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Laskegårdens Bygdegårdsförening
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§ 134

Fastställande av föredragningslista, närvarorätt samt eventuellt jäv

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.
Om en ledamot är jävig i ett ärende får den inte delta eller närvara under handläggningen av 
ärendet (6 kap. 28-32 §§). Ledamoten ska själv anmäla eventuellt jäv och lämna sammanträdet 
under beredningen av ärendet.
Eventuella ändringar av dagordningen samt godkännande av ytterligare närvarorätt beslutas 
inledningsvis på nämndens sammanträde. Anmälan om eventuellt jäv påminns också om vid 
inledningen av sammanträdet.
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§ 135 Dnr BIN 2020/202 

Uppföljning av det drogförebyggande arbetet

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

På kommunens högstadieskolor och gymnasieskola genomförs varje år en drogenkät för 
kommunens ungdomar. För 2020 är det fjärde året som undersökningen genomförts och 
undersökningen genomfördes under september.
Det som undersökningen visar är att användningen av alkohol, tobak och narkotika har ökat 
bland kommunens elever sedan undersökningen började år 2017.
Vad gäller alkoholanvändning är det ungefär 10% i åk. 7 som har druckit alkohol, 22 % i åk. 8, 
32 % i åk. 9 och 59 % i 1:a åk gymnasiet.  Alkoholanvändningen i åk 7-9 har minskat sedan 
tidigare år medan det har ökat på gymnasiet.
För tobaksanvändning är det nästan 5 % elever i åk. 7 som röker eller har rökt, motsvarande 
siffra i åk. 8 är 12 %, i åk. 9 är det 24 % och på gymnasiets första åk. siffran 38 %. För samtliga 
årskurser har det skett en minskning av användandet av tobak sedan tidigare år, men något som 
sticker ut är användandet av snus som ökar på gymnasiet.
När det gäller narkotika är det runt 2,5 % som använd narkotika i åk. 7-9. På gymnasiet är det 
runt 6 % som använt narkotika. Användandet har legat stadigt sedan tidigare år.
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§ 136 Dnr BIN 2019/97 

Föreningars behov av kunskapsmässigt stöd från kommunen

Bildningsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla det kunskapsmässiga stöd som idag erbjuds till 
föreningar. I det fortsatta arbetet ska även stöd vid bidragsansökningar från annan part än 
kommunen inkluderas.

Sammanfattning av ärendet

På bildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-21 § 92 fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka upplevda behov som finns från kommunens föreningar gällande kunskapsmässigt stöd från 
kommunen för föreningsverksamhet.
Efter detta har förvaltningen samlat in synpunkter från föreningarna genom föreningsträffar, 
utskick via mail och genom de dagliga kontakterna med olika föreningar.
Sammanfattningsvis kan sägas att mycket av det eftersökta stödet rör ekonomiska frågor kring 
söka bidrag både inom och utanför kommunen samt föreningskunskap. 
Föreningarna upplever till stor del att de får bra och snabb kontakt med föreningsstödsansvariga 
inom kommunen men upplever en större tröghet vid kontakt med andra delar i kommunen.
Baserat på de inkomna synpunkterna från föreningarna kommer förvaltningen att arbeta vidare 
med att utveckla det kunskapsmässiga stöd som erbjuds till föreningarna. I ett första skede 
kommer det att genomföras en inventering av kontaktvägar och expertis i kommunen kring vissa 
kompetensfrågor. Detta i syfte att snabbt kunna kontakta berörda personer i kommunen samt 
kunna hänvisa föreningar till rätt instanser vid frågor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104462
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, dok-ID 104344

Beslutet ska skickas till

- Föreningssamordnare
- Fritidschef
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§ 137 Dnr BIN 2020/161 

Upprustningsstöd för fönsterbyte, Edsvära bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Edsvära Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
byte av fönster samt åtgärdande av gavel, med ett maximalt belopp på 5 000 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Edsvära Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
för byte av fönster samt åtgärdande av gavel. Totalkostnaden för projektet beräknas till 18 750 
kronor, varav 12 500 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag
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- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104463
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104308
- Ansökan från Edsvära Bygdegårdsförening, dok-ID 104067

Beslutet ska skickas till

- Edsvära Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 138 Dnr BIN 2020/162 

Upprustningsstöd för återställande av fasad efter fönsterbyte, 
Edsvära bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Edsvära Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
återställande av fasad efter fönsterbyte, med ett maximalt belopp på 9 730 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Edsvära Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
för återställande av fasad efter fönsterbyte. Totalkostnaden för projektet beräknas till 73 100 
kronor, varav 24 325 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104464
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104309
- Ansökan från Edsvära Bygdegårdsförening, dok-ID 104066

Beslutet ska skickas till

- Edsvära Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 139 Dnr BIN 2020/166 

Upprustningsstöd för byte av lysrörsarmaturer, Stiftelsen 
Torsgårdshallen

Bildningsnämndens beslut

Stiftelsen Torsgårdshallen beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för byte 
av lysrörsarmaturer, med ett maximalt belopp på 107 520 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Torsgårdshallen har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning för 
byte av lysrörsarmaturer. Totalkostnaden för projektet beräknas till 343 000 kronor, varav 268 
800 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104465
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104310
- Ansökan från Stiftelsen Torsgårdshallen, dok-ID 104062

Beslutet ska skickas till

- Stiftelsen Torsgårdshallen
- Föreningssamordnare
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§ 140 Dnr BIN 2020/164 

Upprustningsstöd för fönsterbyte och isolering, Laskegårdens 
Bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Laskegårdens Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 23,5% av materialkostnaden för 
isolering, byte av fönster/dörrar och panel samt målning, med ett maximalt belopp på 110 908 
kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag. Sett till antalet ansökningar som inkommit samt att föreningen har beviljats 
upprustningsstöd ett flertal tillfällen tidigare beviljas inte maximal summa på 40% av 
materialkostnaden. Föreningen får istället det resterande beloppet för upprustningsstöd efter att 
mer prioriterade ansökningar har beviljats.

Sammanfattning av ärendet

Laskegårdens Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för isolering, byte av fönster/dörrar och panel samt målning. Totalkostnaden för 
projektet beräknas till 1 346 406 kronor, varav 472 168 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
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Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104466
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104311
- Ansökan från Laskegårdens Bygdegårdsförening, dok-ID 104069

Beslutet ska skickas till

- Laskegårdens Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 141 Dnr BIN 2020/165 

Upprustningsstöd för tillgänglighetsanpassning av entré, Lf 147 Carl 
XV av IOGT-NTO

Bildningsnämndens beslut

Lf. 147 Carl XV av IOGT-NTO beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden 
för tillgänglighetsanpassning av entré, med ett maximalt belopp på 29 056 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Lf. 147 Carl XV av IOGT-NTO har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för tillgänglighetsanpassning av entré. Totalkostnaden för projektet beräknas till 129 
036 kronor, varav 72 639 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104467
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104312
- Ansökan från Lf. 147 Carl XV av IOGT-NTO, dok-ID 104063

Beslutet ska skickas till

- Lf. 147 Carl XV av IOGT-NTO
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr BIN 2020/171 

Upprustningsstöd för renovering av botten av Levene badsjö, 
Levenebygdens Intresseförening

Bildningsnämndens beslut

Levenebygdens Intresseförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden 
för renovering av badsjö, med ett maximalt belopp på 16 400 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Levenebygdens Intresseförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för renovering av badsjö. Totalkostnaden för projektet beräknas till 101 000 kronor, 
varav 41 000 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104468
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104313
- Ansökan från Levenebygdens Intresseförening, dok-ID 104077

Beslutet ska skickas till

- Levenebygdens Intresseförening
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr BIN 2020/170 

Upprustningsstöd för återställande av parkering, Norra Vånga 
Bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Norra Vånga Bygdegårdsförenings ansökan om kommunalt stöd till upprustning för återställande 
av parkering avslås.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan inte är prioriterad jämfört med övriga ansökningar som 
inkommit för upprustningsstödet och att det finna behov i övriga ansökningar som är mer akuta.

Sammanfattning av ärendet

Norra Vånga Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för återställande av parkering. Totalkostnaden för projektet beräknas till 214 100 
kronor, varav 86 250 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104469
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104315
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

- Ansökan från Norra Vånga Bygdegårdsförening, dok-ID 104075

Beslutet ska skickas till

- Norra Vånga Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 144 Dnr BIN 2018/97 

Upprustningsstöd för fördyring av VA-anslutning, Oltorps 
friluftsförening

Bildningsnämndens beslut

Oltorps Friluftsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
fördyrad VA-anslutning, med ett maximalt belopp på 30 900 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Oltorps Friluftsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning för 
fördyrad VA-anslutning. Materialkostnaden för projektet beräknas till 77 250 kronor.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104470
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104318
- Ansökan från Oltorps Friluftsförening, dok-ID 104064
- Protokollsutdrag från Bildningsnämnden, dok-ID 17495
- Ansökan från Oltorps Friluftsförening, dok-ID 32760

Beslutet ska skickas till

- Oltorps Friluftsförening
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 145 Dnr BIN 2020/167 

Upprustningsstöd för ombyggnad av skjutvall, Pistolskytteklubben 
Hjorten

Bildningsnämndens beslut

Pistolskytteklubben Hjorten beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
ombyggnation av skjutvall samt förrådsrenovering, med ett maximalt belopp på 13 234 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Pistolskytteklubben Hjorten har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
för ombyggnation av skjutvall samt förrådsrenovering. Totalkostnaden för projektet beräknas till 
33 084 kronor, varav hela summan är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104471
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104319
- Ansökan från Pistolskytteklubben Hjorten, dok-ID 104060

Beslutet ska skickas till

- Pistolskytteklubben Hjorten
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146 Dnr BIN 2020/153 

Upprustningsstöd för fönsterbyte och miljöanpassning av avlopp, 
Ryda Bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Ryda Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för VA-
anslutning samt byte av fönster, med ett maximalt belopp på 113 752 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Ryda Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning för 
VA-anslutning samt byte av fönster. Materialkostnaden för projektet beräknas till 284 381 
kronor.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104472
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104320
- Ansökan från Ryda Bygdegårdsförening, dok-ID 103890

Beslutet ska skickas till

- Ryda Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr BIN 2020/169 

Upprustningsstöd för anslutning till avlopp, Sparlösa-Slädene 
Bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Sparlösa-Slädene Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av 
materialkostnaden för VA-anslutning, med ett maximalt belopp på 11 000 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Sparlösa-Slädene Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för VA-anslutning. Totalkostnaden för projektet beräknas till 43 750 kronor, varav 
27 500 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104473
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104321
- Ansökan från Sparlösa-Slädene Bygdegårdsförening, dok-ID 104058

Beslutet ska skickas till

- Sparlösa-Slädene Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr BIN 2020/168 

Upprustningsstöd för byggnation av skyttebana, Svegeråsens 
jaktskytteklubb

Bildningsnämndens beslut

Svegeråsens Jaktskytteklubbs ansökan om kommunalt stöd till upprustning för byggnation av 
skjutbana avslås.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan inte är prioriterad jämfört med övriga ansökningar som 
inkommit för upprustningsstödet och att det finna behov i övriga ansökningar som är mer akuta. 
De tänkta åtgärderna tolkas även mer som en investering än en upprustning.

Sammanfattning av ärendet

Svegeråsens Jaktskytteklubb har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
för byggnation av skjutbana. Totalkostnaden för projektet beräknas till 675 000 kronor, varav 
hela summan är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104474
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104311
- Ansökan från Svegeråsens Jaktskytteklubb, dok-ID 104069

Beslutet ska skickas till

- Svegeråsens Jaktskytteklubb
- Föreningssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr BIN 2020/159 

Upprustningsstöd för renovering och tillgänglighetsanpassning av 
kök, Södra Lundby bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Södra Lundby Bygdegårdsförenings ansökan om kommunalt stöd till upprustningsstöd för 
renovering och tillgänglighetsanpassning av kök avslås.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan inte är prioriterad jämfört med övriga ansökningar som 
inkommit för upprustningsstödet samt att den begärda summan är för hög för upprustningsstödet 
sett till antalet ansökningar som inkommit.

Sammanfattning av ärendet

Södra Lundby Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för renovering och tillgänglighetsanpassning av kök. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 1 985 000 kronor, varav 1 220 000 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104475
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- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104324
- Ansökan från Södra Lundby Bygdegårdsförening, dok-ID 104068

Beslutet ska skickas till

- Södra Lundby Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 150 Dnr BIN 2020/173 

Upprustningsstöd för anslutning till avlopp, Tumlebergs 
Bygdegårdsförening

Bildningsnämndens beslut

Tumlebergs Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden 
för VA-anslutning, med ett maximalt belopp på 35 600 kronor.
Om Boverket beviljar bidrag till föreningens ansökan beviljar bildningsnämnden istället 30 
procent av totalkostnaden för VA-anslutningen, med ett maximalt belopp på 41 700 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Tumlebergs Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning för VA-anslutning. Totalkostnaden för projektet beräknas till 139 000 kronor, varav 
89 000 kronor är materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
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procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104476
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104326
- Ansökan från Tumlebergs Bygdegårdsförening, dok-ID 104154

Beslutet ska skickas till

- Tumlebergs Bygdegårdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 151 Dnr BIN 2019/125 

Upprustningsstöd för byte av duschblandare, Vedums AIS

Bildningsnämndens beslut

Vedums AIS beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för byte av 
duschblandare, med ett maximalt belopp på 10 500 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Vedums AIS har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning för byte av 
duschblandare. Totalkostnaden för projektet beräknas till 31 250 kronor, varav 26 250 kronor är 
materialkostnad.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.

Beslutsunderlag

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104477
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104327
- Ansökan från Vedums AIS, dok-ID 92802

Beslutet ska skickas till

- Vedums AIS
- Föreningssamordnare
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§ 152 Dnr BIN 2020/160 

Upprustningsstöd för installation av värmepump och tilläggsisolering, 
Öttums hembygdsförening

Bildningsnämndens beslut

Öttums hembygdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för 
installation av värmepump och tilläggsisolering, med ett maximalt belopp på 9 400 kronor.
Föreningen ska senast 2021-11-30 inkomma med redovisning över det utförda arbetet, varpå 
utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2021 års budget.

Bedömning
Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att kunna få 
upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Öttums hembygdsförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
för installation av värmepump och tilläggsisolering. Materialkostnad för projektet beräknas till 
23 500 kronor.
Bildningsnämnden fördelar upprustningsstöd enligt kommunens ’Regler för stöd till folkbildning 
och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. 
Upprustningsstödet kan sökas för stöd till ny-, till- och ombyggnation samt till åtgärder som 
uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. Följande krav finns för 
att få upprustningsstöd:

- Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
- Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
- Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden för en 
prioritering av inkomna ansökningar. Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar 
prioriteras.
Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får stöd från Boverket, 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras bildningsnämndens stöd till 30 
procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104478
- Förslag från föreningssamordnare, dok-ID 104328
- Ansökan från Öttums hembygdsförening, dok-ID 104046

Beslutet ska skickas till

- Öttums hembygdsförening
- Föreningssamordnare
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§ 153 Dnr BIN 2020/175 

Riskanalys inför bildningsnämndens internkontroll 2021

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att följande identifierade risker i riskanalysen ska hanteras i 
internkontrollen 2021: 
Process: Identifierad risk som ska hanteras:
Delegationsbeslut Delegationsbeslut anmäls inte
Diarieföring Diareföring genomförs inte
Budgetuppföljning & ekonomiska prognoser Felaktig/utebliven uppföljning och 

missvisande underlag
Kränkningshantering för elever på 
grundskolan

Upplevda kräkningar anmäls inte till 
nämnden, anmäls för sent eller blir inte 
likvärdiga på skolorna

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 1999-05-10 § 26 beslutat om reglemente för intern kontroll. Enligt 
denna har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sin egen verksamhet 
baserat på den interna kontrollplanen som kommunstyrelsen beslutat om för året. 
Kommunstyrelsen har beslutat att varje nämnd genomför sin internkontroll årligen efter en egen 
upprättad kontrollplan, vilken i sin tur baseras på en riskanalys. 
Internkontrollplanen beslutas i två steg.

1. Bildningsnämnden fattar under oktobernämnden beslut om vilka identifierade risker i 
processer i genomförd riskanalys som ska hanteras i internkontrollplanen för 2021. 
Övriga processer i riskanalysen accepterar man, och hanterar inom förvaltningen, men 
inte inom ramen för internkontrollplanen.

2. Bildningsnämnden fattar under decembernämnden beslut om vilka åtgärder och 
kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen för 2021.

Baserat på de identifierade riskerna kommer en internkontrollplan arbetas fram där åtgärder, 
kontrollmoment, kontrollsekvens och kontrollansvarig beskrivs. Det är från denna kontrollplan 
som nämndens internkontrollarbete ska utgå under 2021.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104480
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, dok-ID 104182
- Riskanalys från utvecklingsledare dok-ID 104193

Beslutet ska skickas till

- Bildningschef
- Verksamhetschefer
- Utvecklingsledare

41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr BIN 2020/176 

Fördjupningsområden för bildningsnämndens kvalitetsavstämningar 
verksamhetsåret 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden väljer ut följande fördjupningsområden för nämndens kvalitetsavstämningar 
för verksamhetsåret 2020:
Grundskolan (25 nov)

• Läs- och skrivutveckling hos eleverna
• Elevers motivation (och ambitionsnivå)
• Trygghet och studiero
• Engelskaundervisning

Förskolan (16 dec)
• Förskolans förutsättningar (antal barn/årsarbetare, barngruppens storlek, pedagogisk 

utvecklingstid)
• Språkutveckling
• Effekter av tidiga insatser

Gymnasieskolan (16 dec)
• Yrkesprogrammens resultat och utformning
• Elevers motivation

Sammanfattning av ärendet

Enligt av Bildningsnämnden beslutad ”Riktlinje för bildningsförvaltningens 
kvalitetsavstämningar” genomförs s.k. kvalitetsavstämningar för att ge nämnden en fördjupad 
insikt och insyn om verksamheternas mål- och utvecklingsarbete. Kvalitetsavstämningen består 
av en fördjupad dialog mellan nämnd och förvaltning och kompletterar och fördjupar de 
skriftliga rapporter som ges i samband med delår augusti och verksamhetsredovisningen. 
För mandatperioden 2020-2023 finns tre nämndsövergripande mål att arbeta mot för 
bildningsnämnden. Målen anger politikernas övergripande riktning avseende organisationens 
styrning. Dessa mål är:

- Verksamhet som främjar utveckling och lärande
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- Verksamhet som skapar trygghet och trivsel
- Verksamhet som främjar tillgänglighet och delaktighet

Målarbetet redovisas genom årliga, kommungemensamt beslutade rapporter, dels i Delår augusti, 
dels i Verksamhetsredovisningen. Kvalitetsavstämningen ger nämnden en fördjupad bild av 
respektive verksamhets mål- och utvecklingsarbete. För förskola, grundskola och gymnasieskola 
väljs områden av nämnden ut som de vill fördjupa sig i under oktobernämnden, och kultur och 
fritid under februarinämnden. Fokus ligger på att lyfta fram de områden där det finns 
utvecklingsbehov och där insatser och åtgärder behöver vidtas. Varje verksamhet ges avsatt tid 
för denna fördjupade dialog. (grundskola i november, förskola och gymnasieskola i december 
samt kultur och fritid i mars)
Nämndens val av utvecklingsområden baserar sig på förskolans och skolans läsårsanalys, 
delårsrapporten augusti samt muntlig redogörelse i septembernämnden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104481
- Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, dok-ID 104282
- Delårsrapport från ekonom, dok-ID 103152
- Styrdokument från bildningsnämnden, dok-ID 101473

Beslutet ska skickas till

- Förvaltningschef
- Verksamhetschefer
- Utvecklingsledare
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§ 155 Dnr BIN 2020/116 

Namn på kommunens förskolor

Bildningsnämndens beslut

Namnen på de kommunala förskolorna i Vara Kommun kommer från och med 1 januari 2021 att 
fastställas till följande:

 Varas västra förskola

 Varas östra förskola

 Vedums förskola

 Kvänums förskola

 Tråvads förskola

 Arentorps förskola

 Levenes förskola

Sammanfattning av ärendet

Under åren har förskolorna i Vara kommun ändrat namn utan en tydlig förankring i alla 
inblandade instanser vilket skapar förvirring bland både tjänstemän och kommuninvånare. Då 
namnet på en av kommunens förskolor är ett ärende för bildningsnämnden lyfts därför namnet på 
samtliga förskolor i kommunen upp för fastställande för att minska eventuell förvirring.
Genom att namnge förskolan med namnet på samhället den är lokaliserad i underlättas det för 
Varas invånare vid val av förskola och vid besök. Det blir lättare att förstå vart varje förskola är 
belägen. Förskolorna i Vara tätort har dock andra namn då de är vedertagna och två till antalet. 
Västra skolan håller på att byggas om från skola till förskola och kommer då att sitta ihop med 
Frejgårdens förskola. För att det ska bli enklare för vårdnadshavare att välja och besöka 
förskolan får de två förskolorna samlingsnamnet Västras förskola.
Vedums förskola heter ibland i folkmun GP-byns förskola vilket är är en kvarleva sen förskolan 
byggdes.
Kvänums förskola har tidigare haft namnet Räfsan. 
Levenes förskola har tidigare hetat Stenkilsgården som också är samma namn som äldreboendet. 
Arentorps förskola, Tråvads förskola och Torsgårdens förskola har redan tydliga namn. 
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring:
Vara västra förskola samt Vara östra förskola byts till Varas västra förskola och Varas östra 
förskola.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104483
- Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, dok-ID 102892

Beslutet ska skickas till

- Verksamhetschef förskola
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§ 156 Dnr BIN 2020/91 

Uppföljning av förskoleplatser inför våren 2021

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 har fullt inför VT 2021. 
Arentorps förskola har endast ett fåtal platser kvar likaså Tråvads förskola
Vårens förskolebarn är födda 2015–2020. Totalt föddes 858 barn under åren 2015–2019. Antalet 
barn födda till och med 20-10-05 är 115 barn vilket är en minskning vid jämförelse av samma 
mättid 2018 samt 2019. Av dessa barn födda 2015–2020 är nu 795 barn placerade i förskola i 
kommunal eller privat regi. För att tillhandahålla en plats i förskolan behöver barnet fyllt ett år. 
Få barn födda 2020 har ännu en placering klar inför vårterminen 2021.
Vid de fristående förskolorna så är platserna fyllda i Vedum, Larv, Edsvära och Önum. I Jung 
finns platser till förfogande.

Beslutsunderlag

- Rapport från verksamhetschef, dok-ID 104701
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§ 157 Dnr BIN 2019/36 

Ekonomisk uppföljning, september 2020

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen per september 2020.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 437 661 tkr. 
En ekonomisk uppföljning prognos för resultatet vid årets slut har upprättats. Prognosen visar 
mot ett underskott på 1 940 tkr. Det är en förbättring med 2 707 tkr jämfört med tidigare prognos 
i samband med delårsbokslut för augusti 2020. Förbättringen beror på åtgärder som vidtagits 
inför höstterminen, att ett statsbidrag fördelats till några enheter samt att några enheter nu visar 
en förbättrad prognos.
Liksom vid delårsbokslutet för april 2020 visar fyra grundskoleenheter en negativ prognos. Det 
beror på högre personalkostnader än budgeterat. Grundsärskolan har fler elever än tidigare vilket 
gör att ett underskott mot budget uppkommer. Även kostnaderna för skolskjuts bedöms 
överskrida budgeten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från ekonom, dok-ID 104903
- Rapport från ekonom, dok-ID 104905

47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 158 Dnr BIN 2020/179 

Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2021-
2024

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden antar förslag till samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 
2021-2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund har ett gemensamt samverkansavtal för kommunal 
vuxenutbildning. Det senaste avtalet gällde för 2019-2020 och ett förslag till nytt avtal har nu 
tagits fram gemensamt av kommunerna för att gälla efter att det nuvarande har gått ut.
Syftet med avtalet är att erbjuda ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar. Detta 
utifrån den studerandes och arbetsmarknadens behov samt kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. Avtalet omfattar samtliga former av kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI) samt validering.
Förändringarna i det nya avtalet består bland annat av att en ny regional funktion; KomX, 
formaliseras för att reglera samverkan kring gymnasiala yrkesutbildningar enligt kraven i 
förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Genom den 
regionala funktionen ska samverkande kommuner erbjuda vuxna medborgare ett likvärdigt och 
attraktivt utbud av vuxenutbildning oavsett hemkommun. Formerna för KomX regleras i avtalets 
bilaga 1.
Det nya samverkansavtalet kommer att gälla mellan 2021-01-01 till 2024-12-31.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104484
- Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef, dok-ID 104305
- Förslag från Skaraborgs kommunalförbund, dok-ID 104302, 104303, 104304
- Avtal från Skaraborgs kommunalförbund, dok-ID 46994

Beslutet ska skickas till

- Skaraborgs kommunalförbund
- Bildningschef
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§ 159 Dnr BIN 2020/172 

Bildningsnämndens sammanträdestider 2021

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden fastställer följande mötesschema för bildningsnämnden 2021:
Bildningsnämndens arbetsutskott
kl. 08.30

Bildningsnämnden
kl. 09.00

Onsdag 13 januari Onsdag 27 januari
Onsdag 10 februari Onsdag 24 februari
Onsdag 10 mars Onsdag 17 mars
Onsdag 14 april Onsdag 28 april
Onsdag 19 maj Onsdag 26 maj
Onsdag 2 juni (reserv) Onsdag 23 juni (reserv)
Onsdag 11 augusti Onsdag 25 augusti
Onsdag 22 september Onsdag 29 september
Onsdag 13 oktober Onsdag 27 oktober
Onsdag 10 november Onsdag 24 november
Onsdag 1 december Onsdag 15 december
Arbetsutskottets övriga möten
Onsdag 3 mars (Bokslutsberedning)
Måndag 3 maj (Budgetberedning)
Tisdag 5 oktober (Uppföljningsbered.)
Tisdag 7 december (Dialogdag)

Sammanfattning av ärendet

Enligt bildningsnämndens reglemente är det nämnden själva som beslutar vilka datum och tider 
som de ska sammanträda på. Planeringen av tiderna utgår från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens möten samt årets ekonomiska arbete med budget, bokslut samt 
delårsrapporter.
Under 2020 kommer onsdagar att avsättas för nämndsmöten. Måndagar kommer att avsättas för 
förvaltningens stabsmöten på morgonen medan kommunens ledningsgrupp kommer att träffas på 
tisdag förmiddag. Torsdagar kommer att tillägnas egna möten inom förvaltningen medan 
fredagar redan idag är avsatt för externa möten. Onsdagar passar därför politiska möten. 
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I planeringen har hänsyn tagits till ekonomiprocessen samt att bildningsnämnden och 
kommunstyrelsen inte ska krocka. Då ekonomiprocessen har företrädare krockar dock 
bildningsnämnden och kommunstyrelsen i januari, maj, september och november.
Förutom bildningsnämnden och dess arbetsutskotts egna sammanträden finns även de fasta 
dagarna för vissa kommungemensamma sammanträden med. Dessa beslutas av 
kommunstyrelsen, men bildningsnämndens presidium kommer att kallas till dessa möten.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 04486
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, dok-ID 104100

Beslutet ska skickas till

- Ledamöter/ersättare BIN
- Förvaltningsstab BIN
- Chefer BIN
- Kommunikationsavdelningen
- Förvaltningskalender/Möteskalender
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§ 160 Dnr BIN 2020/83 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för kvartal 3, 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 tredje kvartal har det lämnats in fem synpunkter som rör bildningsnämndens 
verksamheter. Synpunkterna gäller följande områden:

- Förslag på att införa ”Pluspolare” likande det som Lidköpings kommun har
- Fråga kring badbryggor på utomhusbaden
- Förslag på upprustning av löparbana vid Torsvallen
- Synpunkt på fler skolskjutsar i samband med covid-19
- Synpunkt kring smittspridning på skolor i samband med covid-19

Beslutsunderlag

- Rapport från utredningssekreterare, dok-ID 104826
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§ 161 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 2020-09-30 § 130. 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
2020.1079 1.2.6 Yttrande till annan myndighet eller domstol (elev- och 

inspektionsärenden)
Delegat: Verksamhetschef André Essebro

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.1148 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1149 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1150 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1151 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2020.1228 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Arbetsutskottet

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.1182 1.2.7 Yttrande till annan myndighet eller domstol 
(detaljplaneärende)

2020.1184 1.2.7 Yttrande till annan myndighet eller domstol 
(detaljplaneärende)

2020.1186 1.2.7 Yttrande till annan myndighet eller domstol 
(detaljplaneärende)
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Delegat: Rektor Jennie Samuelsson
DelegationsärendeHandlings-

ID Nr Ärende
2020.1201 3.1.3 Beslut om plats och förtur för barn i förskola med hänsyn 

till dess behov av särskilt stöd
Delegat: Verksamhetschef Cathrine Croona

DelegationsärendeHandlings-
ID Nr Ärende

2020.1202 2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 104041
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§ 162 Dnr BIN 2020/2 

Redovisning av anmälningsärenden samt ärendebalans

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämndenen har tagit del av anmälningsärenden samt ärendebalansen.

Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar anmäls till bildningsnämnden:

Anmälare: Rektor Fredrik Halvarsson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.1071 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds222020
2020.1076 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds232020
2020.1199 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds252020
2020.1200 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds262020
2020.1229 Elev på Vedums skola har upplevt sig kränkt veds272020
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.1077 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all472020
2020.1078 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all482020
2020.1075 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all492020
2020.1157 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all502020
2020.1158 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all512020
2020.1177 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all522020
2020.1178 Elev på Alléskolan har upplevt sig kränkt all532020
Anmälare: Rektor Christina Artig
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.1143 Elev på Nästegårdsskolan har hög frånvaro
Anmälare: Rektor Pia Evertsson
Handlings-

ID Handlingsbeskrivning
Enhets
aktnr.

2020.1144 Elev på Arentorp skola har hög frånvaro
2020.1145 Elev på Arentorp skola har hög frånvaro
Anmälare: Rektor Annica Berg Svensson
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Handlings-
ID Handlingsbeskrivning

Enhets
aktnr.

2020.1235 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh252020
2020.1236 Elev på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt näsh262020

Beslutsunderlag

- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 103987
- Förteckning från utredningssekreterare, dok-ID 101251
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, dok-ID 104690

55



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 163

Övrigt från förvaltningen och ledamöter

Pågående tvist kring samverkansavtal för vuxenutbildning

Bildningschef informerar om möte med utbildningschef i Lidköping kring pågående tvist kring 
samverkansavtalet för vuxenutbildning. Diskussioner pågår och det senaste förslaget från 
Lidköping är att hela SFI-undervisningen ska ske via Campus Västra Skaraborg eller inte alls.
Vara kommun kommer nu att se över vilka möjligheter som Vara Folkhögskola har att ta över 
hela SFI-undervisningen. Om detta är en möjlighet och visar sig vara önskvärt kommer 
nuvarande samverkansavtal att sägas upp och ett nytt förhandlas fram.

Stökigheter vid AMB-parkeringen

Bildningschef informerar om att det har varit stökigt på den kommunala parkeringen vid AMB-
skolan i form av nedskräpning, fortkörning och skadegörelse. 
Ett möte har skett med bildningschefen, representanter från Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen, Gatu- och parkenheten samt AMB där åtgärder för stökigheten har 
diskuterats. Bland annat finns det planer på att få dit farthinder och långsiktiga planer för 
kameraövervakning.

E-postutskick till vårdnadshavare 

Ledamot lyfter att vissa e-postutskick från skolor till vårdnadshavare skickas med samtliga e-
postadresser synliga. Med anledning av att detta är personuppgifter bör det inte ske.
Bildningschefen tar med sig frågan till rektorerna.

Tomgång vid skolorna

Ledamot undrar kring vad som gäller för tomgång vid skolorna. 
Ordförande svarar att det är reglerna som gäller enligt de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa. Det vill säga 1 minut. Men bildningschef tar med sig frågan inför att ny 
miljöpolicy ska arbetas fram.
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