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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Bildningsnämnden

Protokoll från sammanträde 2020-08-26
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Datum då tillkännagivandet 
publiceras
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Datum då publiceringen av 
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2020-09-16

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen
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________________________
Per Kärnblad

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 96 Fastställande av föredragningslista och närvarorätt 5
§ 97 Bildningsnämndens kvalitetsavstämningar 2020-2023 BIN 2020/54 6
§ 98 Stöd till utveckling 2020 till Oltorps Friluftsförening för 

utbyggnad av fritidsanläggning
BIN 2020/107 7

§ 99 Uppföljning av föreningsstöd under 2020 BIN 2020/111 8
§ 100 Tillfälliga riktlinjer för 2020 för föreningsstöd i 

samband med covid-19
BIN 2020/60 9

§ 101 Prioritering av investeringsstöd 2020 BIN 2020/108 10 - 11
§ 102 Kostnader för anpassning samt nyttjande av Vara IBK:s 

hall för undervisning i Idrott och Hälsa
BIN 2019/96 12

§ 103 Rutin för hantering av kameramaterialet som samlats in 
vid kameraövervakning

BIN 2018/36 13 - 14

§ 104 Information om prioriteringar och fördelning inför 
bildningsnämndens detaljbudget 2021

BIN 2020/34 15

§ 105 Behovet av en gemensam tjänst inom V6 för 
stödansökning från externa parter

BIN 2019/148 16

§ 106 Information om Broholmsskolans ansökan om 
etablering av fristående grundskola i Vara

BIN 2019/128 17

§ 107 Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för kvartal 2, 
2020

BIN 2020/83 18

§ 108 Fyllnadsval till representanter på Lagmansgymnasiets 
programråd

BIN 2018/92 19 - 20

§ 109 Fyllnadsval av kontaktpolitiker till bildningsnämndens 
enheter

BIN 2018/92 21 - 22

§ 110 Redovisning av delegationsärenden BIN 2020/1 23 - 24
§ 111 Redovisning av anmälningsärenden samt ärendebalans BIN 2020/2 25
§ 112 Övrigt från förvaltningen och ledamöter 26 - 27
§ 113 Remissvar om länsgemensamt inriktningsdokument för 

regionerna och kommunerna i Västra Götaland kring 
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende

BIN 2020/101 28

§ 114 Ändrad tid för verksamhetsbesök i september BIN 2018/92 29
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§ 115 Information om terminsstarten på Alléskolan 30
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 96

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Bildningsnämndens beslut

1. Ytterligare beslutsärende ”Ändring av tid för verksamhetsbesök i september” tillkommer.
2. Ytterligare beslutsärende ”Information om terminsstarten på Alléskolan” 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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§ 97 Dnr BIN 2020/54 

Bildningsnämndens kvalitetsavstämningar 2020-2023

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta riktlinje för ”Bildningsnämndens kvalitetsavstämningar”

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har på sitt sammanträde 2019-11-20 § 159 beslutat om mål, definitioner och 
indikatorer som ska gälla för bildningsnämndens verksamheter under perioden 2020-2023.
Nämndens arbete mot de politiskt uppsatta målen följs upp genom årliga, kommungemensamt 
beslutade rapporter, dels i delårsrapport augusti och dels i verksamhetsredovisningen 
(helårsbokslutet). I rapporterna ges endast en mycket översiktlig bild och analys av 
förvaltningens målarbete och fokus i samband med nuvarande rapporteringarna ligger snarare på 
nämndens ekonomiska läge.
För att ge Bildningsnämnden en fördjupad bild och insyn i respektive verksamhets arbete och 
förutsättningar, föreslås att delårsrapporten och verksamhetsredovisningen kompletteras av så 
kallade kvalitetsavstämningar. Kvalitetsavstämningarna föreslås ske tre gånger per år, där 
nämnden i förväg valt ut områden som fördjupas i dialog. Varje verksamhet ges avsatt tid för 
denna fördjupade dialog.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102140
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, dok-ID 102040
- Förslag från utvecklingsledare, dok-ID 101473

Beslutet ska skickas till

- Förvaltningschef
- Verksamhetschefer
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§ 98 Dnr BIN 2020/107 

Stöd till utveckling 2020 till Oltorps Friluftsförening för utbyggnad av 
fritidsanläggning

Bildningsnämndens beslut

Oltorps Friluftsförenings ansökan om stöd till utveckling avslås med följande motivering:
Ansökan bedöms inte uppfylla kriterierna för stödet.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidrag till föreningar och 
organisationer inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer. Dessa beskrivs i Regler för stöd 
till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-
02-27 § 8.
Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet. Planering 
eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening. Satsning på ny målgrupp. Till 
exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar 
på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.
Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan lämnas 1 februari 
eller 1 augusti. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra 
organisationer som beviljat bidrag.
Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av projektet 
till Bildningsnämnden. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet 
genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade 
stödet. Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102141
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, dok-ID 102099
- Ansökan från Oltorps Friluftsförening, dok-ID 102091

Beslutet ska skickas till

- Oltorps Intresseförening
- Föreningssamordnare
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§ 99 Dnr BIN 2020/111 

Uppföljning av föreningsstöd under 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Under 2020 har det hittills beslutats om ungefär 4 986 tkr i föreningsstöd av en total budget på 5 
196 tkr.
För aktivitetsstödet för barn och unga har hela budgeten på 1 487 tkr beviljats för året. Det är en 
uppskattad stödform hos föreningarna och det har skett ett ökat antal ansökningar till stödet.
Även stödet till samlingslokaler, på totalt 325 tkr, har blivit helt utnyttjat under året. Totalt har 
22 föreningar ansökt och beviljats stödet. 
Ansökningar till aktivitetsstödet för arrangemang har dock minskat till en följd av covid-19. Av 
150 tkr i budget har endast 62 tkr blivit beviljade under året. Vanligtvis brukar hela stödet ha 
blivit använt vid denna tid på året.
För stöd enligt särskilda avtal finns totalt 2 078 tkr avsatt i budget där 2 003 tkr är beviljat för 
året. Alla föreningar har inte kunnat genomföra sina åtaganden enligt avtalen till en följd av 
covid-19, vilket har gjort att vissa medel inte kommer att betalas ut.
För stödet till upprustning har 500 tkr blivit utlovade efter ansökningar under föregående år. 
Bedömningen är att samtliga av dessa utlovade medel kommer att nyttjas under året.
Det finns även ett stöd till studieförbund, där samtliga 556 tkr som är avsatta i budget är fördelat.
Stöd till utveckling och Vara Snabb har haft få ansökningar under året. Utvecklingsstödet, som 
ligger på totalt 100 tkr, har blivit beviljat med 52 tkr till en förening. För Vara Snabb med 25 tkr 
avsatta har två ansökningar på 14 tkr beviljats.

Beslutsunderlag

- Rapport från föreningssamordnare, dok-ID 102352
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§ 100 Dnr BIN 2020/60 

Tillfälliga riktlinjer för 2020 för föreningsstöd i samband med covid-19

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd i 
samband med covid-19 avseende 2020 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av rådande pandemi av viruset covid-19 beslutade bildningsnämnden 2020-06-03 
§ 79 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på tillfälliga riktlinjer för 2020 för 
föreningsstöd som ska tillämpas i samband med rådande corona-pandemi.
Förslag på riktlinje har nu tagits fram vilket ger bildningsnämnden möjlighet att omfördela 
tillgängliga medel inom befintlig budgetram i syfte att möte de mest prioriterade behoven. Det 
bedöms finnas totalt 200 tkr som är möjliga att omfördela under 2020, tagna från stödformerna 
Aktivitetsstöd Arrangemang, Stöd till upprustning, Stöd till utveckling samt Stöd genom 
särskilda avtal.
Enligt riktlinjen ska föreningar ansöka om särskilt covid-19 stöd senast 2020-11-15. Ansökan 
ska beskriva hur coronapandemin och covid-19 har påverkat föreningens ekonomi avseende 
intäkter och kostnader, beskriva vilka andra stöd som föreningen har sökt och vilket svar som 
föreningen fått på dessa ansökningar samt beskriva hur föreningen i övrigt har arbetat för att 
hantera pandemins påverkan på föreningens ekonomi.
Bildningsnämnden beslutar sedan om fördelning av tillgängliga medel inom befintlig budgetram 
baserat på de inkomna ansökningarna. 

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102142
- Tjänsteskrivelse från fritidschef, dok-ID 101488
- Förslag från fritidschef, dok-ID 101487

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
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§ 101 Dnr BIN 2020/108 

Prioritering av investeringsstöd 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden rekommenderar följande prioritering för investeringsstöd 2020, i enlighet 
med skriftlig motivering daterad 2020-08-18, till kommunstyrelsen:

1. Ryda SK (Byte av Almesåsens elljusspår)
2. JK10 IF (Renovering och ombyggnad av Swegonhallen)
3. Vara Gymnastikförening (Tillbyggnad av Pentahallen)
4. Tumlebergs Bygdegårdsförening (Upprustning av bygdegård)

Jäv

Herman Bynke (M) deltar inte under ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun kan ge investeringsstöd till föreningar i kommunen i syfte att möjliggöra större 
investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och 
till nytta för föreningens verksamhet.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för investeringsstöd, antagen 2020-05-25 § 53, kan stödet 
ges till föreningar som har sitt säte samt huvudsakliga verksamhet i Vara kommun. Föreningen 
ska äga investeringsobjektet i egen regi och sökt summa ska överstiga 500 000 kr. Maximalt kan 
kommunen bevilja 50 procent av investeringskostnaden.
Bildningsnämnden ska prioritera bland de inkomna ansökningarna och lämna en 
rekommendation till kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med en skriftlig motivering. 
Under kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en finansiell analys samt 
avtalsförslag för förvaltning av stödet. Slutligen ska eventuellt stöd beslutas av 
kommunfullmäktige.
Det har inkommit fyra ansökningar om investeringsstöd 2020. JK10 IF har ansökt om 3 640 tkr i 
stöd för renovering och ombyggnad av Swegonhallen. Ryda SK har sökt 500-815 tkr för byte av 
eljusspår på Almesåsen. Tumlebergs Bygdegårdsförening söker 1 164 tkr för upprustning av 
bygdegård. Slutligen söker Vara Gymnastikförening 2 685 tkr i stöd för tillbyggnad av 
Pentahallen.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:
Prioriteringen av investeringsstöd görs i enlighet med skriftlig motivering daterad 2020-08-18.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans med dennes 
tilläggsyrkande kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

- Motivering från fritidschef, dok-ID 102342
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102143
- Rapport från föreningssamordnare, dok-ID 102123
- Ansökan från Vara Gymnastikförening, dok-ID 102115
- Ansökan från Ryda Skidklubb, dok-ID 102116
- Ansökan från JK10 IF, dok-ID 102114
- Ansökan från Tumlebergs Bygdegårdsförening, dok-ID 102117
- Komplettering från Tumlebergs Bygdegårdsförening, dok-ID 102118

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
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§ 102 Dnr BIN 2019/96 

Kostnader för anpassning samt nyttjande av Vara IBK:s hall för 
undervisning i Idrott och Hälsa

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vara IBK har för avsikt att bygga en träningshall i anslutning till Alléhallen och 
Bildningsförvaltningen har för avsikt att hyra timmar i träningshallen för att bedriva 
undervisning i Idrott och Hälsa.
Fritidsenheten har fört en dialog med Vara IBK angående vilka krav som kommunen ställer på 
hallens utformning och utrustning, för att den ska möta kommunens behov. I denna dialog har 
Vara IBK beskrivit sin ambition att bygga och utrusta en hall likvärdig med Levene Arena. 
Träningshallen har beskrivits som en ”bollhall” med viss utrustning för redskapsgymnastik som 
exempelvis bommar och ribbstolar men i huvudsak anpassad för bollsporter såsom innebandy, 
fotboll, handboll, basket, volleyboll etc. I samråd med berörda idrottslärare anser fritidsenheten 
att ytterligare anpassningar av hallen inte behövs för att möta kommunens behov. En viktig fråga 
i sammanhanget har varit huruvida det kommer att krävas en avskiljande och akustikdämpande 
ridåvägg. Berörda idrottslärare anser att det kommer att vara möjligt att planera lektioner så att 
en ridåvägg inte krävs. Eftersom kommunen inte ställer högre krav på hallen än Vara IBK själva 
så kommer kommunen inte att behöva bekosta några anpassningar. 
Enligt nuvarande tidsplan kommer Vara IBK’s hall att invigas i september 2021. Kommunens 
renovering av Alléhallen planeras att starta i januari 2022 och stå klar till starten av vårterminen 
2023. Vara kommun kommer att behöva hyra Vara IBK’s hall både under tiden Alléhallen 
renoveras och i en framtid när båda hallarna är tillgängliga. Detta eftersom det redan idag saknas 
tider i Alléhallen. 
Under renoveringstiden är behovet att hyra 30-35 timmar per vecka i Vara IBK’s hall till en 
uppskattad kostnad på 200 000:- för ett läsår. När Alléhallen är färdigrenoverad uppskattas 
behovet till 20-25 timmar per vecka till en uppskattad årlig kostnad på 135 000:-.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102144
- Tjänsteskrivelse från fritidschef, dok-ID 102037
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§ 103 Dnr BIN 2018/36 

Rutin för hantering av kameramaterialet som samlats in vid 
kameraövervakning

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden uppmanar förvaltningen att förtydliga rutinen för hur kameramaterialet ska 
användas och sparas vid eventuella händelser, hur kamerornas upptagningsområde ska begränsas 
samt hur information till vårdnadshavare och myndiga elever kring vad som gäller för 
kameraövervakning och GDPR enligt lagstiftning ska ske.

Sammanfattning av ärendet

På bildningsnämnden 2020-02-26 § 20 behandlades kameraövervakning på kommunens skolor. I 
samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hantering av 
kameramaterialet vid händelser som ska beivras.
Bland kommunens skolor har Alléskolan valts ut som pilotprojekt för kameraövervakning då det 
under en längre tid varit problem med skadegörelse på skolan. I samband med att 
kommunfullmäktige 2020-04-27 § 38 fattat ett principbeslut om att kameraövervakning ska få 
ske på kommunens fastigheter har Alléskolan infört kameror på enheten i enlighet med tidigare 
beslut från bildningsnämnden.
En rutin för hur kameraövervakningen ska ske har tagits fram av rektor på Alléskolan. Rutinen 
har utgått från den riktlinje som kommunfullmäktige antagit för kameraövervakning. I rutinen 
behandlas bland annat vilka som har rätt att ta del av kameramaterialet, när detta ska gallras samt 
när och hur uppgifter kan lämnas vidare till polis vid brott.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Lena König (M) yrkar på följande tillägg:
Rutinen ska även förtydligas sett till information till vårdnadshavare och myndiga elever kring 
vad som gäller för kameraövervakning och GDPR enligt lagstiftning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet kan bifallas och 
finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102149
- Styrdokument från rektor, dok-ID 102041
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Beslutet ska skickas till

- Verksamhetschef grundskola
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§ 104 Dnr BIN 2020/34 

Information om prioriteringar och fördelning inför bildningsnämndens 
detaljbudget 2021

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 64 om Bildningsnämndens driftbudgetram 2021. 
Ramen fastställdes till 438 875 tkr, vilket är lägre än de äskanden som nämnden lämnade i 
samband med dess hantering av rambudgeten 2020-04-29 § 51. Bildningsnämnden äskade då om 
ytterligare 8 400 tkr i rambudget för utökade kostnader för vuxenutbildning (3 400 tkr) och 
skolskjutsar (2 000 tkr) samt en buffert för utökade eller oväntade kostnader (3 000 tkr). 
Ytterligare en justering av ramen kommer att göras under hösten. 
Oförändrad verksamhet skulle kräva 8 200 tkr mer än beslutad ram. Av detta finns beslut om i 
vilken verksamhet effektiviseringskravet på 3 300 tkr skall hanteras. Kvarstående behov 
effektiviseringar är alltså 4 900 tkr. 
Effektiviseringskravet kan hanteras som ett procentuellt lika stort generellt sparbeting för 
samtliga verksamheter eller med riktade effektiviseringskrav till utpekade verksamheter.
I september kommer bildningsnämnden att fatta ett inriktningsbeslut kring vilka prioriteringar 
som ska göras inför slutgiltigt beslut om detaljbudgeten senare under hösten. 

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från ekonom, dok-ID 101803
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§ 105 Dnr BIN 2019/148 

Behovet av en gemensam tjänst inom V6 för stödansökning från 
externa parter

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden ser idag inte ett behov av en gemensam tjänst inom V6 för stödansökningar 
från externa parter men ser positivt på ett eventuellt fortsatt arbete i frågan från förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

På bildningsnämndens sammanträde 2019-11-20 § 171 fick förvaltningen i uppdrag att se över 
behovet av en gemensam tjänst inom V6 för stödansökningar från externa parter. Bakgrunden till 
uppdraget var att processen kring att ansöka om bidrag av olika slag både är komplex och kräver 
stora administrativa insatser. Bidragen som finns tillgängliga att söka kan variera från år till år 
vilket innebär att en stor del i arbetet utgörs av omvärldsbevakning.  En annan viktig del i arbetet 
med bidrag av olika slag är att dess karaktär kan variera från att vara generella och/eller riktade. 
Gemensamt för båda är att de ofta kräver omfattande uppföljningsarbete för att säkerhetsställa att 
bidragen används i det syfte som huvudmannen/kommunen angett i sin ansökan.
Inom bildningsförvaltningen har arbetet med stödansökningar tidigare skötts genom samverkan 
mellan förvaltningsekonom och utvecklingsledare. Idag, efter att förvaltningen genomgått 
omorganisation sker arbetet i samverkan mellan förvaltningsekonomen och 
verksamhetscheferna. Varje verksamhetschef bevakar och i samråd med förvaltningsekonomen 
ansöker om stöd/bidrag som riktas till respektive verksamhetsområde. Respektive 
verksamhetschef ansvarar för uppföljningsarbete och återrapportering. I och med denna 
organisationsförändring upplever förvaltningen att det blivit lättare att söka och bevaka externa 
stöd och behovet av en gemensam tjänst för stöttning kring detta ses inte som nödvändig.
Frågan kring behovet av en gemensam tjänst inom V6- samverkan har även ställts till samtliga 
skolchefer i samarbetet. Samtliga svarade att det idag inte finns förutsättningar, varken 
ekonomiska eller personella före att en sådan tjänst skulle inrättas. Dock var det flera som tyckte 
att frågan i framtiden kan diskuteras vidare på förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102152
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, dok-ID 101457

Beslutet ska skickas till

- Bildningschef
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§ 106 Dnr BIN 2019/128 

Information om Broholmsskolans ansökan om etablering av 
fristående grundskola i Vara

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamot Carl-Uno Olsson (S) initierar ett ärende kring processen för Broholmsskolans ansökan 
om etablering av fristående grundskola i Vara kommun.
Bildningsnämnden mottog ett beslut från Skolinspektionen 2020-06-25 där Broholmsskolans 
ansökan om att få etablera en fristående grundskola F-5 samt fritidshem avslogs. Anledning var 
att Skolinspektionen bedömt att Broholmsskolan inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter 
som fanns gällande timplanen. I och med detta gjorde Skolinspektionen ingen bedömning kring 
om det fanns påtagligt negativa konsekvenser för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av Vara kommun.
En ändring av beslutet mottogs av bildningsnämnden 2020-07-02 där Skolinspektionen nu 
godkände Broholmsskolans ansökan om att etablera en fristående grundskola F-5 samt 
fritidshem i Vara kommun. Anledningen till det ändrade beslutet beror på att Broholmsskolan 
hade inkommit med en ny timplan till Skolinspektionen som nu uppfyllde de föreskrifter som 
fanns gällande detta. Skolinspektionen gjorde även bedömningen att det inte innebar några 
påtagliga negativa följder för Vara kommun på lång sikt av att ansökan godkändes.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102227
- Beslut från Skolinspektionen, dok-ID 101800
- Beslut från Skolinspektionen, dok-ID 101481
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§ 107 Dnr BIN 2020/83 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för kvartal 2, 2020

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 andra kvartal har det lämnats in fyra synpunkter som rör bildningsnämndens 
verksamheter. Synpunkterna gäller följande områden:

- Fråga kring gratis skollunch för elever på gymnasiet i samband med distansundervisning
- Synpunkt kring att skateparken är sliten
- Fråga om stöd till arvode för tränare i Vara SK Parasport
- Synpunkt kring säkerheten på skolor i samband med covid-19

Beslutsunderlag

- Rapport från utredningssekreterare, dok-ID 102302
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§ 108 Dnr BIN 2018/92 

Fyllnadsval till representanter på Lagmansgymnasiets programråd

Bildningsnämndens beslut

Följande representanter från bildningsnämnden utses till Lagmansgymnasiets programråd fram 
till 2022-12-31:
Program Representant
Bygg- och anläggningsprogrammet Carl-Uno Olsson

Peter Jonsson
Barn- och fritidsprogrammet Magnus Fridén

Herman Bynke
El- och energiprogrammet Peter Jonsson

Camille Maamari
Fordons- och transportprogrammet Elin Härling

Jan Sahlström
Industritekniska programmet Ros-Marie Persson

Carl-Uno Olsson
Teknikprogrammet Per-Olof Persson-Lilja

Magnus Fridén

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att tidigare ordinarie ledamot i bildningsnämnden har avsagt sig sina uppdrag 
finns det ett behov av ett fyllnadsval för de uppdrag som denne hade som representant till 
programråden på Lagmansgymnasiet.
Varje yrkesprogram på gymnasiet ska ha ett programråd. Syftet med rådet är att underlätta 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Medverkande på rådet är, förutom nämndsledamöter; 
rektor, lärare samt representanter från näringslivet.
Syftet med att vara ledamot i ett programråd är att den förtroendevalda ska få kunskap om 
aktuella frågor och händelser på programmet samt att närmare kunna påverka dess utveckling. 
Förtroendevalda kan även lyfta vidare politiska frågor till nämnden vid behov.
Det är programansvariga som ansvarar för att bjuda in de aktuella nämndsledamöterna till 
respektive programråd. Om en ledamot inte har möjlighet att närvara har denne rätt att tillkalla 
en ersättare bland nämndens övriga ledamöter samt ersättare.
För närvarande i programråden utges förrättningsarvode för de beslutade ledamöterna samt 
eventuell tillkallad ersättare.
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Då en ny ledamot till bildningsnämnden har blivit utsedd av kommunfullmäktige bedöms det 
rimligt att denne väljs till de uppdrag som nu är vakanta.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dok-ID 102400
- Styrdokument från bildningsnämnden, dok-ID 99636

Beslutet ska skickas till

- Ledamöter bildningsnämnden
- Verksamhetschef gymnasiet
- Rektorer gymnasiet
- Blankettarkiv intranätet
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§ 109 Dnr BIN 2018/92 

Fyllnadsval av kontaktpolitiker till bildningsnämndens enheter

Bildningsnämndens beslut

Följande kontaktpolitiker utses på bildningsnämndens enheter fram till 2022-12-31:

Enhet Kontaktpolitiker
Lagmansgymnasiet Peter Jonsson

Magnus Fridén
Alléskolan Herman Bynke

Carl-Uno Olsson
Nästegårdsskolan Carl-Uno Olsson

Camille Maamari
Parkskolan/Särskolan Per-Olof Persson-Lilja

Peter Jonsson
Levene/Arentorp förskola, Levene/Arentorp skola Camille Maamari

Ros-Marie Persson
Frejgårdens förskola/Västra förskolan Magnus Fridén

Elin Härling
Vedums skola/Larv-Tråvad skolor Jan Sahlström

Magnus Fridén
Kvänums förskola/Vedums förskola Elin Härling

Herman Bynke
Torsgårdens förskola/Tråvads förskola Ros-Marie Persson

Peter Jonsson
Kulturenheten (Kulturskolan, bibliotek, 
allmänkultur)

Herman Bynke
Elin Härling

Torsgårdsskolan, Elevhälsan Elin Härling
Jan Sahlström

Fritidsenheten (Bad, fritidsgårdar, föreningsstöd) Carl-Uno Olsson
Per-Olof Persson-Lilja

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att tidigare ordinarie ledamot i bildningsnämnden har avsagt sig sina uppdrag 
finns det ett behov av ett fyllnadsval för de uppdrag som denne hade som kontaktpolitiker i 
bildningsnämndens enheter.
Rollen som kontaktpolitiker utgår från bildningsnämndens riktlinje för förtroendevaldas uppdrag 
inom bildningsförvaltningen, antagen 2020-05-27 § 80. Syftet med att vara kontaktpolitiker är att 
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den förtroendevalda ska kunna följa verksamheten på nära håll samt få information och kunskap 
som kan vara till nytta i nämndsarbetet. Det blir även ett sätt för enheten att få en nära kontakt 
med en representant från nämnden för att exempelvis kunna diskutera aktuella frågor.
Det är enhetschefens ansvar att bjuda in kontaktpolitiker till ett första möte där riktlinjer för året 
bestäms med bland annat lämpliga datum för besök, kontakter med övriga intressenter, med 
mera. Det är även lämpligt att bjuda in kontaktpolitikern till speciella arrangemang såsom 
skolavslutning eller avtackning av personal.
För uppgifter som kontaktpolitiker har varje politiker rätt till förrättningsarvode för upp till 15 
timmar per år. Därutöver sker arbetet utifrån politikerns intresse och engagemang.
Då en ny ledamot till bildningsnämnden har blivit utsedd av kommunfullmäktige bedöms det 
rimligt att denne väljs till de uppdrag som nu är vakanta. I samband med fyllnadsvalet görs även 
en översyn av enhetsfördelningen då bildningsnämndens förvaltningsorganisation har förändrats 
sedan 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare dok-ID 102372
- Riktlinje från bildningsnämnden, dok-ID 99636
- Beslut från bildningsnämnden, dok-ID 6137

Beslutet ska skickas till

- Ledamöter bildningsnämnden
- Enhetschefer
- Blankettarkiv intranätet
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§ 110 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 2020-05-27 § 81. 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: Rektor Miriam Holmgren
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.819 4.1.3 Prövning och beslut om uppskjuten skolplikt

Delegat: Verksamhetschef Cathrine Croona
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.832 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2020.874 3.1.4 Beslut om mottagande av barn från annan kommun i 

förskola
Delegat: Ordförande Peter Jonsson

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.843 2.12 Utseende av bildningsnämndens skolchef
2020.855 1.1.1 Beslut vid brådskande ärenden

Delegat: Verksamhetschef Ola Sundberg
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.850 4.1.10 Yttrande för elev som vill gå i grundskola/förskoleklass i 

annan kommun
2020.872 4.1.10 Yttrande för elev som vill gå i grundskola/förskoleklass i 

annan kommun
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2020.873 4.1.10 Yttrande för elev som vill gå i grundskola/förskoleklass i 
annan kommun

2020.881 4.1.9 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
grundskola/förskoleklass

2020.882 4.1.9 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
grundskola/förskoleklass

Delegat: Rektor Anders Englund
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.883 5.4.1 Utredning och beslut om tillhörighet i målgruppen för 

gymnasiesärskola
2020.884 5.4.1 Utredning och beslut om tillhörighet i målgruppen för 

gymnasiesärskola
2020.885 4.2.2 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 

eleven huvudsakligen ska läsa ämnesområden 
(träningsskola)

2020.886 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.887 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.888 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.888 4.2.5 Beslut om att elev i grundsärskolan ska integreras i 
grundskolan

2020.889 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.890 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.891 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

2020.892 4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där 
eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 101480
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§ 111 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 anmäls till bildningsnämnden:

Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.773 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt All362020
All372020

Övriga anmälningshandlingar
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
2020.833 
2020.836
2020.837

Personuppgiftsincident (inklusive kompletteringar)

2020.879 Personuppgiftsincident

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 101198
- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 101251 
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§ 112

Övrigt från förvaltningen och ledamöter

Nuvarande läge kring samverkansavtal om Campus Västra Skaraborg

Ordförande informerar om nuvarande läge kring samverkansavtalet om Campus Västra 
Skaraborg. Tidigare under våren har Lidköpings kommun meddelat att Vara brutit mot 
samverkansavtalet för vuxenutbildning mellan Vara kommun och Lidköpings kommun. Detta i 
samband med att Vara kommun har slutit ett avtal med Vara folkhögskola kring mottagande av 
så kallade etableringselever.
Varas kommunjurist har nu gjort bedömningen att Vara kommun inte har begått ett avtalsbrott 
bland annat med anledning av information som framkommit kring kontakter mellan Vara 
kommun och Campus Västra Skaraborg innan samverkansavtalet upprättades.
Utbildningsnämndens arbetsutskott i Lidköping ska ha ett möte kring detta 2020-08-26 och 
kommer att återkomma med deras tolkning efter detta.

Rektorsförändringar i förvaltningen

Tf. bildningschef informerar om förändringar i förvaltningens rektorsorganisation: 
Förskolan

- Tidigare rektor på Torsgården, Frejgården och Västra förskolan Carola Nord har gått i 
pension

- Ny förskoleenhet i form av Tråvad-Torsgården har bildats
- Maria Häggblom blir ny tf. rektor för Tråvad-Torsgårdens förskola 
- Mirja Lennerskog blir ny tf. rektor för Frejgården-Västra förskolan
- Annonsering pågår för ordinarie rektorer på förskolorna

Grundskolan
- Pia Evertsson har tillträtt som ny rektor på Levene-Arentorp
- Eva Tillvie har tillträtt som ny rektor på Torsgårdsskolan

Höstterminen i samband med covid-19

Tf. bildningschef informerar om läget inom utbildningsverksamheten inför höstterminen:
Gymnasiet går tillbaka till undervisning i lokalerna från och med hösten. Det finns möjlighet för 
gymnasier att fortsätta med distansutbildning för vissa elever om det behövs av personliga skäl 
eller för att underlätta för kollektivtrafik i samband med covid-19. Bildningsnämnden har genom 
delegation av ordförande beslutat att det ska finnas möjlighet till distansundervisning med 
anledning av ovanstående skäl.
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Annars pågår åtgärder i skolorna för att minska smittspridning, exempelvis genom att större 
samlingar av elever undviks.
En aktuell fråga som förvaltningen arbetar med är hur skolskjutsen ska användas under covid-19. 
Det har gått ordinarie skolskjuts under hösten men under hösten tillkommer även gymnasieelever 
som nyttjar dessa.
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§ 113 Dnr BIN 2020/101 

Remissvar om länsgemensamt inriktningsdokument för regionerna 
och kommunerna i Västra Götaland kring organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden yttrar sig till Kommunstyrelsen enligt följande:
Bildningsnämnden har inget att tillägga kring det föreslagna inriktningsdokumentet.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden mottog 2020-06-05 en remiss från Kommunstyrelsen kring ett förslag på 
Länsgemensamt inriktningsdokument för regionerna och kommunerna i Västra Götaland -  
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Det 
föreslagna inriktningsdokumentet har tagits fram av VästKom och Västra Götalandsregionen 
som nu har skickat det på remiss till kommunerna i regionen. För att ge ett kommungemensamt 
yttrande önskar Kommunstyrelsen svar på remissen senast 2020-08-31.
Inriktningsdokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i Västra 
Götaland och ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde 
individen har behov av samtliga insatser från de två huvudmännen i arbetet kring personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Länsgemensam samordning behövs för att säkra 
utveckling av jämlik vård och stöd.
Då de beskrivna insatserna i det föreslagna inriktningsdokumentet främst berör kommunens 
Socialnämnd finns det inget direkt att tillägga kring förslaget från Bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 102147
- Tjänsteskrivelse från elevhälsochef, dok-ID 102084
- Remiss från kommunstyrelsen, dok-ID 100911
- Förslag från VästKom, dok-ID 100947

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
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§ 114 Dnr BIN 2018/92 

Ändrad tid för verksamhetsbesök i september

Bildningsnämndens beslut

Verksamhetsbesöket på Kvänums förskola 2020-09-18 flyttas från kl. 8:00-10:00 till kl. 9:00-
11:00.

Sammanfattning av ärendet

På bildningsnämndens sammanträde 2019-12-12 § 180 beslutades att det skulle ske ett 
verksamhetsbesök på Kvänums förskola 2020-09-18 kl. 08:00 till 10:00.
Verksamhetsbesöken syftar till att politikerna ska få ökad kunskap om nämndens verksamheter 
samt få insyn i arbetssituationen för förvaltningens medarbetare. Genom besöken får även 
enhetschefer möjligheter att aktualisera pågående händelser samt diskutera de mål och riktlinjer 
som satts upp av nämnden.
I samband med rådande pandemi av viruset covid-19 finns det ett behov att ha så stora 
sammanträdeslokaler som möjligt. Då barnen på Kvänums förskola äter sin frukost kl. 8 finns 
det ett behov av att flytta fram verksamhetsbesöket med en timme för att besöket kan ske i 
förskolans matsal.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Verksamhetsbesöket på Kvänums förskola 2020-09-18 flyttas från kl. 8:00-10:00 till kl. 9:00-
11:00.

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

- Ledamöter BIN
- Ersättare BIN
- Berörda enhetschefer
- Bildningschef
- Verksamhetschef förskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 115

Information om terminsstarten på Alléskolan

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande initierar ett ärende kring höstterminens början på Alléskolan. Han har fått samtal om 
att terminsstarten upplevts stökig på skolan. Synpunkterna gäller främst att det ska ha varit en del 
lärare som saknats vilket bland annat har berott på det har varit många som slutat väldigt nära 
terminsstarten.
Tf. bildningschef informerar om att personalföreträdare i samverkansgruppen också har lyft detta 
samt att verksamhetschef på grundskolan är informerad om ärendet och kommer se över 
situationen.
Nämndens ledamöter anser att det har saknats information kring detta och det upplevs en 
generell brist i kommunikationen från förvaltning till nämnd när det gäller större händelser på 
skolor som nämnden behöver känna till. Förvaltningen kommer att se över rutiner för 
kommunikation kring detta.
Bildningschef och ordförande kommer att träffa verksamhetschef för grundskolan 2020-08-26 
för att gå igenom situationen.
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