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Internkontroll 2015 
 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Internkontroll 2015 

Sammanfattning 
Internkontroll har genomförts enligt den internkontrollplan som 
Bildningsnämnden antog 2015-03-02.  
 
Vid kontrollen av investeringar, representationskonton, inköp samt PuL och 
sekretesshandlingar fanns inga avvikelser att rapportera.  
 
Vid uppföljningen av överklagade beslut fanns fyra skolskjutsärenden samt ett 
ärende om interkommunal ersättning. Utifrån de fall som avgjorts i 
Förvaltningsrätten, görs bedömningen att besluten är rättsäkrade då endast små 
justeringar av besluten gjorts.   
 
Uppföljningen av kötider visar att 87% av årets 121 placeringar har fått plats 
inom fyra månader. Det innebär en förbättring med 27% jämfört med föregående 
år. Den samlade bedömningen är att vi i allt större utsträckning klarar lagkravet 
om plats inom fyra månader, men att vi ännu inte uppnår kravet fullt ut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-21 
Internkontroll 2015 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner genomförd internkontroll. 
 
 
Anders Eliasson     
Controller 
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Internkontroll 
2015  
Bildningsnämnden 

 

 

DIARIENUMMER: UN 2015-25 

FASTSTÄLLD:  2015-03-02 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: - 

GILTIG TILL: - 

DOKUMENTANSVAR: Controller 

Ärende 1
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Inledning  
Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta 
politiska ledning till den enskilde som är anställd att utföra ett arbete. Det är också en process 
som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av 
resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna 
kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten. 
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Bildningsnämnden - Intern kontroll ska genomföras av följande processer 
där risker har identifierats: 

 
 
Frekvens 
Samtliga kontrollmoment följs upp två gånger om året rapporteras till nämnden i samband med 
delårsbokslutet och bokslutet. Om felaktigheter upptäcks tidigare så ska de rapporteras till 
nämnden så snart som möjligt. Avvikelser ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.  
 

Kontroll av vad som bokförs som investeringar 

Kontroll av fakturor som bokförts som investeringar har genomförts 2015-04-15 och 2015-06-
09, 2015-08-30 och 2016-01-12. Det har bokförts 61 fakturor som investeringar till ett värde av 
1 129 tkr. Vid bokslutet har 7 fakturor bokats om till driften till ett sammanlagt värde av 110 tkr.  

Under 2016 ska ekonomikontoret undersöka om det är möjligt att automatiskt styra 
investeringsfakturor till controller för granskning innan beslutsattestering sker.  

Kontroll av representationskonton 

Under perioden 2015-01-01-2015-12-31 har 244 fakturor konterats på representationskonton. 
Värdet på fakturorna uppgår till cirka 110 tkr.  

Under året har fakturor kontrollerats löpande och har då valts ut slumpvis varje månad. Följande  
15 fakturor har kontrollerats: 21006089, 21006992, 21006815, 21008736, 21002395, 21003941, 
21006344, 21002157, 21005058, 21002330, 21019055, 21016870, 21014620, 21016003 och 
21016005.  

Resultatet är att samtliga kontrollerade fakturor är korrekta. 2014 var fel marginalen 25% på de 
kontrollerade fakturorna så det har skett en stor förbättring.  

                                                      
1 Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

Ansvarig 
Nämnd 

Risk i process/ rutin/system 
 Kontrollmoment 

Risk- och 
väsentlighets- 
bedömning1 

 

Ansvar för kontroll 
och rapportering 

BN Ej rättvisande redovisning Kontroll av vad som 
bokförs som 
investeringar 

2 Controller 

BN Ej rättvisande redovisning Kontroll av 
representationskonton 

3 Controller 

BN Ramavtal följs inte Uppföljning av inköp 6 Controller 

BN Felaktig Registrering Kontroll av PuL och 
sekretesshandlingar 

4 Nämndsekreterare 

BN Ej rättsäkra myndighetsbeslut Uppföljning av 
överklagande beslut 

4 Förvaltningschef 

BN För lång kötid till förskolan Uppföljning av kötider  12 Förvaltningschef 
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Uppföljning av inköp 

Den 12 januari 2016 genomfördes en kontroll av inköp under 2015. Kontrollen har gjorts på 
inköp under kontogrupperingarna 460 – köp av verksamhet, 740 - övriga främmande tjänster 
samt 690 – övriga kostnader.  

Resultatet visar att Bildningsnämnden följer ramavtalen på ett bra sätt.  

Kontroll av PuL och sekretesshandlingar 

Sökning i ärendehanteringssystemet, EDP, efter ärenden som borde varit sekretessbelagda har 
utförts. Totalt kontrollerades 25 ärenden under 2015, urvalet var slumpmässigt. De kontrollerade 
ärendena var inte sekretessbelagda i systemet och kontroll gjordes utifall de borde varit det. Inte 
i något fall hittades ett ärende som var registrerat med ovan nämnd avvikelse, samtliga ärenden 
var korrekt registrerade och hanteringen av sekretess var riktig. 

Sökning i diarieföringssystemet när det gäller PUL har utförts på alla ärenden som registrerats 
under 2015, där har inga namn lämnats ut i diarieföringssystemet vid registrering. 

 

Uppföljning av överklagande beslut 

Skolskjutsärenden: 
Fyra skolskjutsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Jönköping. 
Tre ansökningar gällde skolskjuts till elever som höstterminen 2015 börjar årskurs 7 på 
Altorpskolan.                                                                                                                                 
En ansökan gällde skolskjuts med enskild taxi till grundskola i annan kommun. 

En ansökan är prövad. Förvaltningsrätten avslog överklagan och fann att nämnden fattat ett 
korrekt beslut att avslå ansökan.                                                                                                                            

Två av ansökningarna gällande skolskjuts till Altorpskolan och ansökan om skolskjuts till 
grundskola i annan kommun är ännu inte prövade i Förvaltningsrätten.                                                     

Tilläggsresurs: 
Beslut om tilläggsresurs till fristående förskola överklagades till Förvaltningsrätten.               
Förvaltningsrätten biföll överklagandet på så sätt att förskolan beviljas ökat tilläggsbelopp 
motsvarande 55 % av en resurstjänst i stället för 45 %.  
 
Beslut om interkommunal ersättning, kommunal vuxenutbildning: 
Överklagan av beslut om interkommunal ersättning till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Rätten beslutade att hemkommunen inte är skyldig att åta sig svara för kostnaderna. 
Överklagandet avslogs.  
 
Utifrån de fall som avgjorts i Förvaltningsrätten, görs bedömningen att besluten är rättsäkrade 
då endast små justeringar av besluten gjorts.   
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Uppföljning av kötider 

Utav vårens 58 placeringar i förskola och pedagogisk omsorg har 79 % fått plats inom fyra 
månader från ansökningsdatum eller på önskat datum. Varje placering har synats och jämförelse 
kan göras med våren 2014, då 60 % fått plats på önskat datum. Väntetiden har i genomsnitt varit 
18 dagar för de som ej fått plats på önskat datum.  

Utav höstens 63 placeringar i förskola och pedagogisk omsorg har 94 % fått plats inom fyra 
månader från ansökningsdatum eller på önskat datum. Varje placering har synats och jämförelse 
kan göras med våren 2015, då 79 % fått plats på önskat datum. Väntetiden har i genomsnitt varit 
56 dagar för de som ej fått plats på önskat datum.  

Utav årets 121 placeringar i förskola och pedagogisk omsorg har 87 % fått plats inom fyra 
månader från ansökningsdatum eller på önskat datum. Varje placering har synats och jämförelse 
kan göras med våren 2014, då 60 % fått plats på önskat datum. Väntetiden har i genomsnitt varit 
37 dagar för de som ej fått plats på önskat datum. 

Den samlade bedömningen är att vi i allt större utsträckning klarar lagkravet om plats inom fyra 
månader, men att vi ännu inte uppnår kravet fullt ut.  
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Risk 
Sannolikhetsnivåer för fel: 

Osannolik;  Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 
(0) 
Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (1)
  
Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå. (2) 
Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå. (3) 
Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (4) 

 

Väsentlighet 
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar;  Är obetydlig för de olika intressenterna och 
kommunen. (0) 
Lindrig;  Uppfattas som liten av såväl intressenter som 
kommunen. (1) 

Kännbar;  Uppfattas som besvärande för intressenter och 
kommunen. (2) 
Allvarlig;  Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (3) 
Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (4) 
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Prislistor 2016 
 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Bildningsnämnden 
Anders Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-01-12 
DNR UN 2016-3     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Prislistor 2016 
 
Sammanfattning 
Prislistor för förskola, fritids, grundskola och gymnasiet har upprättats utifrån  
Bildningsnämndens budget. Prislistorna utgör underlaget för interkommunala  
intäkter och kostnader under 2016.  
 
Herrljunga kommun har samverkansavtal med Mark, Tranemo, Vårgårda, Bollebygd, 
Svenljung, Borås och Ulricehamns kommun. Samverkansavtalet innebär att det är 
kommunernas genomsnittliga pris som faktureras mellan kommunerna.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Prislistor 2016 daterad 2016-01-12 
Prislistor 2016 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner prislistorna för 2016. 
 
 
Namn: Anders Eliasson   
Titel: Controller 
 
Expedieras till: 
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Prislistor 2016 
Prislistor för Förskolan, Fritidshem, 
Förskoleklass, Grundskola och Gymnasium  

Bildningsnämnden 

 

DIARIENUMMER: UN 2016-3 

FASTSTÄLLD:  2016-02-01 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: - 

GILTIG TILL: 2016-12-31 

DOKUMENTANSVAR: Controller 

Våga vilja växa! 

Ärende 2
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Inledning  

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska 
hemkommunen lämna ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen, fritidshemmet grund- respektive 
grundsärskolan. Bidraget ska omfatta ersättning för måltider. 

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som även 
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen (texter hämtade från skolverket) 

 

Bildningsnämndens prislistor 
Bildningsnämndens prislistor är framräknade från budgeten som Bildningsnämnden fattade beslut om i 
december 2015. Framräkningen följer de lagar och riktlinjer som finns. Priset anges i kronor och avser 
helår.  
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Förskola 1-2 år Herrljunga kr/barn 
    
Undervisning 107 890 
    
Läromedel 940 
    
Elev- & Hälsovård 0 
    
Måltider 8 675 
    
Lokalkostnader 19 446 
    
Delsumma 136 951 
    
Administration 3% 4 109 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 141 059 
    
Mervärdeskatt 6% 8 464 
    
Summa kronor per barn 149 523 

 

Förskola 3-5 år Herrljunga kr/barn 
    
Undervisning 76 398 
    
Läromedel 780 
    
Elev- & Hälsovård 0 
    
Måltider 8 710 
    
Lokalkostnader 17 532 
    
Delsumma 103 420 
    
Administration 3% 3 103 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 106 523 
    
Mervärdeskatt 6% 6 391 
    
Summa kronor per barn 112 914 

Ärende 2
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Fritidshem 6-12 år Herrljunga kr/barn 
    
Undervisning 23 265 
    
Läromedel 720 
    
Elev- & Hälsovård 0 
    
Måltider 3 078 
    
Lokalkostnader 5 690 
    
Delsumma 32 752 
    
Administration 3% 983 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 33 735 
    
Mervärdeskatt 6% 2 024 
    
Summa kronor per barn 35 759 

 

Förskoleklass Herrljunga kr/elev 
    
Undervisning 35 273 
    
Läromedel 1 740 
    
Elev- & Hälsovård 3 050 
    
Måltider 4 961 
    
Lokalkostnader 12 689 
    
Delsumma 57 713 
    
Administration 3% 1 731 
    
Delsumma efter adm. pålägg 59 445 
    
Mervärdeskatt 6% 3 567 
    
Summa kronor per barn 63 011 
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Grundskola 1-6 Herrljunga kr/elev 
    
Undervisning 48 752 
    
Läromedel 2 410 
    
Elev- & Hälsovård 3 900 
    
Måltider 5 300 
    
Lokalkostnader 17 689 
    
Delsumma 78 050 
    
Administration 3% 2 342 
    
Delsumma efter adm. pålägg 80 392 
    
Mervärdeskatt 6% 4 824 
    
Summa kronor per barn 85 216 

 

Grundskola 7-9 Herrljunga kr/elev 
    
Undervisning 51 621 
    
Läromedel 5 590 
    
Elev- & Hälsovård 4 120 
    
Måltider 5 283 
    
Lokalkostnader 19 367 
    
Delsumma 85 981 
    
Administration 3% 2 579 
    
Delsumma efter adm. pålägg 88 560 
    
Mervärdeskatt 6% 5 314 
    
Summa kronor per barn 93 874 
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Programpriser för kunskapskällan 2016 

Prislista 2016 kr/elev           
Program Grundpris Adm 3% Moms 6% Pris ex. moms Pris inkl.moms 
Bygg - och anläggningsprogrammet 108458 3254 6703 111712 118415 
El- och energiprogrammet/EC 104869 3146 6481 108015 114496 
Industritekniska programmet  169136 5074 10453 174210 184663 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

108696 3261 6717 111957 118674 

Introduktionsprogrammet* 96231 2887 5947 99118 105065 
Samhällsvetenskapsprogrammet 89844 2695 5552 92540 98092 
Ekonomiprogrammet 94782 2843 5858 97626 103483 
Naturvetenskapsprogrammet 91997 2760 5685 94757 100442 
Teknikprogrammet 93341 2800 5768 96141 101910 
 

*Programpriset är en nettokostnad och bygger i vissa fall på intäkter från statliga myndigheter 
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Budget 2016 – Risk- och konsekvensanalyser 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 

• Fritidshemsverksamheten tilldelas ytterligare 450 t för budget 2016. 
• Grundskolan tilldelas ytterligare 150 t för budget 2016.  
• Förskolans behov bedöms kunna hanteras inom den 

befintligabudgetramen för 2016. 
• Äskande om utökad ram för vaktmästeri kräver ytterligare utredning och 

diskussion varvid den hänskjuts till budgetarbete 2017. 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Budget 2016 – Risk- och konsekvensanalyser 
 
Sammanfattning 
 
Bildningsnämnden har upprättat budget och verksamhetsplan för 2016. I budgeten för 2016 
finns en buffert på 700 tkr som avser att balansera oförutsedda händelser under året. 
Bufferten kan också användas till att justera verksamheternas budgetar utifrån gjorda risk- 
och konsekvensanalyser.  
 
Bildningsnämndens budgetmodell bygger i stora drag på en barn- och elevpeng som 
multipliceras med volymer samt olika fasta kostnader som till exempel hyra och lokalvård. 
I budget 2016 har samtliga barn- och elevpengar höjts med lönerevisionen och fasta 
kostnader har räknats upp med antingen index eller kända avtal.  
 
Verksamheter som har upplevt stora svårigheter med att få ihop budgeten har tagit fram 
risk- och konsekvensanalyser. Nämnden föreslås ta hänsyn till underlagen och det 
ekonomiska utrymmet som finns för att göra eventuella justeringar av budget 2016.  
 
Controller bedömer att behovet av en buffert är låg utifrån nuvarande kända förutsättningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Budget 2016 – Risk- och konsekvensanalyser 
Horsby F-3 Risk- och konsekvensanalys 
Innerby Risk-och konsekvensanalys  
Molla/Mörlanda Risk-och konsekvensanalys 
4skolan fritids Risk-och konsekvensanalys förändringar 
4skolan fritids Risk-och konsekvensanalys vikarier 
4skoaln Risk-och konsekvensanalys 
4skolan Protokoll MBL 
Vaktmästeri 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden prioriterar risk- och konsekvensanalyser och finansierar prioriterade 
behov med den centrala bufferten.   
 
Namn: Anders Eliasson   
Titel: Controller 
 
Expedieras till: 
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Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten. 
 
Analysen omfattar: Horsbyskolan F-3, Förvaltning: Bildningsförvaltningen 
Budget 2016 
 
Konsekvens- och riskanalys genomförd av: 
 

1. Anna Wetterbrandt,  Rektor F-3 
2. Maria Wahlgren, Emelie Sandin, Lärarförbundet 
3. Anette Wigertson, Vision 

 
Konsekvensanalys 
 

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN 

VAD består ändringarna av? VAR ska ändringarna genomföras? VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av 
förändringarna? 

Det är i realiteten inga förändringar 
men då barngrupperna på 
fritidshemmen på Horsbyskolan F-
3 är stora och budget 2016 inte 
medger några 
personalförstärkningar valde vi att 
göra en risk och konsekvensanalys 
för att belysa situationen. 
 
Elever som i skolan får stöd i det 
sociala samspelet kan inte ges 
samma stöd i fritidshemmets 
verksamhet vilket påverkar dem 
som individer men även den 
barngrupp de går i. 

 

Personal och elever på följande fritidshemsavdelningar: 
Kastanjen, Eken, Linden, Syrenen och Lönnen. 
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Riskbedömning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
2 Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
3 Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor risk, se nedan bild. 

B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 

1 Stress och ohälsa för elever och 
personal Mycket stor Mycket stor Stor risk 

Handledning av specialpedagog 
Påbörja dialog med Horsbyskolan 4-6 
avseende överskolningar under vårterminen 
2016 och på så sätt jämna ut belastningen. 

Feb 2016 Anna 
Wetterbrand 
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C – ÅTGÄRDA 

Vilka är de största riskerna med förändringen? 

Hög arbetsbelastning, stress och många konflikter bland elever på ovan nämnda fritidshem. 
Ohälsa bland personal 
 

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? 
 

Handledning av specialpedagog 
Påbörja dialog med Horsbyskolan 4-6 avseende överskolningar under vårterminen 2016 och på så sätt jämna ut belastningen. 
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Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten. 
 
Analysen omfattar: Innerby förskoleområde Förvaltning: Bildning 
 
Konsekvens- och riskanalys genomförd av: 
 

1. Lena Barber, Förskolechef  
2. Ulrika Richardsson, Biträdande förskolechef 
3. Ingrid Johansson, Förskollärar, Lärarförbundet 
4. Carina Lundgren, Förskollärare, Lärarförbundet 
5. Marita Josefsson, Förskollärare, Lärarförbundet 
6. Carina Hellstadius, Barnskötare, Kommunal 
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Konsekvensanalys 
 

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN 

VAD består ändringarna av? VAR ska ändringarna genomföras? VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av 
förändringarna? 

För att kunna hålla budgeten inom 
tilldelad ram, kraftigt minska på 
avändandet av timvikarier i 
verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom hela Innerby förskoleområde Förskollärare och barnskötare  
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B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 

1 

 
Personal med psykisk ohälsa. 
Långtidssjukskrivning och ökade 
belastningsskador. Sjuknärvaro.  
 
 
 

Medel Stor Medelstor 

 
Tydlig organisationsplan hur samarbete ska se 
ut vid T.ex. öppning/stängning av avd. 
Ledning och styrning uppifrån för att skapa 
tydlighet för alla bl.a. genom skriftliga rutiner för 
olika situationer. Dessa kommer att behöva 
revideras och upprättas löpande då allt inte kan 
förutses. 
Samarbeta i husen, att alla har en positiv 
attityd, använder tavlorna i husen på ett bra 
sätt.  
Erfarenheten från 2012 års nedskärning i 
grundbemanningen är att sjuktalen inte ökade 
därför bedöms risken som medelstor. 
 
 
 

Följs upp 
löpande 
på APT 
och LSG 

Ledningen 
Skyddskom
mittén  
 
Arbetslagen. 
Ev. HSO 

2 

Barns säkerhet och risk för fler 
tillbud. 
Risk för minskning av den sociala 
kvaliteten vilket medför ökade 
svårigheter för barn i behov av 
särskilt stöd och sämre resultat i 
likabehandlingarbetet.  
 
 
 

Medelstor Medelstor  Medelstor 
 
Se om tillbuden ökar över tid. 
Specialpedagogens arbete att handleda blir 
viktigt. 

Följs upp 
löpande 
på APT 
och LSG  

Ledningsgru
ppen, 
Arbetslagen, 
Skyddskom
mittén.  

                                                           
1 Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
2 Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
3 Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor risk, se nedan bild. 
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B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 
 
 

3 

Att vi tummar på den pedagogiska 
kvaliteten och att vi riskerar att inte 
uppfylla alla strävansmål i 
läroplanen Lpfö 98/10, särskilt ser 
vi en ökad stress för 
dokumentation av olika slag. 
Otillräcklighet drabbar barnen. 
 
Att vi tappar i det långsiktiga 
lärandet i vårt pedagogiska arbete. 
Kan påverka möjligheten att 
samtala med föräldrar i det dagliga 
arbetet. 
Att utvecklingstiden försvinner då 
personal behövs i barngrupp. 
 
 
 

Medel Medel Acceptabel 

Att ledningen tydligt säger vad som ska 
prioriteras i dokumentationen, i dess omfattning 
och att alla hus har samma tillvägagångssätt. 
T.ex. om en avd. får ta bort portfolion under en 
termin så ska alla avd. göra det så det blir lika 
för alla. Se över vad som kan ”skalas bort” 
utifrån skollag, läroplan och förordningar. 
Också viktigt att medarbetarna tar handledning 
i vad som skall göras och vad som kan släppas 
så att inte man skapar sin egen stress genom 
ambitioner. 
En styrning uppifrån är att utvecklingstiden inte 
får läggas i barngrupp annat än i extrema 
undantagsfall.  

Följs upp 
löpande  

Ledningsgru
ppen 

4 

 
 
Svårigheter i att behålla och 
rekrytera personal. 
 

Medelstor Medelstor Medelstor Uppföljning 
Kan ses 
över efter 
sommaren 

F-chef 

5 

Oro i arbetslag, risk för osämja och 
samarbetssvårigheter. Personal 
med uppdrag kan ses som 
”besvärliga”.  
 

Liten Medel Acceptabel 

Planera för olika typer av grupper som t.ex. 
LSG under eftermiddagstid som påverkar 
verksamheten mindre. Detta för att inte skapa 
osämja mellan individer 
 

Redan 
klart F-chef 
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B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 

        

 
 
Riskbedömning 
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C – ÅTGÄRDA 

Vilka är de största riskerna med förändringen? 

Sjuknärvaro och känslan av stress hos medarbetarna är den största risken. 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? 
Att aktivt följa upp och arbeta med hur man i husen löser saker samt dela med sig av kloka lösningar mellan husen blir viktigt.  
Blir också viktigt att styra och leda i vad man kan släppa och vad som  måste genomföras under rådande förutsättningar. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2016 

 Vidtagna åtgärder för att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn och 
elever 

Konsekvens för personal 

Molla 
fritidshem 

Minskning av personal har 
gjorts på fritids-hemmet med 
10 % av en tjänst, från 1,55 till 
1,4 (i förhållande till 
elevunderlag och budget 
2015). Ytterligare minskning 
bedöms som svår. Med denna 
minskning återstår ändå ett 
underskott med 200 kkr, Det 
ekonomiska utrymmet medger 
97 % tjänst på hela fritids. Det 
innebär 38 arbetstimmar då 
behovet (utan samverkan med 
förskolan) på lov är 60 
arbetstimmar.  
Vikariekostnader kan inte 
täckas genom att medel 
överförs från Molla skola. 

Svårare att genomföra 
planerade aktiviteter utanför 
fritidshemmets lokaler 
(utflykter mm). Mer av 
verksamheten måste 
samordnas med förskolans 
verksamhet. I övrigt små 
negativa konsekvenser 
(beräknat på 1,4 tjänst) då 
barngruppen är liten till antalet 
och en pedagog ensam kan 
leda gruppen. 
 
Om inte 200 kkr tillförs så kan 
fritidsavdelningen inte erbjuda 
skolbarnomsorg hela veckan, 
endast 38 timmar vilket ger 
drygt två öppetdagar på lov. 
Under skolveckor kan fritids 
inte ha öppet på morgonen och 
endast tre hela eftermiddagar. 
 

Ensamarbete i barngruppen 
(ökad stress) och minskad 
möjlighet att ge stöd till elever 
i behov av särskilt stöd i sin 
sociala tillsyn. Minskade 
möjligheter till extra tillsyn för 
elev med blödarsjuka.  
 
Arbetsmiljön med raster od. 
kan ej garanteras för personen 
som arbetar. 

Molla skola 
 

Budget i balans. Mycket lite 
medel avsatt för vikarier. 

Inga kända negativa 
konsekvenser. 

Inga kända negativa 
konsekvenser. 

Mörlanda-
skolan 
 

Dagens personal-kostnader 
(fast stab) täcks av budgeten. 
Medel för särskilt stöd blir 
något för lite i förhållande till 
de stora behov som finns. 
Bedömt behov till 150 kkr 
ytterligare för särskilt stöd. På 
sikt med ökande elevgrupper 
bedöms stödet rymmas i 
elevpengen. Idag har 
Mörlandaskolan tre små 
klasser med stort stödbehov i. 

Utåtagerande elever måste 
prioriteras framför 
inlärningssvårigheter för att 
värna studiero på skolan. 
Detta ger sannolikt ett lägre 
resultat för enheten och att 
flera elever inte når 
kunskapskraven.  
Svårt möta nyanländas 
lärandebehov utifrån ovan.  

Undervisningstid kan komma 
att negativt beröras då 
pedagoger behöver, i större 
omfattning än vad som kan 
tyckas ”normalt”, styra i 
elevärenden som stör studiero.  

Mörlanda 
fritids-hem 

Någon minskning av det 
ekonomiska utrymmet. 
Personaltätheten över tid blir 
två pedagoger per avdelning 
(med undantag av två 
eftermiddag då en avdelning 
kan vara tre) och tre 
pedagoger på morgonen vid 
frukost perioden. 
(två avdelningar finns på 
Mörlandaskolan) 
  

Elever med behov av stöd i sin 
sociala utveckling riskerar inte 
få stödet i den utsträckning 
som skulle behövas.  

Verksamhetens innehåll och 
val av metoder behöver ställas 
mot personaltätheten. Rutiner 
som medger kontroll på 
säkerhet och möjligheter till 
kommunikation får hög vikt. 
Överblick över barnen och 
styra barnens aktiviteter 
kommer att krävas på 
bekostnad av deltagande 
pedagoger i barnens aktiviteter 
(kan dock ske i slutet av 
dagarna då antalet barn i regel 
minskar). 

Herrljunga 2015-12-01    

Christer Wetterbrandt   Samverkat i LSG 2015-12-03 
Rektor Molla och Mörlanda skolor.  
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  Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten. 
 
Analysen omfattar:4-skolornas fritidshem avdelningen/-enheten, Förvaltning: Utbildning 
 
Konsekvens- och riskanalys genomförd av: 
 

1. Victoria Andersson  Befattning:Rektor  
2. _____________________, Befattning:_________________ 

 
Konsekvensanalys 
 

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN 

VAD består ändringarna av? VAR ska ändringarna genomföras? VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av 
förändringarna? 

Minska en tjänst på fritidshemmet i 
Hudene med 0,75% jämfört med i 
höst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidshemmet i Hudene Eleverna i Hudene och fritidspersonalen 
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B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 

1 

 
 
Mer konflikter bland eleverna 
 
 

Mycket stor Stor Medelstor    

2 

 
Ökad stress och utarbetad 
personal 
 
 
 

Mycket stor Stor medelstor    

3 

 
Att personalen byter arbetsplats 
 
 
 

Mycket stor Mycket stor Stor    

4 

 
 
 
 
 

      

 
 
Riskbedömning 

                                                           
1 Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
2 Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
3 Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor risk, se nedan bild. 
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C – ÅTGÄRDA 

Vilka är de största riskerna med förändringen? Att eleverna hamnar i konflikter. Att personalen slutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? 
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Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten. 
 
Analysen omfattar:4-skolornas fritidshem avdelningen/-enheten, Förvaltning: Utbildning 
 
Konsekvens- och riskanalys genomförd av: 
 

1. Victoria Andersson   Befattning:Rektor  
2. _____________________, Befattning:_________________ 

 
Konsekvensanalys 
 

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN 

VAD består ändringarna av? VAR ska ändringarna genomföras? VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av 
förändringarna? 

Inga pengar till vikarie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidshemmen 4-skolorna Eleverna på 4-skolorna och fritidspersonalen 
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B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen) 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens2 Bedömning3 

1 

 
 
Ökad stress och utarbetad 
personal 
 
 

Mycket stor Mycket stor Medelstor    

2 
 
Mindre uppsikt över eleverna 
 
 

Mycket stor Stor medelstor    

3 
 
Personalen byter arbetsplats 
 

Stor Mycket stor medelstor    

4 

 
 
 
 
 

      

 
 
Riskbedömning 

                                                           
1 Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
2 Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
3 Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor risk, se nedan bild. 
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C – ÅTGÄRDA 

Vilka är de största riskerna med förändringen? Att eleverna hamnar i konflikter. Att personalen slutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? 
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Protokoll från förhandling enligt MBL §11 
 
 
Dag:  Fredag 11  december 
Plats: Hudene skola 
 
Närvarande: 
 
För arbetsgivaren:  För arbetstagarna 
Victoria Andersson  Veronica Hermansson    Lärarförbundet 
   Annika Ekvall Lärarförbundet 
  
 
    
    
    
     
 
§ 1 Budget 2016 

Budgeten är tidigare presenterad i en MBL § 19 och risk- och konsekvensanalys har gjorts. 
Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är oeniga om fördelningen av budget 16 för 4-
skolornas skolor och fritidshem. Arbetstagarorganisationerna anser att det skulle behövas 
skjutas till 250 000kr för att få en tillfredställande budget. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet:    
Victoria Andersson  
 
 
 
   
Justeras: _________________________________  
 Victoria Andersson för arbetsgivaren  
 
 
 
 

_________________________________  
 Veronica Hermansson, Lärarförbundet   
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KONSEKVENSBESKRIVNING 4- SKOLOR – BUDGET 2016 SAKNAR 250 000 KR 

 Vidtagna åtgärder för att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn och 
elever 

Konsekvens för personal 

Hudene 
fritidshem 

Att minska personalen  med 
0,75% tjänst jämfört med ht-
15. Från 3,33%. På Hudene 
har vi en fritidsavdelning med 
drygt 60 elever. För att få en 
tillfredställande arbetsmiljö i 
lokalerna så är fritidsgruppen 
uppdelad i fyra grupper, där en 
grupp går iväg på utflykt varje 
dag. Till denna utflykt behövs 
två personal och minst två 
behöver vara kvar på skolan. 
Med denna neddragning så 
innebär det att vi måste sluta 
med utflykterna. Denna åtgärd 
har vi  b la gjort för att minska 
antal konflikter och 
kränkningar och för att kunna 
dela isär vissa barn. Det har 
även gjorts för att kunna följa 
skolverkets riktlinjer kring 
pedagogiskverksamhet på 
fritidshemmen. 

Svårt att genomföra planerade 
aktiviteter utanför 
fritidshemmets lokaler 
(utflykter mm)  vilket innebär 
att det blir trångt på skolan 
och det finns risk för att 
konflikter uppstår. 
Konflikterna tar barnen sedan 
med sig även till skolan och 
det blir ingen bra arbetsmiljö 
varken på skolan eller 
fritidshemmet. 
Vi kan inte dela på barn/ 
syskon som skulle behöva det. 
 
Risk att flera av de äldre 
barnen slutar och de får då 
ingen pedagogisk verksamhet 
på eftermiddagen. 

Stressigt att hinna med alla 
elever. Personalen får lägga 
sin tid på att medla istället för 
att ha pedagogisk verksamhet. 
 
Risk att personal blir 
sjukskriven eller söker annat 
jobb.   
 

4-skolorna 
fritidshem 
 

Finns inga pengar till vikarie. Det finns inte tillräkligt med 
personal om någon är borta. 
Risk för fler konflikter och 
mindre pedagogiska 
situationer dessa dagar. 
Eleverna får även mindre 
uppsikt. 

Risk att man går till jobbet 
även om man är sjuk. Risk för 
långtidssjukskrivning. 

    
 

Herrljunga 2015-12-08 

Victoria Andersson Rektor 4-skolorna  

Ärende 3
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 BILDNINGSFÖRVALT. PRESIDIESKRIVELSE 
 INGEMAR KIHLSTRÖM 2016-01-21 
 ROBERT ANDERSSON DNR UN 4/2016 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete- Kunskaper i skolan, 
måluppfyllelse höstterminen 2015 
 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 5



  

 
BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Heli Kittilä 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-01-15  
                 DNR 4/2016 610      

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
 

Systematiskt kvalitetsarbete- Kunskaper i skolan, måluppfyllelse 
höstterminen 2015 
 
Sammanfattning 
Att följa och analysera måluppfyllelsen i skolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna sammanställer och analyserar elevernas 
resultat för höstterminen 2015 och gör en sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, 8 
och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan. I alla årskurser utom åk 3 i grundskolan 
bildar de satta betygen underlag. Även resultaten av de nationella proven ingår i denna 
sammanfattning. 
Sammanfattningarna utgör underlag för de analyser som görs i lärarlag och av rektor som 
ett led i att utveckla kvaliteten på ett systematiskt sätt. I det arbetet analyseras även 
nationella prov i de ämnen de förekommer. 
Denna rapport redovisar förvaltningens övergripande sammanfattning av resultaten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-15 
Rapport Systematiskt kvalitetsarbete- Kunskaper i skolan, måluppfyllelse höstterminen 
2015 
 
Förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner rapporten och lägger dokumentet till handlingarna.  
 

 
 
Heli Kittilä 
Utvecklingsledare 
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 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN   
 HELI KITTILÄ                                        DNR UN 4/2016 610 

 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS TORGET 1, HERRLJUNGA 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  WWW.HERRLJUNGA.SE 
 

 
Systematiskt kvalitetsarbete- Måluppfyllelse i grund-, 
grundsärskola och gymnasieskola höstterminen 2015 
 
Att följa och analysera måluppfyllelsen i skolan är en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt 
och analyserat elevernas resultat för höstterminen 2015 och gör en 
sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, 8 och 9 i grundskolan. I alla 
årskurser utom åk 3 bildar de satta betygen underlag.  
Sammanfattningarna utgör underlag för de analyser som görs i lärarlag och av 
rektor som ett led i att utveckla kvaliteten på ett systematiskt sätt.  
I  analysarbetet ingår även nationella prov i de ämnen de förekommer och för 
gymnasieskolans del är det de nationella proven som finns med i denna 
förvaltningsövergripande uppföljning. 
 
Årskurs 3  
Årskurs 3 Fyrskolorna 
Fyrskolorna  
ht 2012  

Fyrskolorna  
ht 2013 

Fyrskolorna 
ht 2014 

Fyrskolorna 
ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
20/21 95 28/28 100 19/19 100 33/34 97 Bild 
21/21 100 28/28 100 18/19 95 30/34 88 Engelska  

16/21 76 28/28 100 19/19 100 33/34 97 Idrott/hälsa 
16/21 76 24/28 86 17/19 89 30/34 88 Matematik 
21/21 100 28/28 100 15/15* 100 11/11* 100 Musik 
21/21 100 28/28 100 19/19 100 32/34 94 NO 
21/21 100 28/28 100 19/19 100 32/34 94 SO 
Uppg.sakn.  - 28/28 100 19/19 100 34/34 100 Slöjd 
20/21 95 26/28 93 16/19 84 28/34 82 Svenska/ SvA 
21/21 100 28/28 100 5/5* 100 8/8* 100 Teknik 

 
* Alla elever har under hösten 2014 och 2015 inte hunnit läsa musik eller teknik 
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Årskurs 3 Mörlanda/Molla  
 
Mörlanda/ 
Molla ht 2012 

Mörlanda/ 
Molla ht 2013 

Mörlanda/ 
Molla ht 2014 

Mörlanda/ 
Molla ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
19/19 100 25/25 100 22/22 100 22/22 100 Bild 
18/19 95 25/25 100 22/22 100 22/22 100 Engelska 
16/19 84 25/25 100 21/22 95 16/22 73 Idrott/hälsa 
16/19 84 22/25 88 21/22 95 16/22 73 Matematik 
19/19 100 25/25 100 21/22 95 22/22 100 Musik 
19/19 100 25/25 100 21/22 95 21/22 95 NO 
19/19 100 25/25 100 22/22 100 20/22 91 SO 
19/19 100 25/25 100 21/22 95 22/22 100 Slöjd 
16/19 84 19/25 79 17/22 77 17/22 77 Svenska/ SvA 
19/19 100 25/25 100 22/22 100 21/22 95 Teknik 

 
 
 
 
Årskurs 3 Horsbyskolan 
Horsby  
ht 2012 

Horsby 
ht 2013 

Horsby  
ht 2014 

Horsby 
 ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
41/42 97 44/45 98 48/49 98 47/47 100 Bild 
40/42 95 35/45 78 49/49 100 46/47 98 Engelska 
41/43 95 43/45 96 44/49 90 47/47 100 Idrott/hälsa 
34/43 79 32/45 71 45/49 92 41/47 87 Matematik 
43/43 100 44/45 98 49/49 100 47/47 100 Musik 
38/41 92 120/135* 89 49/49 100 44/47 94 NO 
38/41 92 147/180 82 47/49 96 43/47 91 SO 
43/43 100 41/45 91 43/49 88 47/47 100 Slöjd 
33/43 77 32/45 71 46/49 94 39/47 83 Svenska/ SvA 
42/42 100 42/45 93 49/49 100 46/47 98 Teknik 

 
* ht 2013 redovisades resultaten för NO och SO separat för varje ämne. 
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Årskurs 3 Totalt 
 
Totalt åk 3  
ht 2012 

Totalt åk 3  
ht 2013 

 Totalt åk 3  
ht 2014 

Totalt åk 3  
ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
80/82 97 97/98 99 89/90 99 102/103 99 Bild 
79/82 96 88/98 90 89/90 99 98/103 95 Engelska 
73/83 88 96/98 98 84/90 93 96/103 93 Idrott/hälsa 
66/83 79 78/98 79 83/90 92 87/103 84 Matematik 
83/83 100 97/98 99 85/86*** 99 80/80*** 100 Musik 
78/81 96 173/188** 92 89/90 99 97/103 94 NO 
78/81 96 200/233** 86 88/90 98 95/103 92 SO 

62/62* 100 94/98 96 83/90 92 103/103 100 Slöjd 
69/83 83 77/98 78 79/90 88 84/103 82 Svenska/ SvA 
82/82 100 95/98 97 76/76*** 100 75/77*** 97 Teknik 

 
*  Ej kompletta uppgifter för slöjd ht 2012 
** Antalssiffran beror på att resultat rapporterats både för varje ämne separat och för hela 
ämnesblocken, NO respektive SO. 
*** Alla elever har under hösten inte hunnit läsa musik eller teknik 
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Årskurs 6 
 
Fyrskolorna åk 6 
 

Fyrskolorna  
ht 2012 

Fyrskolorna  
ht 2013 

Fyrskolorna  
ht 2014 

Fyrskolorna 
 ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
25/29 86 25/25 100 32/32 100 26/26 100 Bild 
19/29 65 22/25 88 26/32 81 26/26 100 Engelska 
    25/25 100 32/32 100 19/19*** 100 Hemkunskap 
28/29 96 24/25 96 32/32 100 24/26 92 Idrott/hälsa 
24/29 83 25/25 100 29/32 91 26/26 100 Matematik 
28/29 96 25/25 100 32/32 100 11/11*** 100 Musik 
          NO 
28/29 96 25/25 100 27/27 100 26/26 100 Biologi 
16/19* 84 25/25 100 22/22 100 19/19*** 100 Fysik 
27/29 93 25/25 100 22/22 100 26/26 100 Kemi 
          SO 
26/29 89 25/25 100 14/14* 100 26/26 100 Geografi 
19/19* 100 25/25 100 32/32 100 25/26 96 Historia 
25/29 86 25/25 100 24/24 100 19/19*** 100 Religion 
27/29 93 25/25 100 32/32 100 25/25 100 Samhällskunskap 
**   ** 24/25 96 31/32 97 26/26 100 Slöjd 
24/29 83 24/25 96 30/32 94 26/26 100 Svenska/SvA 
17/19* 89 25/25 100 32/32 100 26/26 100 Teknik 
 
* Alla elever har under hösten 2012 och 2014 inte hunnit läsa samtliga ämnen i NO- och SO- 
blocken eller teknik. 
** uppgifter om måluppfyllelse i slöjd saknas från vissa skolor ht 2012.  
***under hösten 2015 har inte alla elever hunnit läsa hem- och konsumentkunskap, musik, fysik eller 
religionskunskap. 
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Mörlanda/ Molla åk 6  
 
Mörlanda 
/Molla ht 2012 

Mörlanda 
/Molla ht 2013 

Mörlanda/Molla 
ht 2014 

Mörlanda 
/ Molla ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
20/20 100 22/23 96 32/32 100 19/20 95 Bild 
13/20 65 22/23 96 28/32 88 16/20 80 Engelska 
20/20 100 * * * * * * Hemkunskap 
20/20 100 22/23 96 31/32 97 17/21 81 Idrott/hälsa 
18/20 90 22/23 96 29/32 91 15/21 71 Matematik 
20/20 100 23/23 100 31/32 97 19/19 100 Musik 
20/20 100 23/23 100 30/32 94 19/19 100 Biologi 
20/20 100 22/23 96 9/10* 90 19/19 100 Fysik 
20/20 100 22/23 96 31/32 97 5/5** 100 Kemi 
20/20 100 22/23 96 * * 5/5** 100 Geografi 
20/20 100 23/23 100 21/22* 95 19/19 100 Historia 
18/20 90 19/20* 95 31/32 97 5/5** 100 Religion 
20/20 100 19/20* 95 30/32 94 19/19 100 Samhällskunskap 
20/20 100 23/23 100 31/32 97 19/19 100 Slöjd 
16/20 80 22/23 96 28/32 88 16/21 76 Svenska/SvA 
20/20 100 23/23 100 31/32 97 19/19 100 Teknik 

 
* Alla elever har under hösten inte hunnit läsa hem- och konsumentkunskap eller samtliga ämnen i 
NO- och SO- blocken. 
** Alla elever har under hösten inte hunnit läsa hem- och konsumentkunskap, kemi, geografi eller 
religionskunskap. 
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Horsby åk 6  
 
Horsby 
ht 2012 

Horsby 
 ht 2013 

Horsby  
ht 2014 

Horsby 
ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   
34/35 97 49/49 100 20/22** 91 40/44 91 Bild 
29/34 85 47/49 96 42/47 89 41/44 93 Engelska 
34/35 97 10/10* 100 24/24** 100 21/22*** 95 Hemkunskap 
34/35 97 45/49 92 42/45 93 40/44 91 Idrott/hälsa 
30/35 86 41/49 84 38/47 81 42/44 95 Matematik 
33/35 94 49/49 100 43/45 96 44/44 100 Musik 
32/33 97       NO 

    48/49 98 44/47 94 42/44 95 Biologi 
    **  43/47 91 42/44 95 Fysik 
    **  44/47 94 39/44 89 Kemi 

33/34 97       SO 
    48/49 98 ** ** 44/44 100 Geografi 
    49/49 100 44/47 94 44/44 100 Historia 
    49/49 100 ** ** 44/44 100 Religion 
    44/49 90 44/47 94 42/44 95 Samhällskunskap 

34/35 97 49/49 100 43/45 96 42/44 95 Slöjd 
26/35 74 48/49 98 42/47 89 42/44 95 Sv/ SvA 

     34/35  97 43/49 88 ** ** 22/22*** 100 Teknik 
 
* Undervisning i hem- och konsumentkunskaps bedrivs koncentrerat för samtliga skolor i 
kommunen. Under hösten 2013 fick 10 elever på Horsbyskolan denna undervisning. 
 
**Alla elever har under hösten inte hunnit läsa alla ämnen utan läser dem under vårterminen istället. 
Det gäller t ex bild, hem- och konsumentkunskap, teknik och ämnen i NO- och SO- blocken. 
 
*** Alla elever har under hösten 2015 inte hunnit läsa hem- och konsumentkunskap eller teknik.  
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Totalt åk 6 
 
Totalt åk 6  
ht 2012 

Totalt åk 6 
ht 2013 

Totalt åk 6  
ht 2014 

Totalt åk 6 
ht 2015 Ämne 

Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel%   

79/84 94 96/97 99 84/86** 98 85/90 94 Bild 
61/83 73 91/97 94 96/111 86 83/90 92 Engelska 
54/55 98 * * 56/56** 100 40/41*** 98 Hemkunskap 
82/84 97 91/97 94 105/109 96 81/91 89 Idrott/hälsa 
72/84 86 88/97 91 96/111 86 83/91 91 Matematik 
81/84 96 97/97 100 106/109 97 74/74*** 100 Musik 
32/33 97       NO 
48/49 98 96/97 99 101/106 95 87/89 98 Biologi 
36/39 92 47/48** 98 74/79** 94 80/82 98 Fysik 
47/49 96 47/48** 98 97/101 96 70/75*** 93 Kemi 
33/34 97       SO 
46/49 94 96/97 99 14/14** 100 75/75*** 100 Geografi 
39/39 100 97/97 100 97/101 96 88/89 99 Historia 
43/49 88 93/94 99 55/56** 98 68/68*** 100 Religion 
47/49 96 88/94 94 106/111 95 86/88 98 Samhällskunskap 

- - 96/97 99 105/109 96 87/89 98 Slöjd 
66/84 78 94/97 97 100/111 90 84/91 92 Svenska/SvA 
37/39 95 91/97 94 63/64** 98 67/67*** 100 Teknik 

 
* Undervisning i hem- och konsumentkunskaps bedrivs koncentrerat för samtliga skolor i 
kommunen. Under hösten 2013 fick en del av eleverna denna undervisning, återstående elever får 
undervisning under vårterminen. 
** Alla elever har under höstterminen inte hunnit läsa bild, teknik, hem- och konsumentkunskap 
eller samtliga ämnen i NO- och SO- blocken. 
***Alla elever har under hösten 2015 inte hunnit läsa hem- och konsumentkunskap, musik, kemi, 
geografi, religionskunskap eller teknik. 
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Grundsärskolan 
 
Elev eller vårdnadshavare till elev som går i grundsärskolan har rätt att få betyg 
satt i de ämnen eleven läst, om eleven själv eller vårdnadshavare begär det. 
Eftersom antalet elever som går i grundsärskolan understiger tio redovisas inga 
sammanställningar för elevernas betyg. 
 
Årskurs 8  
 
Antalet elever varierar mellan terminerna då ämnena ibland läses koncentrerat 
under en termin. I vissa fall kan differenserna i antal elever som läser ämnena 
bero på att några elever har anpassad studiegång som kan innebära att beslut har 
fattats om att eleven inte ska läsa ett eller flera ämnen. 
102 elever är inskrivna i åk 8 innevarande läsår. 
 

Ämne A-E ht 2012 A-E ht 2013 A- E ht 2014 A-E ht 2015 
  Antal  Andel% Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% 
Biologi  63/71 89 32/38 84 79/86 92 71/78 91 
Bild  82/88 93 113/113 100 88/89 99 97/102 95 
Franska   100  95  100  89 
Spanska   95  96  100  90 
Tyska   100  100  100  94 
Engelska  80/90 89 100/114 88 75/91 82 90/100 90 
Fysik  50/54 93 82/90 91 42/49 86 71/79 90 
Geografi  61/63 97 51/56 91 60/65 92 43/46 93 
Historia  17/20 85 104/109 95 64/65 98 45/47 96 
Hemkunskap  87/87 100 112/112 100 84/87 97 95/101 94 
Idrott/hälsa  86/87 99 108/113 96 82/89 92 91/102 89 
Kemi  55/65 85 45/54 83 11/14 79 71/78 91 
Matematik  70/87 80 96/114 84 70/90 78 85/102 83 
Musik          
Religion   102/108 94 80/84 95 69/72 96 
Samhällskunskap  79/85 93 54/56 96 78/87 90 67/72 93 
Slöjd  86/87 99 113/113 100 84/87 97 93/101 92 
Svenska/ SvA  77/88 87 97/114 85 68/78 87 82/101 81 
Teknik  68/70 97 68/73 93 64/68 94 43/48 90 
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Årskurs 9  
 
Antalet elever varierar mellan terminerna då ämnena ibland läses koncentrerat under en 
termin alternativt att eleven har anpassad studiegång. 93 elever är inskrivna i åk 9 
innevarande läsår. 
 

Ämne A-E ht 2012 A-E ht 2013 A- E ht 2014 A-E ht 2015 
  Antal Andel%  Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% 
Biologi  92/101 91 70/77 91 85/91 93 76/85 89 
Bild  102/106 96 87/88 99 109/109 100 87/92 95 
Franska   87  83  95  93 
Spanska   86  89  100  100 
Tyska   94  100  87  100 
Engelska  93/106 88 80/91 88 102/111 92 76/90 84 
Fysik  45/49 92 52/59 88 49/55 89 74/82 90 
Geografi  78/79 99 84/89 94 49/52 94 61/67 91 
Historia  102/104 98 60/67 90 76/78 97 76/82 93 
Hemkunskap  * * 45/45 100 56/56 100 46/48 96 
Idrott/hälsa  98/106 92 85/87 98 107/111 96 81/92 88 
Kemi  55/63 87 37/43 86 33/37 89 28/34 82 
Matematik  90/106 85 82/90 91 97/111 87 70/93 75 
Musik  104/105 99 85/87 98 106/109 97 86/90 96 
Religion  78/79 99 62/66 94 101/106 95 58/62 94 
Samhällskunskap  102/105 97 83/90 92 75/82 91 75/82 91 
Slöjd  55/55 100 43/45 96 56/56 100 41/42 98 
Svenska/ SvA  97/108 90 75/89 84 96/112 86 77/94 82 
Teknik  48/51 94 82/89 92 50/54 93 59/66 89 

 
* uppgift saknas om terminsresultat av Hem- och konsumentkunskap åk 9 ht 2012. 
 
Meritvärden för årskurs 9 
År Meritvärde Riksmeritvärde 

2015 227* 217* 
2014 211 215 
2013 210 213 
2012 205 211 
2011 217 211 
2010 210 209 
2009 202 210 
2008 215 209 
* kommunens meritvärde baseras på 17 betyg, riksvärdet på 16 betyg. 
Kommunens värde för 16 betyg är 218,6 poäng. 
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Nationella prov  
Årskurs 3  
Resultaten av de nationella proven i årskurs 3 redovisas inte längre av Skolverket 
med ett sammanvägt resultat av delproven. För Herrljunga kommuns skolor 
framgår dock att de delprov som flest respektive minst antal elever klarar är 
följande: 
 
Matematik  
Resultat 2014/ 2015 
Räknesätt, enkla problem 95,6 %, sannolikhet, huvudräkning samt uppdelning av 
tal mm 94,4 % 
Mätning massa, skriftliga räknemetoder 82,2 % geometriska begrepp 85,6% 
Resultat 2013/ 2014 
Mönster i talföljder, geometriska mönster 94 %, muntlig kommunikation 94 % 
Symmetri, skriftliga räknemetoder 74,0 % 
 
Svenska 
Resultat 2014/ 2015 
Läsa: enskilt textsamtal 100 %, berättande text 98,8 %, faktatext och enskild 
högläsning 97,6 % 
Skriva: stavning och interpunktion 97,6 % 
Skriva: berättande text 93,9 %, faktatext 95,1 % 
Resultat 2013/ 2014 
Läsa: enskilt textsamtal 98,9%, tala: muntlig uppgift 98,9% 
Skriva: stavning och interpunktion 85,4 % 
 
Årskurs 6 

Ämne 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 
Svenska  90,7 % Ca 100% Ca 100% 90% 
Matematik 92,5 % 88,4% Ca 100% 91,6% 
Engelska 95,3 % 94,8% 85,4% 91,6% 
Procentsiffran ovan visar andelen elever i Herrljunga kommun som på de 
nationella proven nått något av betygen A-E. 
 
Svenska: Bäst resultat uppnås för läsförståelse och muntlig förmåga. Det gäller 
för båda könen men där flickorna presterar bättre än pojkarna. Sämst resultat 
gäller skriftlig förmåga, för båda könen, men pojkarnas resultat är också 
betydligt sämre än flickornas. 
 
Matematik: Resultaten i matematik är i nationell statistik inte uppdelad per 
delprov. Men kommunens två största skolor, Mörlanda skola och Horsbyskolan 
finns med och i resultaten kan man se att flickor på Mörlanda uppnår bäst 
resultat medan flickor på Horsbyskolan uppnår sämst resultat. Pojkarna på båda 
skolorna har i princip helt jämförbara resultat däremellan. 
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Engelska: I engelska lyckas både pojkar och flickor lika bra i både muntlig och 
skriftlig förmåga. Sämre är det i receptiv förmåga där pojkar klarar sig bättre än 
flickor. Här uppnår Horsbyskolans elever bättre resultat än eleverna på 
Mörlandaskolan och pojkarna på Horsbyskolan har de bästa resultaten. Dock 
finns en viss reservation då inte lika stor andel av eleverna på Horsbyskolan har 
deltagit i proven som på Mörlanda där samtliga elever skrivit proven. Av 
pojkarna på Horsbyskolan har 88,5 procent deltagit i proven. 
 
Årskurs 9 
Ämne 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 
Svenska Ca 100 % Ca 100%  Ca 100% 98% 97,5% 92,6% 95,8% 
Matematik 90,5 % Ca 100% 95% 90,2% 91,1% 88,7% 90,2% 
Engelska 92,5 % Ca 100% Ca 100% 99% 97,6% 88,5% 94,1% 
NO (Bi) 89,4 % 89,5% -- 77%  93% 91% --  
SO (Ge) Ca 100 % Ca 100% -- -- -- -- -- 
Procentsiffran ovan visar andelen elever i Herrljunga kommun som på de 
nationella proven nått något av betygen A-E. 
 
Svenska: Det sammanvägda resultatet visar på goda resultat och både flickor 
och pojkar klarar den talade delen av provet bra. Men när det gäller att läsa och 
skriva är flickornas resultat betydligt bättre än pojkarnas. 
 
Matematik: För de nationella proven i matematik redovisas inte varje delprov, 
enbart ett sammanvägt resultat. Även här är flickornas resultat bättre än 
pojkarnas och en markant nedgång märks jämfört med förra året och året 
dessförinnan. 
 
Engelska: Resultaten i engelska har varit betydligt bättre de senaste fyra åren. 
Flickor har genomgående bra resultat på alla delprov, pojkarna uppnår bra 
resultat endast i den muntliga delen. Främst är det pojkarnas skriftliga förmågan 
som behöver förbättras men även att läsa och lyssna. 
Altorpskolans elever skrev våren 2015 också nationella prov i biologi och 
geografi. I geografi uppnådde både flickor och pojkar bra resultat, i biologi 
presterade flickorna bra resultat medan pojkarnas var sämre. 
 

Kunskapskällan, åk 2 nationella prov 
 
Ämne 2014/2015 2014/2015 2013/ 2014 2013/2014 
 Antal elever Andel A-E Antal elever Andel A-E 
Svenska 1 57 89 % 62 82 % 
Matematik 1 39 97 % 48 73 % 
Engelska 5 48 90 % 67 84 % 
 
Heli Kittilä, Utvecklingsledare 
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Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 
 
Sammanfattning 
I Sverige gäller en ny bibliotekslag sedan 2014 (2013:801). 
I den nya lagen skärps kravet på kommunerna att anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Alla kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan. 
Kommunala biblioteksplaner bör omfatta folkbibliotek, skolbibliotek och 
medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner. Samarbeten på kommunal och 
regional bör vara beskrivna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019, daterad 2016-01-18 
Förslag till Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019. 
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Bildningsnämnden antar Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019  
 
Eva-Lena Liljedahl 
Bibliotekschef 
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 Varför en biblioteksplan? 
”Kommuner och landsting ska 
anta biblioteksplaner för sin verk- 
samhet på biblioteksområdet. 

Den myndighet som 
regeringen bestämmer ska ha en 
nationell överblick över och främja 
samverkan inom det allmänna 
biblioteksväsendet. 
Myndigheten ska tillsammans med 
de regionala biblioteksverksam- 
heterna och kommunerna följa upp 
hur de biblioteksplaner som antagits 
har utformats och hur de används.” 
(Bibliotekslagen SFS 2013:801 
17 § och 18 §) 
 
Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för 
kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den är ett politiskt dokument och ska ge 
en tydlig riktning in i framtiden. 
Biblioteksplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner och revideras vart fjärde år. 
 
Biblioteksplanen utgår från Bibliotekslagen. 
Andra viktiga kommunala styrdokument att ta i beaktande är  ”Fritids-, kultur- och 
turismpolitiskt program” (KF 2011-12-13) och ”Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram 
till år 2020 : Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa” (KF 2009-02-03). 
Andra för Biblioteksplanen viktiga styrdokument är ”Regional biblioteksplan” (2016-), 
”Sjuhärads kulturplan” (2016-), Västragötalandsregionens kulturplan” (2016-2018), ”En 
mötesplats i världen” (Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 -) och ”VG2020” (Strategi för 
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020). 
En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för 
bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet. 
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Biblioteksverksamhet i allmänhet 
 
En övergripande uppgift för all biblioteksverksamhet är att  

- främja litteraturens ställning 
och 

- intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt 
samt 

- verka för samhällets demokratiska utveckling, förmedla kunskap och bidra till fri 
åsiktsbildning 

 
Prioriterade grupper i all biblioteksverksamhet 

- Personer med funktionsnedsättning 
Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att 
kunna ta del av information.  
 

- Nationella minoriteter 
Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.  
 
- Personer som har annat modersmål än svenska 
Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska. 
 
 

Folkbiblioteksverksamhet 
 
Herrljunga kommuns folkbibliotek (Herrljunga bibliotek och filialbiblioteket i Ljung) 
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 
Att låna ska vara kostnadsfritt.  
Hur? 
- Ett generöst öppethållande. 
- Tillgängliga lokaler. 
- Medier och teknik anpassade till användarnas olika behov. 
- Regelbundna användarenkäter.  
- Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som 

författarbesök, föreläsningar, debatt, musik, teater, konstutställningar och andra former 
av utställningar. 

 
Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och media, som är 
allsidiga, aktuella och av god kvalitet. 
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Hur? 
Genom ett ambitiöst och professionellt arbete med bibliotekets medier och i kontakten med 
biblioteksanvändarna: 
- Följa bokutgivningen och utifrån mediaanslaget se till att inköpen präglas av allsidighet 

och kvalitet och svarar upp mot användarnas behov och önskemål. 
- Kontinuerlig kassation av sliten media och media som inte efterfrågats på flera år. 
- Magasinering av sådan media som man bedömer bör finnas kvar trots att efterfrågan är 

svag. 
- Ett litteraturförmedlande förhållningssätt i all biblioteksverksamhet. 
- Bjuda in till författarbesök, bokcafé, berättarcafé, högläsning, bokcirkel eller liknande. 
 
Biblioteket ska aktivt arbeta med att öka kunskapen om informationsteknik hos 
allmänheten. 
Hur? 
- Erbjuda tillgång till internet via bibliotekets bokningsbara datorer och/eller via trådlös 

uppkoppling (Wifi) för den som använder egen laptop/surfplatta.    
- Regelbundet återkommande internet-drop-in för användare med behov av stöd för att 

komma igång med användningen av datorer, internet och digitala medier och program. 
- Bibliotekspersonalen vidareutbildar och uppdaterar sig i informationsteknik, 

informationssökning, källkritik, digitala medier och databaser. 

 

Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet: 
 
Barn och unga: 
Dessa ska erbjudas litteratur utifrån sina behov och förutsättningar. Folkbiblioteket ska: 
- Främja språkutveckling. 
- Stimulera till läsning. 
Hur? 
- Aktuellt, allsidigt litteraturutbud. 
- Erbjuda tillgång till anpassad media och möjlighet till egen nedladdning av talböcker.   
- Litteraturförmedling till förskolan/skolan, t ex boklådor med skönlitteratur och olika 

önskade teman.  
- Administrering av årlig ansökan till Kulturrådet om stöd till inköp av böcker till folk- 

och skolbibliotek. 
- Gåvoböcker till vissa yngre åldersgrupper för att särskilt främja deras läsning.   
- Tillfälle för grupper från förskolan/skolan att besöka biblioteket, låna böcker, sitta och 

läsa och/eller att bibliotekspersonal berättar om hur biblioteket fungerar och/eller tipsar 
om böcker.  
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Personer med funktionsnedsättning 
Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för 
att kunna ta del av information. 
Hur? 
- Erbjuda ett aktuellt och attraktivt bestånd av anpassad media. 
- Erbjuda möjlighet till egen nedladdning av talböcker.   
- Uppsökande litteraturförmedling till enskilda och till vård- och omsorgsboenden.   
- Läs- och skrivstation med olika hjälpmedel för t ex synnedsättning och läs- och 

skrivsvårigheter. 
 
Nationella minoriteter 
Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål. 
Hur?  
- Erbjuda litteratur på romani chib och finska, de nationella minoritetsspråk som 

förnärvarande är aktuella i Herrljunga.  
 

Personer som har annat modersmål än svenska 
Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska. 
Hur? 
- I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, introduktionsenheten och 

boenden för ensamkommande barn och asylsökande låna och/eller köpa in litteratur på 
de språk som för tillfället är aktuella i kommunen. 

- Erbjuda ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på 
svenska. 

 

Samverkan – samarbete 
Ett nära samarbete ska finnas mellan folkbiblioteket och de verksamheter i kommunen där 
biblioteksverksamhet förekommer, t ex förskola, skola och äldreomsorg. 
 
Folkbiblioteket samverkar nationellt och regionalt med andra bibliotek i Sverige. 
Hur? 
- Fjärrlåneverksamheten: möjligheten att för användares, t ex studerandes, räkning låna in 

litteratur från andra bibliotek i Sverige eller att i vår tur låna ut litteratur till andra 
bibliotek. 

- Bli ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi under 2016 ansluter oss till och gör våra 
böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.  

- Möten i nätverk och kurser regionalt via Kultur i Väst. 
 
Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna 
nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer och barnbibliotekarier och biblioteken 
driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region. 
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Biblioteken ingår också i ett kluster som får ekonomiskt stöd från Västragötalandsregionen 
för inköp av litteratur på mångspråk. 
 
Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda avser att titta på möjliga samarbetsområden för 
att berika och effektivisera biblioteksverksamheten i de båda kommunerna.  
 
Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda  ingår i ett samarbete med flera bibliotek i 
Skaraborg, ett kluster som tillsammans har upphandlat mediainköp. 
 
I förhållande till visionspunkterna i Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan 
för Herrljunga kommun fram till år 2020) ska biblioteken särskilt bidra när det gäller dessa: 
 
(Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:) 
 
- Där det är ”gott att leva. 
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen. 
Hur? 
- Erbjuda en välkomnande och inkluderande miljö för våra besökare. 
- En bred satsning på medier på andra språk än svenska. 
 
 
 

Skolbiblioteksverksamhet 
 
Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 
skolbibliotek. 
 
Här texter om skolbiblioteksverksamheten i Herrljunga kommun.............................. 
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 BILDNINGSFÖRVALT. PRESIDIESKRIVELSE 
 INGEMAR KIHLSTRÖM 2016-01-21 
 ROBERT ANDERSSON               DNR UN 217/2015 603 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 

Ansökan om stöd till kulturarrangemang – Teaterföreställning – 
från Öra Hembygdsförening 
 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Eva-Lena Lijledahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2015-11-19  
DNR UN 217/2015 606     

Sid 1 av 1   
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Ansökan om stöd till kulturarrangemang – Teaterföreställning – från 
Öra Hembygdsförening 
 
Sammanfattning 
Öra Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd till en 
teaterföreställning, ”Har tåget gått eller…?” med Friteatern, den 13 februari 2016 i Öra 
bygdegård.  
Under 2015 har en aktivitetskommitté bildats i hembygdsföreningen för att ta tillvara den 
företagsamhet och det driv som spirar i bygden, där det nu sker en viss inflyttning, av 
barnfamiljer t ex. Man vill skapa liv i bygden och använda sin mötesplats. 
Kostnaden för arrangemanget består av gage till Friteatern på 20 000 kr. Beräknade intäkter 
uppgår till 12 000 kr och består av biljettintäkter, 5 000 kr, stöd från Riksteatern Väst, 
5 000 kr och stöd från LRF Kultur, 2 000 kr. 
Föreningen ansöker om stöd från kommunen för resterande 8 000 kr. 
 
I de av KS, 2012, antagna ”Regler för stöd till föreningslivet” har vi att i detta fall förhålla 
oss till de regler som gäller för stöd till kulturarrangemang/-projekt. 
Arrangemanget är offentligt och det genomförs i Herrljunga kommun och det är ett 
specifikt, unikt program. 
Stödet ges helt eller delvis som en förlustgaranti och förutsätter en kompletterande 
ekonomisk insats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ansökan om stöd till kulturarrangemang – Teaterföreställning – från Öra 
Hembygdsförening, daterad 2015-11-19. 
Ansökan om stöd till kulturarrangemang eller kulturprojekt. 
 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden beviljar Öra Hembygdsförening ett bidrag på maximalt 8 000 kr i 

förlustgaranti. 
2. Föreningen ska inkomma med en fullständig ekonomisk redovisning av arrangemanget 

innan utbetalning av stöd. 
 
 
Eva-Lena Liljedahl 
Bibliotekschef 
 

 
Expedieras till: 

 
Berith Edholm,  Öra Hembygdsförening 
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 BILDNINGSFÖRVALT. PRESIDIESKRIVELSE 
 INGEMAR KIHLSTRÖM 2016-01-21 
 ROBERT ANDERSSON DNR UN 9/2016 603 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 

Sammanställning av Bildningsförvaltningens medarbetarenkät 
2015 
 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag 
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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BILDNINGSFÖRVALTINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-01-14  
           DNR UN 9/2016 603     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Sammanställning av Bildningsförvaltningens medarbetarenkät 2015 
 
Sammanfattning 
All personal i Herrljunga kommun har för andra gången besvarat en medarbetarenkät som 
ringar in områdena: mål, organisationens effektivitet, arbetstillfredställelse, relationer till 
arbetskamrater, balans mellan krav och resurs, arbetsmiljö, ledarskap, delaktighet och 
samverkan, utveckling i arbetet, trygghet och säkerhet, visionsarbetet samt en 
helhetsbedömning.  
 
Föregående enkät, som genomfördes 2013, går inte att fullt ut jämföra med då mätskalan 
ändrats från fyra steg till fem. Vissa andra justeringar har också gjorts, men det går ändå att 
se trender. Enkäten har besvarats av 268 medarbetare i förvaltningen, vilket motsvarar 
85,6%, vilket kan jämföras med 2013 då 81,6 % besvarade enkäten. Enkäterna 
sammanställs och hanteras, dels inom respektive chefsansvar på skolor och förskolor, dels 
som sammanställt resultat för hela förvaltningen. Varje chef kommer att ta fram en 
handlingsplan där styrkor lyfts och utvecklingsområden prioriteras. Dessa handlingsplaner 
tas fram i samverkan och antas i lokal samverkansgrupp respektive 
förvaltningssamverkansgrupp.  
 
I enkätsammaställningen står svarsnivåerna för: 

• 1 = INSTÄMMER INTE  5 = INSTÄMMER HELT Gäller fråga 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10 samt 12 

• 1 = ALLTID   5 = ALDRIG   Gäller fråga 6 
• 1 = KÄNNER INTE TILL 5 = KÄNNER HELT TILL Gäller fråga 11 

 
Områden som får ses som relativt starka är målkännedom, organisationens effektivitet, 
relationer till arbetskamrater samt utveckling i arbetet. I övrigt förhåller sig förvaltningens 
svar på liknande nivå som Herrljunga kommuns.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sammanställning av Bildningsförvaltningens medarbetarenkät 2015 
MA enkät Herrljunga Bildning 
 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 
Bodil Jivegård 
Bildningschef 
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2015-11-17

Resultatredovisning med analys och planerade åtgärder

Vuxenutbildningen 

Läsåret 2014/2015

Det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen bedrivs på flera olika sätt, beroende på 
skolform. Det sker både under skolformsvisa möten samt under APT.  Personalen görs delaktig i 
analys och diskussioner kring resultaten under dessa forum. Grundtanken är att de huvudsakliga 
diskussionerna sker i juni och augusti månad, för att sedan genomföra åtgärderna under resterande 
del av läsåret med avstämning på APT. 

Vision:

Vuxenutbildningen är ett innehållsrikt kunskaps- och utvecklingscentrum med resurser för det 
livslånga lärandet. Här får alla vuxna, oberoende av utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet, möjlighet  
att uppdatera sina kunskaper och tillsammans med oss starta resan mot en ny spännande framtid.

Utbildningsmodellen bygger på professionella medarbetare, en öppen och kreativ utbildningsmiljö 
och ett starkt utvecklat kontaktnät med andra kommuner, högskola/universitet och näringsliv. Vår 
drivkraft är att, utifrån varje elevs kunskap och livserfarenhet, ge allt för att eleverna ska våga 
utveckla sin dröm.

Övergripande utveckling för enheten

Åtgärder från läsåret 14/15 år kring visionsarbete:

• Arbeta för ett innehållsrikt kunskaps- och utvecklingscentrum
• Marknadsföring/förankring av visionen
• Utveckla samarbetet med högskolor/universitet

Tll dessa åtgärder kopplades en separat handlingsplan utifrån visionen. 

Resultat:
Under året har rektor mött politiker vid separata möten kring samverkansavtalet samt vid besök i 
utskottet. Vid samtliga dessa tillfällen har visionen lyfts. Visionen finns som stående punkt i 
kallelsen på APT och har kommunicerats till nyanställd personal. Verksamheten växte under våren 
med beslut om ytterligare två utbildningar. Under våren fattades beslut om att inrätta ett 
personalrum i vuxhuset och så har också skett efter sommaren. Ytterligare ombyggnad beslutades i 
juni att omfatta sal vux 5. Arbetet med att säkerställa en bra lokalsituation i Vårgårda har varit 
högprioriterat under året. En handlingsplan för omvärldsanalys arbetades fram under 
kompetensutvecklingsdag i juni, med uppföljning i augusti. Personalen var delaktig i framtagandet 
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samt fastställandet av planen. 

Analys: 
Visionen har för verksamheten inneburit en tydlig riktlinje och verksamhetsidé mot vilken 
vuxenutbildningen strävar. Den har bidragit till en bättre känsla av sammanhållning inom 
personalgruppen, som befinner sig både inom olika verksamheter men även fysiskt på olika orter. 
Det är då av största vikt att känna att man har en gemensam grund att stå på. Lokalerna är också av 
stor vikt, att det är en tillfredsställande miljö som understödjer verksamhetsidé/vision. Mycket tid 
har ägnats åt visionen, vilket inneburit att det ordinarie löpande kvalitetsarbetet tappat fart. Det har 
inte varit tydligt från rektor till personalen vilka resultat som skall följas upp vid vilken tidpunkt. 
Det finns heller inga kommunala mål för vuxenutbildningen, vilket gör det svårt att veta vad man 
ska mäta mot. Hur eleverna ska göras delaktiga i kvalitetsarbetet har inte varit tillräckligt tydligt och 
här behöver fler forum finnas för att möta elever i de olika skolformerna. 

Åtgärder inför läsåret 15/16:

• Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, analys, åtgärder, uppföljning. Rektor 
tydliggör årshjulet och ser till att kvalitetsfrågorna kommer upp på dagordning på APT och 
gemensamma KU-dagar på ett tydligare sätt.

• Elevernas delaktighet i kvalitetsarbetet behöver utvecklas, detta görs företrädelsevis via 
Skolkonferensen, elevernas forum för samverkan. 

Verksamheten styrs av ett samverkansavtal där fyra kvalitetsområden fastställts. Verksamheten skall 
ta fram resultat inom följande områden:

1. Studieresultat
2. Andel elever som fullföljer sin utbildning/når sina mål
3. Elevernas upplevelse av utbildningen
4. Övergång till arbete eller högre studier

Varje skolform redovisas för sig i denna rapport där de fyra kriterierna har beaktats.  

Gymnasiala yrkes- och teoretiska kurser

Teoretiska ämnen:
I verksamheten anordnas gymnasiala kurser inom olika teoretiska ämnen, vissa av ämnena ges på 
distans i egen regi. Utöver dessa finns möjlighet att söka kurser på distans via en externa anordnare, 
Miroi. Därutöver anordnas kurspaket inom industri, vård- och omsorg samt tapetserare. 

Åtgärder från läsåret 14/15:
• En tydligare bild behövs av orsaker till avbrott bland elever. Telefonintervjuer med elever 

som avbrutit genomförs under våren 2015. 
• Utveckling av arbetet med att stötta elever genom att en orienteringskurs införs inom 

studieteknik.
• Pedagogiskt utvecklingsprojekt under ledning av förstelärare påbörjas år 2015. Prioriterade 

områden tas fram under medverkan av all personal. 
• Fördjupad introduktion för eleverna inför uppstart i augusti.

Resultat:
Under våren -15 genomfördes tio telefonintervjuer med elever som gjort avbrott hösten 2014 eller 
tidigare från teoretiska kurser. Efter intervjuerna konstaterades att det var svårt att få någon 
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gemensam orsak till att eleverna avbrutit sina studier. Eleverna uppgav olika orsaker till avbrotten, 
som t ex att de fått arbete. 
Inför läsåret 14/15 infördes en kurs inom studieteknik, en orienteringskurs med syfte att stötta 
elever som kunde ha svårigheter att klara av sina studier. Ett 15-tal elever var inskrivna på kursen 
under läsåret. Av dessa 15 hade 7 elever F i en eller flera kurser, varav 4 i kursen matematik 1b.

I januari 2015 påbörjades mer strukturerad pedagogisk utveckling under ledning av förstelärare. Tid 
avsattes för att genom kollegialt lärande få möjlighet att bolla frågor som uppstod i vardagen. 
Utöver detta fanns möjlighet för lektionsbesök eller separata träffar i mindre grupper. 
Inför uppstart augusti 2015 förändrades upplägget något från tidigare år. En obligatorisk timma 
genomfördes i början av första dagen, för att sedan följas av föreläsing om lärplattform och en 
öppen minimässa, där eleverna kunde träffa lärare och ställa frågor om kursen, litteratur mm. 

Betygsresultat gymnasiala teoretiska kurser i egen regi, dagtid samt distans lå 14/15: 
Termin Betyg 

totalt
F E D C B A

HT14 337 94 (28%) 66 (19%) 62 (18%) 57 (17%) 39(11%) 23 (7%)

VT15 341 88 (25%) 65 (19%) 58 (17%) 53 (15%) 46 (13%) 27 (8%)

Distanskurser egen regi särredovisade:
Termin Betyg 

totalt
F E D C B A

HT14 26 5 (19%) 4 (15%) 1 7 2 6 (23%)

VT15 24 10 (41%) 1 (4%) 2 1 3 6 (25%)

Grundläggande kurser lå 14/15:
Termin Betyg totalt E D C B A

HT14 85 45 (52%) 20 13 6 1

VT15 81 43 (53%) 17 13 8 0

Avbrott resp slutför kurs, elever grundläggande/gymnasial utbildning (Källa: Skolverket)
Variabler Vårgårda Pendlingskommuner Riket tot

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kursedltagare andel i 
grundläggande utb 
som avbryter kurs

18,9 20,6 22,6 25,5 ... ...

Kursdeltagare, andel i 
grundläggande utb 
som slutfört kurs

81,1 37,4 53,9 45,4 ... ...

Kursdeltagare andel 
gymnasial utb som 
avbryter kurs

12,5 17,7 13,4 15 17,1 17,6

Kursdeltagare andel 
gymnasial utb som 
slutför kurs

71,4 65,8 74,0 73,2 70,8 70,3
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Analys:
Andelen F är relativt hög i de kurser som ges i egen regi inom vuxenutbildningen. I siffran kan 
dölja sig elever som inte blivit utskrivna i tid för att de inte visat progression i studierna och därför 
får ett F i slutet av kursen, dessa elever borde skrivits ut i ett tidigare skede. Vi kan inte se att den 
orienteringskurs inom studieteknik som infördes 2014/15 har givit något större resultat vad gäller  
betygen hos eleverna. Lärarnas analys är istället att fler timmar som läggs i ordinarie kurs skulle ha 
större effekt på resultaten. Vad gäller avbrotten kan det ha betydelse att inom t ex matematik erbjuds 
inte alla kurser utan eleven kan bli hänvisad till en svårare kurs, vilket kan innebära ett sämre 
resultat eller avbrott. Av lärarna lyfts att elevens motivation och inställning hos eleverna spelar stor 
roll för elevernas resultat. Ofta upplever lärarna att eleverna inte har förståelse för att det är oerhört 
viktigt med närvaro för att klara studierna och hur det påverkar deras CSN-bidrag. Eleverna har inte 
heller förståelse för hur viktigt det är att arbeta hemma mellan lektionerna med sina uppgifter i 
kurserna. 

Vad gäller grundläggande utbildning (gruv) följer resultaten i stort riket och jämförbara kommuner, 
däremot sker en drastisk minskning av andel elever som slutför kurs 2013-14, vilket kan ha att göra 
med organisationsförändringen till en verksamhet från två separata. Ännu är det för tidigt att säga 
om denna trend kvarstår, siffran behöver hållas under bevakning för att säkerställa att det rör sig om 
en tillfällig siffra. 2014/15 pekar resultaten på att det rör sig om drygt 50% som slutfört kurs, vilket 
ligger mer i linje med jämförbara kommuners resultat 2014. 

Lärarna konstaterar i sin analys att språket är en oerhört viktig faktor i elevernas möjlighet att 
lyckas i alla ämnen. Många elever på gruv har inte svenska som andraspråk vilket påverkar deras 
möjlighet till förståelse även i de övriga ämnena. Svenskan är här en viktig faktor och en del andra 
kommuner erbjuder elever att läsa svenska på heltid inom gruv. Något som också kan utvecklas är 
hu vi bedömer elevernas förutsättningar att kalra utbildningen, t ex genom tester inför start av kurs. 

Åtgärder inför kommande läsår 15/16 utifrån analys av resultat:

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?

Ökad uppföljning av 
elever 

Genomförs av 
administratör. 
Påminnelser via mail 
för att stötta/påminna 
lärarna vid utskrivning.

Administratör Aug -15, därefter 
löpande vid 
månadsskifte.

Översyn av 
möjligheten att erbjuda 
svenska som 
heltidsstudier inom 
gruv

Förlägga svensktimmar 
på gruv som block i 
början av terminen, 
exempelvis.

Rektor, lärare Inför start aug -16

Ytterligare information 
till elever om vikten av 
att arbeta hemma 
utöver lektioner samt 
hur frånvaro påverkar 
studieresultat.

Vid kursstart. Rektor, syv, lärare Januari -16
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Vård- och omsorgsutbildning (VO-vux)

Åtgärder från föregående läsår 14/15:

• Utvärdering av elevernas synpunkter på blockläsning. 
• Lärarna utarbetar nya arbetssätt för att hitta bra former kring blockläsning, med stöd av 

lärplattform.
• Utökad introduktion av nya elever.

Resultat:
Betyg terminsvis på kurser inom VO-vux. OBS! VT14 är exklusive validering.
Termin Betyg 

totalt
F E D C B A

VT14 140 22 (16%) 25 30 33 26 4 (3%)

HT14 162 10 (6%) 24 32 39 31 26 (16%)

VT15 159 5 (3%) 36 28 31 42 17 (10%)

Eleverna har efter avslutat utbildningspaket i dec -14 tillfrågats om sin upplevelse av blockläsning. 
En majoritet av eleverna var mycket positiva till latt läsa kurserna i block. Det eleverna bl a 
framhöll var att det var enklare att koncentrera sig på ett ämne i taget. Inför uppstart av nytt 
kursblock i januari hölls en heldags introduktion där även rektor deltog och pratade om elevernas 
eget ansvarstagande och skolans förväntningar. 

Analys:
Generellt uppvisar eleverna en positiv inställning till blockläsning, även om en del 
kursutvärderingar visar att eleverna upplever att det skulle behövas mer tid i kursen. Tempot på 
utbildningen är högt då eleverna läser 1350 poäng på 1 år och 8 veckor. Ett helhetsgrepp behöver 
tas på utbildningens sammansättning utifrån att det kan bli aktuellt med vårdcollege 2016-17. 
Resultaten på utbildningen är mycket bra, kombinationen för eleverna med möjlighet att validera 
och läsa i block har höjt betygsresultaten. 
De elever som har svårigheter att klara utbildningen har ofta annat modersmål än svenska. I 
dagsläget är kravet för att anses ha förutsättningar att klara utbildningen betyg i grundläggande 
svenska, vilket troligen är för lågt. Det har även på programråd lyfts att man ser att grundläggande 
svenska inte ger eleven förutsättningar på praktik eller i kommande arbete att klara av arbetet. 

Åtgärder inför kommande läsår 15/16 utifrån analys:

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?

Se över vad som 
behövs för att ha 
förutsättningar att klara 
utbildningen (Sv1, 
SvA1)

Rektor, lärare Aug -16

Omarbeta utbildningen 
utifrån de krav som 
ställs inom vårdcollege

Rektor, lärare Sept -16

Utbildning i svenska för invandrare – SFI
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Åtgärder från föregående läsår 14/15:

• Ny organisation av SFI-grupperna utifrån studievägarna.
• Utvecklande av kvalitet kring mottagande av elever i grupperna. 

Resultat:
Elevöversikt 2013,2014 (källa: Skolverkets databas)

Elever, antal som 
deltagit i utb

Elever % med 0-
6 års utbildning

Elever % med 7-
12 års utbildning

Elever % med 
mer än 13 års 
utbildning

Huvudmän 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Vårgårda 92 135 38 25 38 40 12 19

Pendlings
kommuner

5066 5750 22 21 47 48 27 29

Riket tot 113 613 124 750 20 19 41 42 35 36

Andel deltagare per studieväg 2013, 2014 (källa: Skolverkets databas)
Kursdeltagare 
% studieväg 
1A

Kursdeltagare 
% studieväg 
2B

Kursdeltagare 
% studieväg 
3C

Kursdeltagare 
% andel 
kvinnor

Kursdeltagare 
% andel män

Huvudmän 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Vårgårda 20 13 21 22 10 17 66 58 34 42

Pendlings
kommuner

9 9 23 24 18 19 57 54 43 46

Riket tot 6 6 22 23 22 22 57 55 43 45

Elevantalet ökade i hela Sverige mellan 2013 till 2014, så också i Herrljunga-Vårgårda. En märkbar 
skillnad från Herrljunga-Vårgårda mot riket är att elever med 0-6 års utbildning minskade i andel 
och elever med 13 år eller mer ökade. Där skiljer vår organisation ut sig från riket och Västra 
götaland. Det syns även i ovanstående tabell där man ser att andelen elever nybörjare på kurs 3C 
ökade, medan andelen elever på kurs 1A minskade. Från den 1/1 2015 omstrukturerades SFI-
grupperna till att omfatta sex grupper delade efter studieväg och kurs. Studieväg 1 med kurs 1A och 
B ligger i Herrljunga. Övriga kurser ligger i Vårgårda. 

Antal elever/lärare, heltider samt pedagogisk högskoleexamen (källa: Skolverkets databas)
Huvudmän Antal 

elever/lärare, 
heltidstjänster

Lärare (heltidstj) andel 
med ped 
högskoleexamen

2013 2014 2013 2014

Vårgårda 14,0 12,7 100 100

Pendlings
kommuner

22,4 22,7 81 80

V:a götaland 25,8 27,3 80 81
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Riket tot 24,8 26,1 75 76

Man kan konstatera att samtidigt som elevantalet/lärare (heltid) ökade i v:a götaland och även riket i 
helhet, så bibehölls det jämförelsevis låga elevantalet/lärare i Herrljunga-Vårgårda kommuner och 
minskade även något 2014 i förhållande till 2013.

Resultat SFI 2013,2014 Studieväg 1, kurs 1A,1B (källa: Skolverkets databas)
Vårgårda Pendlings

kommuner
Riket tot

Variabler 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kursdeltagare på 1A  % som fått 
godkänt

50 43 28 28 35 35

Kursdeltagare % på 1A som har 
avbrutit kursen

... 26 10 14 18 19

Kursdeltagare på 1A som fått 
godkänt, antal elevtimmar

188 594 182 245 225 263

Kursdeltagare på 1B, % som fått 
godkänt 

32 ... 26 28 27 25

Kursdeltagare på 1B % som har 
avbrutit kursen

27 ... 18 18 23 23

Kursdeltagare på 1B% som har fått 
godkänt – antal elevtimmar

455 387 233 269 251 305

 Resultat SFI 2013,2014 Studieväg 2, kurs 2B och 2C (källa: Skolverkets databas)
Vårgårda Pendlings 

kommuner
Riket tot

Variabler 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kursdeltagare på 2B  % som fått 
godkänt

58 44 38 35 36 35

Kursdeltagare på 2B % som har 
avbrutit kursen

.. 27 15 16 23 23

Kursdeltagare på 2B som fått 
godkänt, antal elevtimmar

254 280 201 211 214 234

Kursdeltagare på 2C, % som fått 
godkänt 

55 24 35 33 35 34

Kursdeltagare på 2C % som har 
avbrutit kursen

... 43 13 16 22 23

Kursdeltagare på 2C % som har fått 
godkänt – antal elevtimmar

207 203 197 203 207 228

Resultat studieväg 3, kurs 3C och 3D, 2013,2014 (källa: Skolverkets databas)
Vårgårda Pendlings

kommuner
Riket tot
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Variabler 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kursdeltagare på 3C  % som fått 
godkänt

... 38 40 39 36 34

Kursdeltagare på 3C % som har 
avbrutit kursen

... 25 15 17 26 25

Kursdeltagare på 3C som fått 
godkänt, antal elevtimmar

... 265 179 163 191 208

Kursdeltagare på 3D, % som fått 
godkänt 

67 53 51 48 47 47

Kursdeltagare på 3D % som har 
avbrutit kursen

... 19 13 13 18 18

Kursdeltagare på 3D % som har fått 
godkänt – antal elevtimmar

258 166 146 147 162 172

Under våren 2015 tilldelades verksamheten ett statsbidrag för att kunna utveckla mottagandet i 
grupperna för SFI-eleverna. Istället för att eleven gick direkt in i ordniarie grupp skapades en 
speciell introduktionsgrupp, där eleverna studerar utifrån ett material som är framtaget av Karlskoga 
kommun. 

Analys:
Utifrån att andelen elever med utbildning mer än 12 år ökat det senaste året har det varit nödvändigt 
med en genomlysning och förändring av organisationen, vilket trädde i kraft januari 2015. Grupp 
3C och 3D som samläste, delades i två separata grupper. Lärarnas upplevelse av delningen i två 
grupper är att motivationen hos eleverna ökat och att det blir större möjligheter att möta varje 
grupps behov i undervisningen, vilket leder till större effektivitet. Det är ännu för tidigt att se i 
Skolverkets statistik om det givit någon effekt på antalet elevtimmar. Fr a för gruppen 3D har det 
givit läraren ökad emöjligheter att bedriva en undervisning som också ger en förförståelse inför 
grundläggande utbildning. Vad gäller introduktionsgruppen har gruppen funnits endast en kort tid, 
varför det är svårt att dra långtgående slutsatser av arbetet- De första eleverna som gått 
introduktionsgruppen upplevde det som positivt och att de kom mer förberedda till ordinarie grupp. 
Lärarna har uttryckt att de upplevt att eleverna som gått 4-6 veckor kom bättre förberedda än de 
som gått kortare tiid. Upplevelsen av materialet från Karlskoga är att det är bättre anpassat för spår 
3 än spår 2. Elever från båda spåren tas emot i introduktionsgruppen. 

Vad gäller elevernas upplevelse av utbildningen, som är ett kriterie som skall mätas inom 
vuxenutbildningen, sker idag elevenkäter som respektive lärare genomför. Det saknas en samlad 
bild över alla kurser. Vid diskussion med lärarna framkom att det vore bra med en gemensam 
liknande enkät som genomförs vid samma tillfälle – när eleven slutar en kurs. Enkäterna kan sedan 
sammanställas en gång/år för att ge ett samlat resultat. 

Åtgärder för kommande läsår 15/16 utifrån analys:

Vilka områden behöver vi bli fokusera på under 2015/16 där vi behöver bli bättre? 
Hur kan vi få fram elevernas upplevelse av utbildningen (ett av våra mätområden)?

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?

Öka elevernas 
delaktighet vid 

SFI-lärare tar fram en 
gemensam enkät och 

Lärare
Rektor

Tas upp på SFI-möte 
under våren -16, klart 
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utvärdering i syfte att 
få fram deras 
upplevelse av 
utbildningen:
- Elevenkät gemensam
- Skolkonferens SFI?

kommer fram till 
lämpliga tillfällen när 
det genomförs på 
lektionstid. 

Juni -16

Fortsätta utveckla 
arbetet med 
introduktion i 
grupperna

Introduktionsgrupp 
fortsätter under våren 
-16

Lärare
Rektor

Utvärdering av 
arbetssätt juni -16

Särskild utbildning för vuxna – verksamhetsberättelse 2014/15

På Särskild utbildning för vuxna i Herrljunga läser idag nio stycken elever. Fem stycken  av dessa 
bor i Herrljunga och tre stycken reser med taxi från Vårgårda. Eleverna läser för tillfället kurser i 
svenska, matematik, engelska och språk och kommunikation. Undervisningen sker både i grupp och 
individuellt och den utformas efter varje elevs behov. Eleverna är en väldigt heterogen grupp och då 
de läser på träningsskolenivå, grundläggande nivå och på gymnasienivå så kan man under en 
matematiklektion både få visa subtraktion med hjälp av ägg och visa någon annan hur man beräknar 
arean av ett rum. Arbetssätten ser väldigt olika ut och vi försöker att blanda teori och praktik så 
mycket som möjligt på alla olika nivåer då behovet av praktisk tillämpning är gemensamt för alla 
elever i verksamheten. Många elever uppskattar att arbeta på surfplattor och datorer. Då det är en 
liten verksamhet och behoven är så individuella så är det ibland svårt att motivera inköp av dyrare 
program som kommer till användning för en enstaka elev. 
Målgruppen i Herrljunga och Vårgårda är inte så stor men verksamheten håller kontinuerlig kontakt 
med Dagcenter i Herrljunga och Daglig verksamhet i Vårgårda för att stämma av läget med 
potentiella nya elever. Det är inom dessa verksamheter som de flesta av eleverna spenderar resten 
av sin i tid under veckodagarna. En del (anhöriga) oroar sig för resandet mellan Vårgårda och 
Herrljunga men vi hoppas och tror att de med tiden märker att detta fungerar väldigt bra för 
eleverna som reser i nuläget. Vi märker och hör ifrån Daglig verksamhet och Dagcenter att skolan 
har betydelse för elevernas självförtroende. Man märker också stolthet över avslutade kurser och 
satta betyg. 
Kring elever på Särskild utbildning för vuxna krävs ett samarbete kring eleverna mellan anhöriga, 
Daglig verksamhet och skolan och i vissa fall även andra instanser som Vuxenhabiliteringen. Detta 
för att alla ska kunna stötta eleven på ett konsekvent sätt och i samma riktning. I snart tre år har ett 
samarbete kring en av eleverna ägt rum med logoped från Vuxenhabiliteringen i Alingsås. Då har 
alla i elevens närhet utbildats i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och sedan har 
elevens utveckling följts upp med regelbundna möten.
För många av eleverna blir skolan en del av livet och de har svårt att ta till sig att verksamheten är 
kursbaserad. Detta försöker vi hela tiden att synliggöra genom att visa förenklade kursplaner och 
bocka av vad de klarat av. De elever som börjar i verksamheten stannar nästan alltid kvar vilket 
känns väldigt roligt då det visar att de trivs hos oss. Våra förhoppningar är givetvis att vi lyckas få 
fler att söka sig till oss då större grupper ofta ger mer liv och dynamik i klassrummet. Som mest 
läser fyra stycken samma ämne i nuläget (på torsdagen då Vårgårda-gruppen kommer) och under 
dessa lektioner är undervisningen som allra bäst.     

Övriga yrkesutbildningar
Utöver dessa utbildningar ges även yrkesutbildning i egen regi inom bussförare, industriteknik samt 
tapetserare. Dessa utbildningar omfattar i dagsläget c:a 17 elever totalt och är sökbara för samtliga 
elever som söker inom Boråsregionens gemensamma utbud. I samarbetsavtalet om gymnasial 
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yrkesutbildning inom Boråsregionen (brvux) deltar även elever från Herrljunga-Vårgårda. Dessa 
elever ingår i en separat redovisning som kommer att lämnas av Brvux-organisationen.

Källor:
Skolverkets databas Artisan
SKL:s rapport: "Uppföljning av SFI" (2015)
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sid 1 

 2015-11-30  
 
 

 

 

Plats och tid 

Beslutande 

 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under- 
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Sämsjön (B-sal), kl. 08.30 – 10.00 
 

Johnny Carlsson (C), ordförande 
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Elin Alavik (FP) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Anette Rundström (S) 
 

Kallad sakkunnig personal 
Bo Persson, säkerhetssamordnare 
Alfred Lindmark, teknisk chef 
Elisabeth Skarnehall, verksamhetschef 
socialt stöd 
 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Andreas Molin (C) 
 
 
 

Christina Abrahamsson (M) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2015-11-30, kl. 10.30 

 
Emelie Cergic-Boberg 

Johnny Carlsson (C) 

Christina Abrahamsson (M)  

Krisledningsnämnden 

2015-11-30 

2015-11-30 2015-12-22 

Kommunkontoret,  Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 

§§ 1-2 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 KRISLEDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum   Sid 2 
  2015-11-30 
  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
  
§ 1 Information om flyktingsituationen ...................................................................................... 3 
§ 2 Lokaler för tillfälligt ankomstboende - evakueringsplatser .................................................. 4 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2015-11-30  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

 
 
Krisledningsnämnden § 1   DNR KS 182/2015 109 
 
Information om flyktingsituationen 
 
Sammanfattning 
Kanslichef Emelie Cergic-Boberg, Teknisk chef Alfred Lindmark och Verksamhets-
chefen socialt stöd Elisabeth Skarnehall informerar om flyktingmottagandet, de  
evakueringsplatser som Herrljunga kommun tillhandahåller samt ”styrgruppen för 
höjd beredskap att ta emot nyanländas” uppdrag och uppgifter nu och framöver. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2015-11-30  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

 
  
 Krisledningsnämnden § 2   DNR KS 182/2015 109  

 
Lokaler för tillfälligt ankomstboende - evakueringsplatser 
 
Sammanfattning 
Migrationsverkets egna ankomstplatser för asylsökande räcker för närvarande inte till. 
I väntan på att nästa direktupphandling ska resultera i flera platser, så behöver  
Migrationsverket använda tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsplatser, i 
kommuners och andra myndigheters regi. 
Styrgruppen för höjd beredskap att ta emot nyanlända har haft löpande kontakt för att 
organisera ett tillfälligt ankomstboende och mottagande. Deras uppdrag är att följa  
utvecklingen och skapa förutsättningar för att ta emot ökat antal nyanlända, både på 
kort sikt (akut ökning) och genom en långsiktig plan för mottagande.  
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning samt avtal 
avseende flyktingmottagning. Styrgruppen har inget eget beslutsmandat men ansvarar 
för att planera och verkställa mottagande av flyktingar. Vid behov av akut besluts-
fattande där nämndsmöte inte kan inväntas för respektive förvaltningschef ska denne 
kontakta nämndsordförande. Respektive nämnd har sedvanligt ansvar inom sina  
verksamhetsområden. 
En lokalinventering har genomförts i syfte att identifiera lämpligt tillfälligt boende. 
Flertalet lokaler uppfyllde inte de grundläggande krav som ställs men Altorpskolans 
gymnastiksal utsåg till prio 1. Herrljunga kommun tillhandahåller sedan 2015-11-27 
evakueringsplatser åt ca 30 asylsökande. Behovet av platser kan dock snabbt ändras 
och därför kan också behovet av lokal och dess utformning snabbt skifta. Detta kan 
innebära att verksamhet som bedrivs i lokalen behöver omlokaliseras. Med anledning 
av detta kan krisledningsnämnden snabbt behöva besluta om att överta kommunala  
lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 201/2015-10-19 
Kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning 
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 
Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande 
Protokoll från styrgruppen daterade 2015-10-05, 2015-11-02, 2015-11-24, 2015-11-25 
 
Förslag till beslut 
Krisledningsnämndens ordförandes förslag till beslut: 

1. Krisledningsnämnden övertar omgående och tillsvidare ansvaret för samtliga 
lokaler i bildningsnämndens regi. 

2. Övertagande och ansvar för lokaler i steg ett gäller Altorpskolans gymnastiksal 
och lokalen för Freetimes verksamhet. 

3. Även andra lokaler som behövs kan omgående tas i anspråk om krislednings-
nämnden så bedömer. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2015-11-30  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning § 2 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att så sker. 
 
Krisledningsnämndens beslut 

1. Krisledningsnämnden övertar omgående och tillsvidare ansvaret för samtliga 
lokaler i bildningsnämndens regi. 

2. Övertagande och ansvar för lokaler i steg ett gäller Altorpskolans gymnastiksal 
och lokalen för Freetimes verksamhet. 

3. Även andra lokaler som behövs kan omgående tas i anspråk om krislednings-
nämnden så bedömer. 

 
Anteckning 
Christina Abrahamsson (M) avstår från att deltaga i beslutet. 
______ 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sid 1 

 2015-12-14  
 
 

 

 

Plats och tid 

Beslutande 

 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under- 
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, kl. 11.30 – 12.00 
 

Johnny Carlsson (C), ordförande 
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Elin Alavik (FP) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Anette Rundström (S) 
 

Personal 
Niels Bredberg, kommunchef 
 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Andreas Molin (C) 
 
 
 

Elin Alavik (FP) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2015-12-21, kl. 09.00 

 
Emelie Cergic-Boberg 

Johnny Carlsson (C) 

Elin Alavik (FP)  

Krisledningsnämnden 

2015-12-14 

2015-12-21 2016-01-12 

Kommunkontoret,  Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 

§ 3 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 2 

 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2015-12-14  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
  
Upphävande av beslut för lokaler för tillfälligt ankomstboende -  evakueringsplatser ................. 3 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2015-12-14  

             Justerandes signatur             Utdragsbestyrkande 

 
 
 Krisledningsnämnden § 3   DNR KS 182/2015 109  

 
Upphävande av beslut för lokaler för tillfälligt ankomstboende -  
evakueringsplatser 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun tillhandahåller sedan 2015-11-27 evakueringsplatser åt 30 asyl-
sökande. Behovet av tillfälliga ankomstboenden, så kallade evakueringsplatser, kan 
dock snabbt ändras och därför kan också behovet av lokal och dess utformning snabbt 
skifta. Detta kan innebära att verksamhet som bedrivs i lokalen behöver omlokaliseras 
för att skapa plats för tillfälligt ankomstboende.  
Krisledningsnämnden beslutade därför 2015-11-30 att; 

1. Omgående överta och tillsvidare ansvara för samtliga lokaler i bildnings-
nämndens regi. 

2. Övertagande och ansvar för lokaler, i steg ett, gäller Altorpskolans gymnastik-
sal och lokalen för Freetimes verksamhet. 

3. Även andra lokaler som behövs kan omgående tas i anspråk om krislednings-
nämnden så bedömer 

De lokaler som idag har övertagits av krisledningsnämnden, Altorpskolans gymnastik-
sal och lokalen för Freetimes verksamhet, bör dock så snart som möjligt återgå till or-
dinarie verksamhetsansvarig så snart behovet för evakueringsplatser upphört, i dagslä-
get planerat till 2015-12-19. 

 
Beslutsunderlag 
Krisledningsnämnden § 2/2015-11-30 
Kommunstyrelsen § 201/2015-10-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Punkt 1 och punkt 3 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30,  
§ 2, upphävs.  

• Till kommunstyrelsens ordförande delegeras att i samband med att behovet 
för evakueringsboendet upphör, fatta beslut om att upphäva beslutspunkt 2 i 
krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2,  

• Efter att beslut fattats av kommunstyrelsens ordförande upphör därmed kris-
ledningsnämndens verksamhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Krisledningsnämndens beslut 

1. Punkt 1 och punkt 3 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30,  
§ 2, upphävs.  

2. Till kommunstyrelsens ordförande delegeras att i samband med att behovet 
för evakueringsboendet upphör, fatta beslut om att upphäva beslutspunkt 2 i 
krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2,  

3. Efter att beslut fattats av kommunstyrelsens ordförande upphör därmed kris-
ledningsnämndens verksamhet. 
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kolinspektionen 

Ljud & Bildskolan LBS AB 
Box 213 
101 24 Stockholm 
Att: hakan.stenstrom@academedia.se  

Beslut 
2015-12-14 

1(4) 
Dnr 320-2015:7213 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasie-
skola vid Ljud & Bildskolan Borås i Borås kommun 

Beslut 

Skolinspektionen godkärmer, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), Ljud 
& Bildskolan LBS AB (556485-1649) som huvudman för fristående gymnasie-
skola vid Ljud & Bildskolan Borås i Borås kommun. Godkännandet avser ut-
bildning på det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations-
och medieteknik. 

Villkor för godkännandet 

Godkännandet gäller för utbildning som startar efter den 30 juni 2016. 

Godkännandet gäller under förutsättning att utbildningen startar senast vid 
början av läsåret 2017/2018. 

Bakgrund 

Skolinspektionen avslog i beslut den 11 september 2015 (dnr 32-2015:845) an-
sökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola avseende det nationella teknikprogrammet med inriktningen 
informations- och medieteknik vid Ljud & Bildskolan Borås i Borås kommun. 

Beslutet grundades på att det enligt Skolinspektionens bedömning inte var sä-
kerställt att sökanden kommer att få angivet antal elever till den sökta utbild-
ningen och att redovisat elevunderlag därigenom inte bedömdes vara tillräck-
ligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Då elev-
underlaget inte var verifierat bedömdes inte heller budgeten vara tillförlitlig. 

Ljud & Bildskolan LBS AB överklagade Skolinspektionens beslut den 16 okto-
ber 2015 och inkom med nya uppgifter. Skolinspektionen fann i yttrande den 30 
november 2015 inte längre skäl att vidhålla avslagsgrunderna i beslutet. 
Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 3 december 2015 (mål nr 22739-
15) att upphäva det överklagade beslutet och visa målet åter till Skolinspekt-
ionen för ny handläggning i enlighet med vad som anges i domskälen. 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se  
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Skolinspektionen 

Beslut 
2015-12-14 

2(4) 
Dnr 320-2015:7213 

Motivering till beslut 
Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvud-
män för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förut-
sättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildning-
en ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närlig-
gande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
också beaktas. 

Sökanden har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Ljud & 
Bildskolan Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 31 maj 
2010 (dnr 37-2010:3346). 

Huvudmannens förutsättningar 
Ljud & Bildskolan LBS AB har i överklagandet kommit in med nya uppgifter 
avseende elevprognos. 

Mot bakgrund av de nya uppgifter som tillförts ärendet gör Skolinspektionen 
nu bedömningen att Ljud & Bildskolan LBS AB har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

Påtagliga negativa följder 
Eftersom Skolinspektionen bedömer att Ljud & Bildskolan LBS AB har förut-
sättningar att följa de föreskrifter som gäller för gymnasieskolan avseende det 
nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik 
ska Skolinspektionen pröva om etableringen innebär påtagliga negativa följder 
på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av 
Borås kommun eller närliggande kommuner. 

I denna del gör Skolinspektionen följande bedömning. 

Enligt uppgift från Borås kommun fanns det 1 147 16-åringar i kommunen år 
2015. Kommunen beräknar att det år 2020 kommer att finnas 1 297 16-åringar i 
kommunen. 

Skolinspektionen har gett lägeskommunen och närliggande kommuner tillfälle 
att yttra sig över ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår att motsva-
rande utbildning redan erbjuds inom lägeskommunens gymnasieskola. Av 
yttrandena framgår även att vissa kommuner anser att det finns risk för en 
överetablering av antalet utbildningsplatser på de aktuella programmen i 
kommunen. Ulricehamns kommun tillstyrker ansökan. 
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Skolinspektionen 

Beslut 
2015-12-14 

3(4) 
Dnr 320-2015:7213 

Ljud & Bildskolan LBS AB har uppgett att de avser att starta det nationella tek-
nikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik läsåret 
2016/17 med 16 utbildningsplatser. 

Borås kommuns antagningsstatistik visar att det inför läsåret 2015/16 fanns 131 
behöriga förstahandssökande till nationella teknikprogrammet. 

Med hänsyn tagen till antalet behöriga förstahandssökande till det kommunala 
programmet samt det antal utbildningsplatser som sökanden planerar att er-
bjuda bedömer Skolinspektionen att etableringen inte skulle innebära påtagliga 
negativa följder för kommun. Skolinspektionen bedömer vidare att de invänd-
ningar mot en etablering som framförts i yttrandena inte är av den art att god-
kännande inte ska medges. 

Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning medför en etablering av utbild-
ningen nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och me-
dieteknik vid Ljud & Bildskolan Borås i Borås kommun inte påtagliga negativa 
följder på lång sikt för eleverna och för den del av skolväsendet som anordnas 
av Borås kommun. 

Upplysning 

Huvudmannen ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att utbildningen genom-
förs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i 
andra förf attningar. 

Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hem-
kommun. Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen 
(2010:2039). 

Skolinspektionen erinrar om att godkännandet endast avser den huvudman 
som anges i beslutet. Huvudmannaskapet för skolenheten får inte utövas av 
någon annan fysisk eller juridisk person (associationsform) innan Skolinspekt-
ionen efter ansökan beslutat att godkänna den nya huvudmannen. 

Etableringskontroll 

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudman-
nen och den godkända utbildningen under maj - juni 2016. Mer information 
om etableringskontrollen firms på Skolinspektionens webbplats. 

Meddelande 3



Skolinspektionen 

Beslut 
2015-12-14 

4(4) 
Dnr 320-2015:7213 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

På Skolinspektionens vägnar 

Malin Jern 
Beslutsfattare 

Camilla Rönnberg 
Utredare/föredragande 

Kopia till: 
Borås kommun 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun 
Marks kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun 
Vårgårda kommun 
CSN 
SCB 

Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Över-
klagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller läm-
nas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den 
dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder 
det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. 

skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som 
önskas. De skäl som finns för ändringen bör också anges. Skrivelsen ska vara 
undertecknad av klaganden eller dennes ombud. 
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2015-11-27

Minnesanteckningar

Samverkansmöte mellan Herrljunga och Vårgårda om den gemensamma Vuxenutbildningen

Tid: måndagen 23/11, 8.30-10
Plats: Carina Berghs rum, kommunhuset Vårgårda (2:a våning)

Närvarande:
Ingemar Kihlström, Bildningsnämnden, Herrljunga
Åsa Mukhopadhyay, Utskottet för Lärande och Omsorg, Vårgårda
Bodil Jivegård, Bildningschef, Herrljunga
Carina Bergh, Utbildningschef, Vårgårda
Ann-Charlotte Lilja, Rektor Vuxenutbildningen

1. Utredning tapetserarutbildningen 
Ann-charlotte presenterar utredning med tänkbara scenarior inför framtiden. Beslutet för KS 
i Vårgårda blir om utbildningen skall bedrivas oförändrat fram tom hyreskontraktet upphör 
eller om utbildningen skall avvecklas from januari 2016. Samrådsgruppens rekommendation 
är att utbildningen bör bedrivas i nuvanrande omfattning t o m hyreskontraktet upphör, det 
finns möjligheter att det ekonomiska scenariot blir något bättre än förväntat om elevantalet 
blir fler än prognostiserats. Kostnaden för att bedriva utbildningen med c:a 6 elever blir 
lägre än att stå med enbart hyreskostnaden (c:a 460 tkr)

2. Budget. 
Uppföljning 2015 – trots att tapetserarutbildningen går med underskott och farhågor under 
våren om ev underskott totalt gör komvux ett överskott. Det beror på att inte "25-kronan" 
behövs utbetalas till Brvux pga ökade statsbidrag under året. Oförutsedda statbidrag har 
också utbetalts om c:a 350 tkr. Det har varit ett år som varit mycket osäkert i sina 
förutsättningar eftersom inte besked funnits om statsbidrag förrän sent under året. Troligen 
blir överskottet c.a 200 tkr. 
Budget 2016 – Ann-Charlotte avser att använda av överskott för ev personalförstärkningar 
som kan bli aktuella i o m ökning av SFI-elever till kommunerna. En större ökning 
prognostiseras under 2016. 

3. Ev ny yrkesutbildning HT16 
Förfrågan från BRvux om Herrljunga-Vårgårda kan ordna även godstransport from aug -16. 
Samrådsgruppen ställer sig positiv till förslaget, viktigt att i största möjliga mån ordna Apl-
platser i båda samverkanskommunerna. 

4. Information om statsbidrag 2016.
Trainee: En första samverkan har skett med AF Herrljunga-Vårgårda, vilken visade att 
gruppen arbetslösa som kan vara aktuell för statsbidrag är mindre än vi först trott (20-24 år 
med gymnasiekompetens). I samråd med AF har ansökan om två platser gjorts inför 2016. 

Meddelande 4



Det kan bli c.a 4 personer som omfattas av bidraget. I sig är det positivt eftersom det innebär 
att vi har en låg ungdomsarbetslöshet i våra kommuner. 

5. Övriga frågor 

• Skolinspektionen riktar kritik mot huvudmannen för att verksamhet inte bedrivs på 
gymnasie/gruv-kurser under sommaren, eleverna har sommarlov. Ann-Charlotte får i 
uppdrag att se över organisationen för att säkerställa att verksamhet erbjuds även sommartid 
inom gymnasie/gruv. 

• Bodil lyfter frågan om ev snabbspår för elever på SFI som varit lärare i sitt hemland. 
Eftersom det är brist på modersmålslärare i kommunerna kan man behöva se över detta. 
Falköping har startat ett pilotprojekt kring modersmålslärare. Bodil lyfter detta med AF och 
Ann-Charlotte ansvarar också för att föra frågan vidare i sitt nätverk. 

• Nästa möte bokas till onsdagen den 2/3  kl 8.30-10 på Komvux Herrljunga

Minnesanteckningar

/Ann-Charlotte Lilja
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2015-11-27

Handläggare: Ann-Charlotte Lilja

Underlag till samrådsgrupp avseende tapetserarutbildning inom vuxenutbildningen

Bakgrund
Under år 2007 startades tapetserarutbildning upp i Arbetscenters lokaler i Herrljunga. Till en början 
rörde det sig om en elevgrupp med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, som befann sig i 
Arbetscenters regi. Utbildningen för eleverna köptes in av Arbetscenter från Komvux Herrljunga. 
Utbildningen knöt an till den långa tradition av möbeltillverkning som finns i Herrljunga och 
utvecklades 2008 till en lärlingsutbildning som också började ta emot elever från andra kommuner. 
Utbildningen var då helt i Komvux regi. År 2010 skedde flytten in i nuvarande lokaler i Herrljunga 
Företagscenter. Då ökades elevkapaciteten till 10, som mest 11, elever samtidigt i verkstaden. Inför 
flytten gjordes en information till Utbildningsnämnden i Herrljunga. I kalkylen från 2010 finns en 
summa om 230 tkr som kallas "budget Komvux", där det fanns inräknat att Komvux skulle 
finansiera utbildningen vid ev förlust av interkommunala intäkter. I informationen från 2010 lyftes 
att det var ett gynnsamt läge vad gäller statsbidraget "Yrkesvux", som då hade sin största tilldelning 
och beräknades fortsätta i fyra år framåt, vilket också skedde. 

Utbildningen är idag en av två verksamma tapetserarutbildningar på gymnasienivå i Sverige. Den 
andra utbildningen ligger i Ljungby och erfarenhetsutbyte har skett mellan lärarna. Utbildningen i 
Herrljunga har arbetat aktivt med att förbättra kvalitén och samarbetar med branschorganisationen 
Sveriges Tapetserarmästare (STM), vilka understödjer det arbete som gjorts och bekräftar att 
utbildningen håller en god kvalitet. 
Enligt undertecknads erfarenhet samt dokument från 2010 har utbildningen inte gått med noll- eller 
plusresultat. Inbyggt i strukturen har funnits att utbildningen fått kosta c:a 200 tkr årligen, vid full 
beläggning. Byte av ekonomisystem samt huvudman gör det mycket svårt att följa upp tidigare 
kostnader och intäkter. 

Lokaler
I oktober 2013 skrevs nuvarande hyresavtal om av vikarierande rektor tillsammans med 
fastighetsägaren Herrljunga Företagscenter. Avtalet skrevs t o m 2015-06-30, med uppsägning 
senast 9 mån innan. Om så inte skulle ske löper avtalet vidare till 2017-06-30. Då avtalet inte varit 
känt i nuvarande organisation har avtalet inte sagts upp i tid utan löper tom 2017-06-30. Herrljungas 
fastighetsavdelning har genom fastighetschef Eva Nordén 2015-10-07 varit behjälpliga med att 
förhandla med fastighetsägaren. Fastighetsägaren vill inte omförhandla, nuvarande kontrakt 
kvarstår tom 2017-06-30.

Ekonomi
Utbildningen kostar idag verksamheten netto cirka 250 tkr årligen, vid maximal möjlig 
interkommunal ersättning – samtliga fyllda elevplatser. Det är ej möjligt att höja priset på 
utbildningen ytterligare, eftersom ingen kommun är beredd att betala en så stor summa som den 
faktiska kostnaden. Priset höjdes 1/1 2015 från 70 till 85 tkr/plats (77, 27 kr/poäng).

Vidtagna åtgärder för att balansera ekonomin 2015
• Städkostnad har setts över och minskats från 100 tkr till 25 tkr, dvs 75 tkr på helår. 2015 
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innebär det en besparing med c:a 37 tkr.
• Lärartjänst har anpassats efter antalet elever och utgör fr o m augusti månad totalt 80%, 

fördelat på två personer. Minskning med c:a 100 tkr/helår. 2015 innebär det en besparing på 
c.a 50 tkr.

• Lokalhyran har förhandlats via fastighetschef Herrljunga. Inga åtgärder var möjliga att göra, 
kontraktet kvarstår i nuvarande omfattning. 

Dessa åtgärder innebär att vid samtliga fyllda elevplatser närmar sig utbildningen att bli 
egenfinansierad, på helårsbasis. 
Nedanstående beräkning baserar sig på en prognos om c:a 6 fyllda elevplatser under 2016, vilket 
skulle vara i stort sett samma som 2015.

Prognos ekonomiskt läge november 2015
Inkl vidtagna åtgärder lärartjänst, lokalvård
Kostnader Tkr

Lärare 1,0 tjänst vt, 0,8 HT 483

Hyra 462

Lokalvård 82

Förbrukningsmaterial* 168

Summa kostnader 1195

Intäkter

Interkommunal ersättning** -485

Kundarbeten -250

Oförutsett statsbidrag *** -140

Summa intäkter -875

Bidrag från Komvux budget -320

Netto 0

* Förbrukningsmaterialet har ej förbrukat så mycket som planerat pga minskat elevantal
** För lite interkommunal ersättning (IKE) fakturerades 2014, vilket upptäcktes 2015 och därmed 
ökade IKE något 2015 mot tänkt ersättning. 
***Brvux betalade ut ett oförutsett statsbidrag. Intäkt av engångskaraktär. 

Tabell prognos ekonomi 2016
Kostnader 

Lokaler 462

Lokalvård 25

Lärare 0,8 tjänst 477

Förbrukningsmaterial 140

Summa kostnader 1104
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Intäkter 

IKE, 6 elever -510

Kundarbeten -250

Summa intäkter -760

Bidrag från Komvux budget* -344

Netto 0

*Pga minskade elevintäkter behöver Komvux budget balansera upp intäkterna 2016 med en 
beräknad summa om 344 tkr. 

Elevunderlag
Nedan redovisas en tabell med översikt över elevantalet 2015 samt prognos  för våren 2016.
Intresserade elever finns, vi ser detta genom förfrågningar om att komvux skall skicka ut 
information om utbildningen. Många kommuner i Sverige befinner sig i ett läge där de inte har 
budget till att köpa yrkesutbildning i samma omfattning och bekostar därmed inte utbildningen 
genom att betala interkommunal ersättning för den. Regeringen aviserar nu en fortsatt satsning på 
yrkesutbildning under kommande år, vilket skulle kunna innebära ökade ansökningar. 
En minskning av elevförfrågningar har dock märkts under hösten. Det är svårt att säga om detta 
beror på att marknaden är mättad, eller om det beror på att elever så ofta fått nej av sina 
hemkommuner att man inte anser det möjligt att få beviljat utbildning och därmed avstår från att 
visa intresse.

Elevbeläggning Tapetserarutbildning

2014 Antal elever
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Januari
Februari
mars
april
maj
juni
juli Stängt
aug
sept
okt
nov
dec

2015
Januari
Februari
mars
april
maj
juni
juli Stängt
aug
sept
okt
nov
dec

2016
januari
februari
mars
april
maj
juni
Prognos: 2 nya elever vid start febr-16
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Lärlingsutbildning
Inom smalare branscher i Boråsregionen erbjuds att läsa utbildning utformat som en lärlingsform, 
där c:a 70% av utbildningen förläggs till en arbetsplats (APL). Resterande del är med yrkeslärare, 
där eleven tillgodogör sig moment som den ej lär sig på APL-platsen samt bedöms av läraren. Inga 
fasta lokaler finns, utan lärartid köps in efter elevantal och bedömning/undervisning sker till viss del 
i lärarens egna lokaler, t ex sker så inom fordonsutbildning. Ett alternativ är att omforma 
tapetserarutbildningen till en sådan typ av utbildning. Från och med vilken tidpunkt finns förslag på 
nedan i möjliga scenarier. 

Möjliga scenarion/beslutsförslag:

A. Genomförs i nuvarande omfattning, lärlingsutbildning efter 2017-06-30
• Elever antas med start 1/2 2016 och utbildningen bedrivs vidare i nuvarande omfattning med 

löpande antagning t o m 2017-06-30. Sista antagning augusti 2016, för att de elever som är 
senast antagna skall slutföra sin utbildning. Lokalkostnad och lärartjänst (80%) oförändrade 
tom 2017-06-30. 

Efter detta kan följande scenarion bli aktuella. Beslut bör tas tidigt under hösten 2016 för att 
åtgärder skall kunna vidtas:

◦ Utbildningen övergår from 2017-07-01 till en lärlingsutbildning där lärare rekryteras i 
omfattning efter sökande elever och utbildningen genomförs till största delen på en APL-
plats, samt till viss del i lärarens verkstad. Lokalen sägs upp och lärartjänst omfattar c:a 
20%.

◦ Omlokalisering from 2017-07-01 till mindre kostnadskrävande lokaler och eventuell 
ytterligare reglering av lärartjänst efter elevantal.

B. Utbildningen avslutas from januari -16
• Inga nya elever antas from 1/2 2016, lokalen töms och inventarier säljs, alternativt tas 

tillvara. Nuvarande senast antagna elever avslutas i juni 2016. Besparing lärartjänst på 6 
mån, samt att lokalkostnad kvarstår tom 2017-06-30. 
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Protokoll för Bildningsförvaltningens Förvaltningssamverkan, FSG  
 
Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 13.00 – 15.40  
Närvarande:  
 
För Kommunal Elisabeth Carlsson, Kristina Söderquist 
För LR                                    Helén Borhammar, Jenny Häggström 
För Vision                              Anette Wigertson 
För Vårdförbundet                 Anita Hjalmarsson 
För bildningsförvaltningen    Bodil Jivegård, Heli Kittilä, Anders Eliasson 
 
§1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började som vanligt med dialog och information, (se anteckningar i bilaga). Parterna 
hanterade sedan följande ärenden: 
 
§2. Justering av protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 
 
§3. BN 2016-02-01, genomgång av handlingarna 
Handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2016-02- 01 är genomgångna och informerade. 

§4. Budgetbeslut 2016 samt konsekvensanalyser 
Bildningschef och controller har gått igenom risk- och konsekvensanalyser som inkommit 
från några enheter. Analyser har inte kommit in från Altorpskolan och Kunskapskällan.  
 
§5. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Herrljunga 2016-01-21 
Vid datorn      
Heli Kittilä                     Justeras 

För arbetsgivaren 
 

Bodil Jivegård 
2016-01-21 
 

Vårdförbundet                   LR                                  Kommunal           Vision 
 
Anita Hjalmarsson            Helén Borhammar          Elisabeth Carlsson       Anette Wigertsson 
2016-01-                      2016-01-                        2016-01-                      2016-01-                                                        
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Anteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 2016-01-21, kl. 13.00- 15.30  

Närvarande:              

För Kommunal Elisabeth Carlsson, Kristina Söderquist 
För LR                                    Helén Borhammar, Jenny Häggström 
För Vision                              Anette Wigertson 
För Vårdförbundet                 Anita Hjalmarsson 
För bildningsförvaltningen    Bodil Jivegård, Heli Kittilä, Anders Eliasson 
 
1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Justering av föregående protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte i FSG undertecknades. 
Information/ Dialog 

4. Ansökan Skapande skola, Kulturrådet 
Kulturrådet har valt att prioritera arrangemang och aktiviteter riktade till nyanlända elever. 
I ansökan från Herrljunga görs en prioritering utifrån dessa riktlinjer där Altorpskolan 
hamnar överst med önskade aktiviteter. 

5. Nätverksträff med Simon Hjort för förstelärare 7 april (Sjuhärad utom Borås) 
Information gavs av utvecklingsledare om en planerad nätverksträff med fokus på 
kollegialt lärande riktad till förstelärare i Sjuhäradskommunerna, utom Borås.  

6. Ansökan Läslyftet (genomförande av kartläggning/ nulägesbeskrivning senast 22/1) 
Kort beskrivning av processen med förberedelser för Läslyftet. 

7. BN, genomgång av handlingarna  
Information gavs om de informations- och beslutsärenden som tas upp på 
bildningsnämnden, BN den 2 februari. En länk till kallelsen skickas av Anthon till FSG.  

8. Öppna jämförelser gymnasieskolan 2015 
Kort genomgång av sammanställningen för gymnasieskolans Öppna jämförelser 2015. 
Materialet skickas till FSG digitalt. 

Fokus på Barn/Elever 

9. Systematiskt kvalitetsarbete- kunskapsresultat i skolan 
Utvecklingsledare gick kort igenom uppföljningen av kunskapsresultat i åk 3, åk 6, åk 8 
och åk 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan. Materialet skickas till FSG digitalt. 

10. Genomförande av skol-, förskole- och fritidshemsenkät 
För att utvecklingsledaren ska hinna genomföra en del av enkäterna kastas tidplanen 
delvis om. Det innebär att skolans enkäter, för åk 5, åk 8 och år 2 i gymnasieskolan, 
genomförs innan sportlovet. Förskole- och fritidshemsenkäter genomförs med början i 
mitten av februari. Analyser och sammanställningar genomföras enligt samma tidsplan 
som tidigare år. 

Personal 

11. Rekryteringar 
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Dialog kring rekrytering av utvecklingsledare samt rektor Kunskapskällan. Bildningschef 
kommer att ha fortsatt dialog kring rekryteringarna den närmaste tiden med lärarfacken.  
Kort information om vårens bemanning där någon enhet saknar tillräckligt med behörig 
personal. 

12. Löneöversyn 2016: Genomförande/ förväntningar/ funderingar 
Bildningschef redogör för tänkt process med löneöversynen. Information finns om detta 
på Komnet, inklusive jämförande statistik, lönekriterier och tidsplan för översynen. 

Arbetsmiljö 

13. Medarbetarenkät- resultat samt process framåt 
Den som vill ta del av det digitala materialet vänder sig till bildningschef för att få en 
inloggning. Dialog kring resultaten i enkäten på övergripande nivå. 

14. Arbetsmiljöverkets uppföljning av skoltillsynen 
Genomgång av Arbetsmiljöverkets skoltillsyn och vad som framkom i den. Påpekades 
bland annat att personal som arbetar i bullriga miljöer ska genomgå hörselkontroll. 
Kontinuerliga utbildningar i Första hjälpen ska erbjudas, bättre rutiner behöver finnas 
kring riskbedömningar kring PRAO, APL och i samband med idrottslektioner och 
liknande. Riskbedömningar på vardaglig basis behöver göras skriftligt, menar 
Arbetsmiljöverket. Skillnader finns i benägenheten att rapportera tillbud. 
Krav kommer att ställas utifrån tillsynen där vissa delar ska åtgärdas inom en viss tid. 

Ekonomi 

15. Bokslut 2015 
Bokslutet för 2015 för hela bildningsförvaltningens verksamhet ser ut att landa på ett litet 
överskott.  

16. Budgetbeslut 2016 samt konsekvensanalyser 
Bildningschef och controller har gått igenom risk- och konsekvensanalyser som 
inkommit från några enheter. Analyser har inte gjorts på Altorpskolan och 
Kunskapskällan.  

17. Prislistor 2016 
Ingen förändring av priserna för utbildningsverksamhet jämfört varken med föregående 
år eller i jämförelse med Sjuhärad.  

18. Internkontroll 
Anders Eliasson gick igenom resultaten för internkontrollen. Inga större avvikelser har 
upptäckts, de mindre avvikelser som funnits har redan åtgärdats. Det innebär stora 
förbättringar i verksamheterna gällande följsamhet av ramavtal och inköp. 

Beslut (se även protokoll FSG 2016-01-21) 

• Handlingarna till Bildningsnämndens sammanträde den 1 februari är 
informerade. 

• Budgetbeslut 2016 samt konsekvensanalyser 
Bildningschef och controller har gått igenom risk- och konsekvensanalyser som 
inkommit från några enheter. Analyser har inte gjorts på Altorpskolan och 
Kunskapskällan.  

 
// Vid tangenterna: Heli Kittilä 
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