gäller åk. 6-9. Istället kvarstår den delen av deras ansökan som rör övertagande av nuvarande 
Jungs friskola samt utökning av denna verksamhet till att även innefatta åk 4-5.

Skolinspektionen har inkommit med information om detta till kommunen 2020-05-25 och 
bildningsnämnden ges rätt att komplettera sitt tidigare inskickade yttrande kring detta.

Nya rektorer inom förvaltningen
Bildningschef informerar om nya rektorer som kommer att komma på plats efter sommaren:

- Torsgårdsskolan: Eva Tillvie
- Arentorp/Levene skola: Pia Evertsson
- Förskoleverksamheten: Maria Häggblom, Mia Lennerskog
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr BIN 2019/122

Nytt sammanträdesdatum för bildningsnämnden i juni 2020

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden kommer att hålla ett extra sammanträde 2020-06-10 kl. 09:00.

Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2019-10-23 § 147 beslutades om nämndens 
sammanträdestider för 2020. Då beslutades bland annat att bildningsnämnden skulle ha ett 
sammanträde den 17 juni.

I samband med att det nu har kommit en komplettering på en remiss kring Broholmsskolan där 
sista svarsdatum är den 12 juni finns det anledning att flytta på det tidigare sammanträdet 
alternativt att ett extra nämndssammanträde hålls innan den 12 juni.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Peter Jonsson yrkar följande beslut:
Bildningsnämnden kommer att hålla ett extra sammanträde 2020-06-10 kl. 09:00.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.

Beslutet ska skickas till
- Ledamöter/ersättare bildningsnämnden
- Bildningschef
- Förvaltningskalender
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr BIN 2019/140

Information om samverkansavtal om kommunal vuxenutbildning för 
elever med etableringsinsatser

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Lidköpings kommun har ett samverkansavtal gällande vuxenutbildning (där 
SFI ingår) samt särskild utbildning för vuxna. Avtalet innebär att Lidköpings kommun blir 
huvudman för vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna även för elever från Vara 
kommun.

Kopplat till vuxenutbildningen finns ett antal elever som studerar SFI som en etableringsinsats 
för nyanlända (så kallade etab-elever). Etab-eleverna ingår formellt inte under 
bildningsnämndens ansvar utan dessa finns under Arbetsmarknadsenheten (AME) som är en del 
av socialnämnden. Dessa elever har tidigare studerat SFI på Campus Västra Skaraborg.

AME har sedan 2015 haft en önskan att flytta SFI-utbildningen till folkhögskolan för etab-
eleverna. Ett avtal har tagits fram för detta.

Lidköpings kommun har nu hävdat att Vara kommun bryter mot samverkansavtalet i och med att 
avtal skrivits under med folkhögskolan. 
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