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§ 116

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Bildningsnämndens beslut

Föredragningslistan och närvarorätten fastställs utan några ändringar.

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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§ 117

Presentation av nya rektorer

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nya rektorer på bildningsnämndens förskolor och skolor presenterar sig för nämnden:
- Mirja Lennerskog: Rektor Frejgårdens förskola/Västra förskolan
- Maria Häggblom: Rektor Torsgårdens förskola/Tråvads förskola
- Pia Evertsson: Rektor Levene skola/Arentorp skola
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§ 118 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 2020-09-01. 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, dok-ID 103261
- Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, dok-ID 102841
- Rapport från lokalstrateg, dok-ID 103059
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§ 119

Information om terminsstarten på Alléskolan

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Alléskolan har under terminsstarten haft problem med att det har saknats lärare inom Ma/NO på 
skolan. Detta har lett till att ett fåtal lektioner har fått ställas in på grund av lärarbrist. 
Anledningen till bristen är att tre lärare inom ämnena har slutat inom en kort tid där tjänsterna 
inte har kunnat fyllas innan terminsstarten. Bland annat slutade en av lärarna veckan innan 
terminsstarten.
Rektor och biträdande rektor har efter detta säkerställt att eleverna ska få sin undervisning in 
Ma/NO. Genom en intern omstrukturering på skolan och nya medarbetare har Ma/NO-lektioner 
kunnat hållas. Ma är idag ersätta med behöriga lärare medan NO är ersätta av icke-behöriga. 
Från och med vecka 41 kommer alla tidigare lärare att vara ersatta.
Under terminsstarten har skolan även noterat att det tidigare problemet som skolan har haft med 
skadegörelse nu har upphört. Detta tros bero på kameraövervakningen som har införts på skolan.
Verksamhetschef och rektor kommer fortsätta arbeta med att få en fortsatt bra termin på skolan.
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§ 120 Dnr BIN 2019/36 

Bildningsnämndens delårsrapport augusti 2020

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämndens delårsrapport augusti 2020 överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt 
behandling i kommunfullmäktige.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att budget 2020 och framöver 
ska komma i balans.

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kring åtgärder för de nämndsmål 
som ej uppnås 2020, med fokus på de nämndsmål som nämnden väljer ut inför 
kvalitetsavstämningar.

4. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att alla förskoleavdelningar har minst en 
legitimerad förskolelärare.

5. Förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 437 661 tkr. Riktmärke för budgetförbrukning 
perioden januari till augusti är 67% (291 774 tkr).
Resultatet för delårsbokslut augusti uppgår till 289 484 tkr, ett överskott på 2 290 tkr. Till följd 
av lönerörelsen blir personalkostnaderna högre under hösten.
Årsprognosen för verksamhetsåret 2020 för bildningsnämnden beräknas bli ett underskott om 4 
647 tkr.
Fyra grundskoleenheter visar en negativ prognos. Det beror på högre personalkostnader än 
budgeterat. Fler elever inom särskolan leder till att den verksamheten överskrider budgeten. 
Även kostnaderna för skolskjuts bedöms överskrida budgeten. För Vara badhus prognostiseras 
ett underskott till följd av minskade intäkter som en följd av corona-pandemin.
Delårsrapporten innehåller också en rapportering av nämndens måluppfyllelse. 
Bildningsnämnden kommer att fortsätta arbetet med måluppfyllelsen under hösten med en 
kvalitetsdialog enligt separat beslutat rutin.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
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Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kring åtgärder för de nämndsmål som ej 
uppnås 2020, med fokus på de nämndsmål som nämnden väljer ut inför kvalitetsavstämningar.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att alla förskoleavdelningar har minst en legitimerad 
förskolelärare.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i delårsrapporten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut med samtliga tilläggsyrkanden kan 
bifallas och finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103259
- Tjänsteskrivelse från ekonom, dok-ID 103101
- Delårsrapport från ekonom, dok-ID 103152

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ekonom
- Bildningschef
- Verksamhetschefer
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§ 121 Dnr BIN 2020/34 

Princip kring prioriteringar och fördelning inför bildningsnämndens 
detaljbudget 2021

Bildningsnämndens beslut

1. Inför framtagandet av bildningsnämndens detaljbudget 2021 ska följande principer och 
fördelningar göras:

- Majoriteten av besparingarna ska fördelas jämnt till respektive enhet
- Möjligheten till riktad besparing inom fritidshemverksamheten ska tas i beaktande
- Möjligheten till riktad besparing inom elevhälsan ska tas i beaktande

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa taxiresorna som sker inom skolskjutsen och 
komma med förslag på förbättringar.

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.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa taxiresorna och komma med förslag på förbättringar.

Beslutsgång

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

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103270
- Rapport från ekonom, dok-ID 103117
- Rapport från ekonom, dok-ID 101934

Beslutet ska skickas till

- Ekonom
- Förvaltningschef
- Skolskjutshandläggare
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§ 122 Dnr BIN 2020/30 

Delårsuppföljning för internkontroll 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av resultatet från delårsuppföljning av internkontrollplan 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap. 6 § i Kommunallagen skall nämnderna ”se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. 
Internkontrollarbetet handlar i huvudsak om att fram nya rutiner och stöd, eller att aktualisera 
och förankra redan befintliga rutiner, samt att planera för utbildningsinsatser. 
Internkontrollplanen 2020 antogs av Bildningsnämnden 2020-02-26, och granskningen av den 
genomförs och sammanställs två gånger per år i en internkontrollrapport. 
Den första rapporten innehåller en delårsuppföljning och presenteras för nämnden i september. 
Delårsuppföljningen är avsedd att visa hur arbetet gått så långt, och att säkerställa att fortsatta 
åtgärder vidtas i de fall tidigare genomförda åtgärder visat på otillfredsställande resultat. 
Delårsuppföljningen visar att arbetet med internkontrollen går enligt plan. En del som dock 
kräver fortsatt arbete är uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Till exempel behöver 
analysförmågan på förskolor och skolor stärkas, och systematiken i uppföljningar av skolans 
kvalitetsarbete utvecklas. Idéer om insatser för detta är bearbetning av mallar för läsårsanalys, 
regelbundna kvalitetsdialoger, och stödfrågor för analys av resultat. Alla insatser bildar stöd för 
att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på lång sikt och hanteras på förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103258
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, dok-ID 102840
- Rapport från utvecklingsledare, dok-ID 102857
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§ 123 Dnr BIN 2020/142 

Uppföljning av skolskjutsverksamheten 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunen finns det ungefär 20 elever som är växelvis boende. Detta är elever som har 
vårdnadshavare som bor på skilda adresser i kommunen och där kommunen har en skyldighet att 
ombesörja skolskjuts till skolan även om den ena adressen inte finns inom skolans 
upptagningsområde. 
Det finns 22 gymnasiesärskoleelever som åker taxi tur/retur varje dag till sin skola. Eftersom 
Vara kommun inte har någon egen gymnasiesärskola går turerna bland annat till Lidköping, 
Skara, Borås, Trollhättan samt till Vara resecentrum. I grundsärskolan finns det 30 elever som 
behöver skolskjuts med taxi.
Kommunen skjutsar även elever under skoltid för språk-, hemkunskap- samt simundervisning. 
Bland annat åker årskurs 6-elever från Levene, Vedum och Arentorps skolor till Alléskolan för 
undervisning i språk och hemkunskap två gånger i veckan.  Årskurs 6-elever på Larvs skola åker 
till Nästegårdsskolan för språkundervisning.
Under 2020 har de största förändringarna för skolskjutsverksamheten främst kommit från 
Nästegårdsskolan. Under läsårsstarten 2019/2020 ändrades ramschemat för skolans elever vilket 
gjorde att kostnaderna för skolskjuts ökade till en följd av att bussbolagets chaufförer fick längre 
dagar. I samband med läsårsstarten 2020/2021 förändrades ramschemat på skolan ytterligare 
vilket har lett till fler skolskjutsturer.
Just nu befinner sig kommunen på det sjätte avtalsåret av sju. Diskussioner kring skolornas 
ramscheman kommer snart påbörjas inför ny skolskjutsupphandling. Ett nytt avtal ska börja gälla 
från och med hösten 2022.

Beslutsunderlag

- Rapport från skolskjutshandläggare, dok-ID 103511
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§ 124 Dnr BIN 2020/3 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för ungdomar i 
kommunen. Det innebär att hemkommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur 
ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt 
gymnasieutbildning eller motsvarande håller sig sysselsatta. 
Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder för att motivera 
ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Det ska även föras ett register över de 
berörda ungdomarna.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret fanns vid senaste nationella uppföljningen (2020-06-26) 
52 ungdomar (22 tjejer och 30 killar) där kommunen har gjort en uppsökande verksamhet för att 
få reda på vad ungdomarna gör och erbjudit aktiviteter vid behov:

 14 stycken arbetar, både med tillsvidareanställning och timanställning
 2 stycken deltar i andra studier
 18 stycken saknar sysselsättning men har inte önskat stöd
 10 stycken befinner sig i en åtgärd av en annan aktör
 5 stycken finns i en pågående åtgärd
 3 stycken har annan sysselsättning
 1 stycken har inte kunnat nås

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från KAA-ansvarig, dok-ID 103474
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§ 125 Dnr BIN 2019/107 

Antagningssiffror till gymnasiet 2020/2021

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Antagningssiffrorna till Lagmansgymnasiet efter sommaren presenteras nedan. Dessa siffror 
gäller för 2020-09-04.

Program
Antagna efter 
sommaren 2019

Antagna efter 
sommaren 2020

Barn- och fritidsprogrammet 24 12 (-12)
Bygg- och anläggningsprogrammet 17 17
Ekonomiprogrammet 21 27 (+6)
El- och energiprogrammet 16 16
Fordon- och transportprogrammet 16 16
Industritekniska programmet 16 16
Introduktionsprogram 52 40 (-12)
Naturvetenskapsprogrammet 12 10 (-2)
Samhällsvetenskapliga programmet 10 25 (+15)
Teknikprogrammet 14 11 (-3)
Totalt 198 190

Lagmansgymnasiet har sett en stor ökning av antalet antagna på de nationella programmen. 
Ökningen beror på att både det samhällsvetenskapliga programmet samt ekonomiprogrammet 
har ökat antalet antagna kraftigt. Barn- och fritidsprogrammet har däremot fått en kraftig 
minskning av antalet antagna medan naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet också 
har minskat något i antalet antagna. Antalet elever som har ett behov att studera på något av 
introduktionsprogrammen har minskat.
Totalt är det 150 elever som har påbörjat ett nationellt program under läsåret 2020/2021, vilket är 
en ökning från föregående år. På skolan finns det totalt 452 elever varav 412 studerar ett 
nationellt gymnasieprogram. 
Ledningen på Lagmansgymnasiet är nöjda med antagningssiffrorna och det finns fortfarande 
möjlighet att ytterligare elever väljer att byta till Vara från gymnasieskolor i andra närliggande 
kommuner.

Beslutsunderlag
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- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103262
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dok-ID 102894
- Rapport från verksamhetschef, dok-ID 102929
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§ 126 Dnr BIN 2020/122 

Programutbud på Lagmansgymnasiet 2021/2022

Bildningsnämndens beslut

Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför första valperioden för läsåret 
2021/2022:
Program Platser
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16
Ekonomiprogrammet (EK) 28
El- och energiprogrammet (EE) 16
Fordons- och transportprogrammet (FT) 16
Industritekniska programmet (IN) 16
Introduktionsprogrammen (IM) Efter behov
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 24
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 28
Teknikprogrammet (TE) 24

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg tecknat ett samverkansavtal 
för gymnasieutbildningar. Avtalet innebär att kommunernas elever har rätt att söka utbildning på 
samma villkor för de kommunala gymnasieprogrammen i området (Utbildning Skaraborg). Inom 
Utbildning Skaraborg finns det därför ett gemensamt antagningskansli som hanterar ansökningar 
till kommunernas gymnasieprogram. 
En första valperiod för elever att välja gymnasieprogram inför läsåret 2020/2021 kommer att ske 
från och med vårterminens start till och med 1 februari. Antagningskansliet i Utbildning 
Skaraborg behöver få information om vilka program samt platser som kommunerna beslutat att 
erbjuda i första valperioden senast den 1 november.
Inför kommande läsår erbjuds samma program som till innevarande läsår. Ett program föreslås 
få ändrat antal platser: barn- och fritidsprogrammet (från 20 till 16 platser). Att ändra antalet 
platser på barn- och fritidsprogrammet beror dels på antagningssiffrorna till årets start (12), men 
också på en anpassning till programmets sammansättning av elever. 
En viktig aspekt inför läsåret 21/22 är att gruppen elever födda 2005, som nästa år börjar 
gymnasiet, är relativt få (155) jämfört med årets 1:or födda 2004 (196). Detta kommer påverka 
det totala antalet elever på Lagmansgymnasiet.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103263
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dok-ID 102898

Beslutet ska skickas till

- Verksamhetschef gymnasiet
- Antagningskansliet, Utbildning Skaraborg
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§ 127 Dnr BIN 2020/118 

Remissvar om eventuell rivning av "Röda Villan" i Levene

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden yttrar sig till tekniska nämnden kring rivning av ”Röda Villan” i Levene 
enligt följande:
Bildningsnämnden bifaller tekniska nämndens rekommendation om att riva den så kallade Röda 
villan, Levene 4:2, och att återställa marken för att kunna brukas av Levene skola. Detta med 
anledning av att barnkullarna i Levene minskar och prognosticeras att fortsatt minska under en 
överskådlig tid framöver.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden mottog 2020-08-31 en remiss från Tekniska nämnden om att riva Röda villan 
belägen på Levene 4:2 samt att återställa marken så att den kan nyttjas av Levene skola, då 
tidigare beslut om avveckling återtagits.
Prognosen för barnantalet i Levene är att antalet barn kommer att minska framöver. Barn födda 
2013 samt 2014 var relativt stora kullar men från 2015 och framåt har kullarna minskat (från 22 
barn 2013 till 10-12 barn 2017-2019). Enligt Statisticons delområdesprognos för Levene så 
kommer barnantalet att fortsätta sjunka/vara på en lägre nivå så långt deras prognos sträcker sig 
till år 2030. 
Idag finns ingen verksamhet förlagd i Röda villan och bedömningen är att det inte heller finns 
behov av att förlägga verksamhet i Röda villan under överblickbar framtid. 

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103265
- Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef, dok-ID 102906
- Remiss från Tekniska nämnden, dok-ID 102825
- Utredning från Tekniska nämnden, dok-ID 102826

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr BIN 2020/126 

Information om tvist angående fullgörande av samverkansavtal kring 
vuxenutbildning

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämndens har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lidköpings kommun har 2020-09-07 inkommit med en erinran till Vara kommun om att Vara 
kommun bryter mot rådande samverkansavtalet kring kommunal vuxenutbildning inklusive 
särskild utbildning för vuxna.
Vara och Lidköpings kommuner har ingått samverkansavtalet som inneburit att Lidköpings 
kommun, i form av Campus Västra Skaraborg, blivit huvudman och tar över ansvaret för 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna för personer folkbokförda i Vara kommun. 
Enligt avtalet har hemkommunen fortsatt ansvar för att informera om samt i vissa fall motivera 
kommuninvånare om möjligheten att delta i vuxenutbildning. Hemkommunen ska även redogöra 
för  volymprognosen gällande flyktingar inom etableringsprogrammet och utbildningsplikten 
inom den egna kommunen. Just de sistnämnda regleras i en bilaga till avtalet vilket 
undertecknats av kommunens socialnämnd, vars arbetsmarknadsenhet ansvarar för personerna 
inom denna insats.
Lidköpings kommun hävdar nu att i och med att Vara kommun har tecknat ett avtal med Vara 
folkhögskola kring möjlighet för flyktingar inom etableringsprogrammet att studera SFI på 
folkhögskolan har kommunen brutit mot samverkansavtalet.
Innan samverkansavtalet ingicks med Lidköpings kommun har Vara kommun gjort det tydligt att 
det kommer slutas ett separat avtal med Vara Folkhögskola kring SFI-undervisning för så kallade 
etableringselever. Det finns inte heller något i samverkansavtalet som förbjuder Vara kommun 
att teckna avtal med andra parter.
Lidköpings kommun begärde ett svar på erinran senast 2020-09-21 och bildningsnämndens samt 
socialnämndens ordförande har avgett svaret från Vara kommun.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103257
- Erinran från Lidköpings kommun, dok-ID 102976
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§ 129 Dnr BIN 2020/73 

Information om ny gymnasieprislista inom Utbildning Skaraborg

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har ingått ett samverkansavtal för gymnasieutbildningar med övriga kommuner i 
Skaraborgs kommunalförbund. Detta innebär att elever i hela Skaraborg har rätt att söka 
gymnasieutbildningar på samma villkor oavsett vilken kommunal gymnasieskola ansökan gäller.
Avtalets parter tillämpar en gemensam prislista för de nationella programmen. Den 
interkommunala ersättningen mellan kommunerna utgår från den gemensamma prislistan för att 
det inte ska vara skillnader i kostnader mellan olika kommuner i samverkansområdet.
Den gemensamma prislistan beräknas på samma principer som beräkning av grundbelopp till 
fristående gymnasieskolor. Beräkningen görs per budgetår genom att den anordnade kommunen 
lämnar sina elevpriser per program/inriktning till Utbildning Skaraborg vars arbetsgrupp sedan 
beräknar den gemensamma prislistan baserat på de inrapporterade beloppen. 
Under 2019 har en arbetsgrupp bestående av skolchefer, ekonomer samt representanter för 
Utbildning Skaraborg arbetat fram en ny prismodell för gymnasieprislistan. Modellen innebär att 
riksprislistan från föregående år används som baspris och att ett fast index läggs på under tre år. 
Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och KPV från föregående 4 år.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103266
- Förslag från Utbildning Skaraborg, dok-ID 102907
- Information från Utbildning Skaraborg, dok-ID 102905
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§ 130 Dnr BIN 2019/29 

Delegation vid yttranden och överklaganden

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden antar den föreslagna delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet

På bildningsnämndens sammanträde 2020-06-03 § 80 fick förvaltningen i uppdrag att se över 
delegationen av yttranden till andra myndigheter och domstolar för att säkerställa att politiskt 
viktiga beslut hanteras korrekt. Anledningen till uppdraget var att det endast varit 
verksamhetschefer, förvaltningschef samt kommunjurist som har haft delegation att yttra sig för 
nämndens räkning tidigare. Detta har fungerat väl i majoriteten av yttranden, som oftast gäller 
elev- samt inspektionsärenden, men i vissa fall kan ett yttrande ha en politiskt känslig karaktär.
En översyn av delegationsordningen har nu gjorts där yttranden till andra myndigheter och 
domstolar har delats upp på flera delegater beroende på vilken typ av ärende som yttrandet 
gäller. Den främsta förändringen är att ordförande ges rätt att yttra sig vid överklaganden av 
nämnds- och utskottsbeslut, vilket bedöms vara majoriteten av politiskt känsliga beslut som 
överklagas. Övriga yttranden har delats upp på elev- och inspektionsärenden, detaljplaneärenden, 
överklagande av delegationsbeslut samt övriga yttranden.
I samband med översynen av delegationsordningen har även delegation av överklaganden setts 
över av samma anledning som yttranden. Beslut om eventuella överklaganden har tidigare legat 
automatiskt på delegaten som fattat det ursprungliga beslutet. Men detta har lämnat ute 
eventuella överklaganden som rör beslut och domar som går ett nämndsbeslut emot. Med 
anledning av korta överklagningsperioder har arbetsutskottet därför delegerats rätt att överklaga 
beslut som går nämnden emot. I övrigt har även överklaganden förtydligats i ordningen där 
förvaltningschef snarare än ursprunglig delegat ges rätt att fatta beslut om eventuella 
överklaganden av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103267
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dok-ID 102919
- Förslag från utredningssekreterare, dok-ID 102915

Beslutet ska skickas till

- Berörda delegater
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- Ledamöter bildningsnämnden
- Författningssamling
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§ 131 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 2020.1037.

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: Verksamhetschef André Essebro
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.880 5.1.13 Upprättande av avtal om kommunersättning för elev på 

allmän kurs på folkhögskola
2020.895 5.1.13 Upprättande av avtal om kommunersättning för elev på 

allmän kurs på folkhögskola
2020.896 5.1.13 Upprättande av avtal om kommunersättning för elev på 

allmän kurs på folkhögskola
2020.897 5.1.13 Upprättande av avtal om kommunersättning för elev på 

allmän kurs på folkhögskola
2020.959 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2020.1050 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1051 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1052 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1053 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1054 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1055 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
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2020.1056 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Rektor Fredrik Halvarsson

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.908 3.2.2 Beslut om plats för elev på fritidshem med hänsyn till dess 
behov av särskilt stöd

2020.909 3.2.2 Beslut om plats för elev på fritidshem med hänsyn till dess 
behov av särskilt stöd

Delegat: Ekonomichef Jonas Bredenberg
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.950 1.2.2 Avskrivning av fordring med upp till 20 000 kr per faktura

Delegat: Fritidschef Jesper Svensson
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.960 1.2.3 Undertecknande av enhetsspecifika 

personuppgiftsbiträdesavtal
Delegat: Verksamhetschef Rigmor Persson

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.964 6.3 Beslut om aktivitetsstöd arrangemang
Delegat: Verksamhetschef Cathrine Croona

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.1002 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

2020.1008 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

2020.1009 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

2020.1010 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

2020.1011 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

2020.1012 3.1.2 Beslut om utökad tid för barn på förskola med anledning 
av barnets eget behov utifrån familjens situation

Delegat: Ordförande Peter Jonsson
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.1034 1.1.1 Beslut vid brådskande ärende
2020.1037 4.1.8 Föreläggande utan vite till vårdnadshavare att
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fullgöra sin skyldighet att se till att eleven fullgör
sin skolgång

2020.1038 4.1.8 Föreläggande utan vite till vårdnadshavare att
fullgöra sin skyldighet att se till att eleven fullgör
sin skolgång

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 102476
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§ 132 Dnr BIN 2020/2 

Redovisning av anmälningsärenden samt ärendebalans

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena samt ärendebalansen.

Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar anmäls till bildningsnämnden:

Anmälare: Rektor Fredrik Halvarsson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.952 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds132020
2020.955 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds152020
2020.957 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds162020
2020.976 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds172020
2020.985 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds182020
2020.990 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds192020
2020.991 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds202020
2020.995 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds212020

Anmälare: Rektor Annica Berg Svensson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.953 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh19020
2020.956 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh202020
2020.966 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh212020
2020.967 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh222020
2020.992 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh232020
2020.1049 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh242020
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.954 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all382020
2020.968 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all392020
2020.987 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all402020
2020.988 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all412020
2020.994 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all422020
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2020.993 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all432020
2020.1039 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all442020
2020.1057 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all452020
2020.1058 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all462020
Anmälare: Rektor Birgitta Ahlström
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.989 Elev på Parkskolan har upplevt sig kränkt par 1 
ht2020

Anmälare: Rektor Miriam Holmgren
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.996 Elev på Larvs skola har upplevt sig kränkt larg32020

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 102694
- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 101251
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 103379
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§ 133

Övrigt från förvaltningen och ledamöter

Användandet av området kring Torsvallen

Bildningschef informerar om att denne har beställt en behovsbeskrivning kring användandet av 
området kring Torsvallen. Anledningen till beställningen är att det har kommit mycket frågor 
från allmänheten kring området och det finns även flera åtgärder som planeras i området som 
kommunen behöver få ett helhetsgrepp till.
När behovsbeskrivningen är färdigställd kommer den att presenteras för bildningsnämnden för 
beslut om eventuell förstudie.

Drivandet av Vara utomhusbad

Bildningschef informerar om att fritidsenheten just nu ser över det framtida drivandet av Vara 
utomhusbad. Arbetet sker idag på uppdrag av kommunstyrelsen vars förvaltning har fått i 
uppdrag att säkerställa att ett fortsatt drivande kan ske. Uppdraget kommer efter att Föreningen 
Vara Småstad har utryckt att de inte kommer att driva utomhusbadet vidare i egen regi.

Möte kring omställning av Penthallen

Bildningschef informerar om möte med stiftelsen Torsgårdshallen kring anpassning av 
Pentahallen för skolidrottsverksamhet.
Förslaget just nu är att först utrusta hallen med dämpande ljudplattor för att få ner efterklang i 
lokalen. Detta behöver göras oavsett om hallen ska delas av eller inte. Efter detta ska det ses över 
kring om det finns ett behov av en skiljevägg i hallen för att dela upp hallen på två delar för att 
minska ljudnivån ytterligare.
Om det ska investeras i hallen kan inte kommunen göra detta då det inte är kommunens egen 
lokal. Föreningen har på mötet meddelat att de har egna medel för just dämpande ljudplattor.
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