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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2016-04-04 
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; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-04-04 

BN § 42 DNR 

Information om drogvaneundersökning på Altorpskolan och 
Kunskapskällan 

Sammanfattning 
Håkan Fransson, drogförebyggare, redogör för drogsituationen bland högstadie
och gymnasielever i Herrljunga kommun. Situationen i Herrljunga beskrivs som 
god, jämförelser med andra kommuner visar på lågt nyttjande av alkohol, tobak 
och andra droger hos eleverna på högstadie- och gymnasieskola. Uppföljning 
kommer ske till hösten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 



; B HERRLJUNGA . .'°MMU> 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sl)lll 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-04-04 

BN § 43 DNR 

Information om musikskolans vision och riktlinjer 

Sammanfattning 
Dan Bengtsson, musikskolechef, redogör för arbetet med att ta fram en ny vision 
och nya riktlinjer för musikskolan. Arbetet slutförs i det närmaste och väntas bli 
ett ärende vid nästa sammanträde för bildningsnämnden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



; ~HERRLJUNGA.KOMMUN 
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Jus terpn~es ~gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-04-04 

BN § 44 DNR UN 60/2016 606 

Månadsuppföljning 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden prognostiserar en budget i balans. Kostnader har anspassats 
på ett bra sätt till budgetförutsättningarna som kräver noggrannhet ute i verksam
heterna. 
Bildningsnämndens bokslut för 2015 visade att grundbemanningen och grund
förutsättningama ligger stabilt inom Bildningsnämndens ansvarsområde. Försko
lan avvek från budgeten men det förklarades huvudsakligen av engångseffekter 
när nya avdelningar öppnades upp. 
Under inledningen av 2016 har fokus legat på att följa kostnaden per barn i för
skolans verksamheter. Under de två första månaderna ligger både Innerby- och 
Ytterbyområde inom rätt spann. Under januari och februari hade bildningsnämn
den i snitt 480 barn i förskolan. Det innebär en ökning jämfört med föregående 
år, men en negativ avvikelse mot budgeten som ligger på 514 barn. Det ekono
miska utfallet följer volymutvecklingen och ligger därför med en positiv avvi
kelse de två första månaderna. Prognosen är att volymerna når de budgeterade 
värdena och därför beräknas kostnaderna öka under våren. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-03-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljningen godkänns. 

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Månadsuppföljningen godkänns. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlr.1d1~ddb.Jlfl Sid 6 
2016-04-04 

BN § 45 DNR 

Rapport om oroande frånvaro 

Sammanfattning 
Christer Wetterbrandt, rektor Mörlandaskolan, redogör för nämnden om oroande 
elevfrånvaro på Mörlandaskolan. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-04-04 

BN ~ 46 DNRUN 

Information om samråd för översiktsplan 

Sammanfattning 
J anna Petersson, planeringssekreterare, föredrar för nämnden om arbetet med att 
upprätta en ny översiktsplan. Till skillnad från tidigare översiktsplaner är den nya 
planen i digital form, vidare är strukturen på planen mer hållbar då den kommer 
kunna revideras delvis. Översiktsplanen kommer i det närmaste skickas ut på 
remiss till olika instanser. Vidare ges även information om GIS (geografiskt in
formationssystem). 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



~~HERRLJUNGA.KOMMUN 
BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-04-04 

BN § 47 DNR UN 59/201 6 609 

Ansökan om stöd till kulturarrangemang 

Sammanfattning 
Källeryds missionsförsamling har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd 
till en kvinnofrukost, som genomförts den 12 mars 2016. Under ett antal år har 
församlingen uppmärksammat "Den internationella kvinnodagen" genom att 
ordna kvinnofrukost med någon intressant kvinnlig föredragshållare. Årets före
läsare är Sohelia Fors, Karlskoga, ursprungligen från Iran. Hon har gjort en in
tressant livsresa från kurdisk prinsessa till Sverige där hon idag verkar bland in
vandrarkvinnor genom sin tehusverksamhet. Hon har även skrivit boken "Kärle
ken blev mitt vapen". Årets föreläsare innebär ett större ekonomiskt åtagande. De 
samlade kostnaderna för genomförandet uppgår till 11 225 kr, varav 8 000 kr är 
arvode till föredragshållaren, 2 400 kr består av matkostnader och 825 kr annon
sering. Beräknade intäkter uppgår till 4 200 kr vilket man räknar med i form av 
biljettintäkter (70 personer a 60 kr) . Kostnad minus beräknade intäkter uppgår till 
7 025 kr, varav församlingen ansöker om stöd från kommunen på 5 000 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 såtillvida att det riktar sig till kvinnor i alla åldrar 
och det genomförs i Herrljunga kommun. Det är ett specifikt, unikt program. 
Stödet ges helt eller delvis som en förlustgaranti och förutsätter en komplette
rande ekonomisk insats. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-1 7. 
Ansökan om stöd till kulturarrangemang, daterad 2016-03-14. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beviljar Källeryds missionsförsamling ett bidrag på 
maximalt 5000 kr i förlustgaranti. 

• Församlingen ska inkomma med en fullständig ekonomisk redovisning av 
arrangemanget innan utbetalning av stöd. 

Vice ordförandes förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens fö rslag till beslut. 

Jäv 

Juslerandes sign 

Ingemar Kihlström (KO) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning 
av detta ärende. Robert Andersson (S) tillträder som ordförande under§ 47. 

Utdragsbestyrkande 
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BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 9 
2016-04-04 

Fortsä ttning* 47 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om vice ordförandes förslag antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beviljar Källeryds missionsförsamling ett bidrag på 

maximalt 5000 kr i förlustgaranti. 
2. Församlingen ska inkomma med en fullständig ekonomisk redovisning av 

arrangemanget innan utbetalning av stöd. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRUUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes7 11 / 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-04-04 

BN § 48 

Information om kulturpris och kulturstipendium 

Eva-Lena Liljedahl, bibliotekschef, informerar nämnden om utdelandet av 
kulturpris och kulturstipendium. Information och regler gällande de två priserna 
finns att läsa på Herrljunga kommuns hemsida. Priserna kommer att delas ut i 
samband med kommunens nationaldagsfirande. 

Informationen läggs till handlingarna. 

U\dragsbestyrkande 



~ ~ HERRlJUNGA..'°MMU' 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-04-04 

BN § 49 DNR UN 44/2016 619 

Remissvar till Skolinspektionen, ansökan Academy of Music and 
Business Education Vara AB 

Sammanfattning 
Academy of Music and Business Education Vara AB, har ansökt hos Skolin
spektionen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of Music and Business Vara i Vara kommun fr.o.m. 
läsåret 2017/2018. Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan 
för att beskriva vilka följder detta kan få för kommunens egen gymnasieverk
sarnhet. 
Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik 
och gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att där kunna sä
kerställa en utbildning med god kvalitet. 
Bildningsnämnden konstaterar att ökningen av friskoleplatser inom pendlingsbart 
avstånd troligen kommer att påverka Herrljungas gymnasieskola, Kunskapskäl
lan, negativt. Bildningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan 
från Academy of Music and Business Education Vara AB, för nyetablering av 
fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-01 
Remissvar/Yttrande om nyetablering av fristående gymnasieskola Dnr 32-
2016:737 
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden konstaterar att ökningen av friskoleplatser inom pend-

1 ingsbart avstånd troligen kommer att påverka Herrljungas gymnasie
skola, Kunskapskällan, negativt. 

• Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 
• Bildningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från 

Academy of Music and Business Education Vara AB, för nyetablering av 
fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde. 

Uidragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-04-04 

Fortsättning§ 49 

Carin Martinsson (M) föreslår att 
• Beslutspunkt 1 presidiets förslag stryks i sin helhet. 
• Beslutspunkt 2 i presidiets förslag kvarstår. 
• Beslutspunkt tre i presidiets förslag ersätts med " bildningsnämnden till

styrker ansökan och ser den som ett positivt komplement gällande gym
nasieutbildning i Herrljunga Kommuns närområde." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Carin Martinssons (M) förslag och fin
ner att bildningsnämnden beslutar enligt med presidiets förslag. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden konstaterar att ökningen av friskoleplatser inom 
pendlingsbart avstånd troligen kommer att påverka Herrljungas gymnasieskola, 
Kunskapskällan, negativt. 
2. Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 
3. Bildningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från Academy 
of Music and Business Education Vara AB, för nyetablering av fristående gym
nasieskola i Herrljunga kommuns närområde. 

Reservation 
Carin Martinsson (M) och Mathilda Ohlsson (M) reserverar sig till förmån för 
Carin Martinssons (M) förslag. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRUUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sid 13 
2016-04-04 

BN ~ 50 DNR UN 43/2015 619 

Remissvar till Skolinspektionen, ansökan Lärande i Sverige AB 

Sammanfattning 
Lärande i Sverige AB, har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Real
gymnasiet i Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. 
Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan för att beskriva vilka 
följder detta kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. 
Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik, 
programutbud och antal platser på Kunskapskällans gymnasium samt gjort en 
bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att där kunna säkerställa en ut
bildning med god kvalitet. 
Bildningsförvaltningen konstaterar att nyetablering och ökning av friskoleplatser 
på yrkesprogrammen i närområdet inom pendlingsbart avstånd utgör en påtaglig 
risk när det gäller möjligheten för Kunskapskällan att bibehålla en kvalitativt god 
utbildning. Även mindre förändringar i tillströmningen av elever till de aktuella 
programmen kan få negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Bild
ningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från Lärande i Sve
rige AB, för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Herrljunga kom
muns närområde. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-08. 
Remissvar/Yttrande om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Borås, Dnr 32-2016:902. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 

Presidiets förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden konstaterar att nyetablering och ökning av friskole

platser på yrkesprogrammen i närområdet inom pendlingsbart avstånd ut
gör en påtaglig risk riär det gäller möjligheten för Kunskapskällan att bi
behålla en kvalitativt god utbildning. 

• Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 
• Bildningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från Lä

rande i Sverige AB, för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i 
Herrljunga kommuns närområde. 

Uldragsbestyrkande 



~ g HERRUUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2016-04-04 

Fortsättning § 50 

Carin Martinsson (M) föreslår att 
• Beslutspunkt 1 presidiets förslag stryks i sin helhet. 
• Beslutspunkt 2 i presidiets förslag kvarstår. 
• Beslutspunkt tre i presidiets förslag ersätts med bildningsnämnden till

styrker ansökan och ser den som ett positivt komplement gällande gym
nasieutbildning i Herrljunga Kommuns närområde. 

Anders Lennartsson (L) bifaller presidiets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Carin Martinssons (M) förslag och fin
ner att bildningsnämnden beslutar enligt med presidiets förslag. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden konstaterar att nyetablering och ökning av friskoleplatser 
på yrkesprogrammen i närområdet inom pendlingsbart avstånd utgör en påtaglig 
risk när det gäller möjligheten för Kunskapskällan att bibehålla en kvalitativt god 
utbildning. 
2. Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 
3. Bildningsnämnden avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från Lärande i 
Sverige AB, för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Herrljunga 
kommuns närområde. 

Reservation 
Carin Martinsson (M) och Mathilda Ohlsson (M) reserverar sig till förmån för 
Carin Martinssons (M) förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2016-04-04 

BN § 51 DNR UN 53/2016 

Samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 

Sammanfattning 
Vadsbogymnasiet i Mariestads kommun har beviljats Nationell idrottsutbildning 
inom innebandy. Vadsboskolan önskar nu att skriva avtal med Herrljunga kom
mun avseende eleven Philip Winbo Byckhardt (000404-5092) som efter bedöm
ning av Svenska Innebandyförbundet anses ha förutsättningar för elitverksamhet 
inom den angivna sporten. Med ett samverkansavtal kan eleven tas emot som sö
kande i första hand till NIU-utbildningen. 
Samverkansavtalet för eleven gäller from läsåret 2016117 och löper under 4 år el
ler till dess att någon av parterna säger upp det. 
Elevens hemkommun betalar interkommunal ersättning till anordnarkommunen 
enligt anordnarkommunens självkostnad för programmet samt därutöver för mer
kostnad för ämnet specialidrott av Riksförbundet rekommenderat belopp på 
12 500 kr per elev och läsår för lagidrotter (bollsporter) 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-10 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU), Yadsbogymnasiet 
Mariestad 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner särskilt sarnverkansavtal, Nationell Idrotts
utbildning (NIU) med Yadsbogymnasiet i Mariestad för eleven Philip 
Winbo Byckhardt (000404-5092) 

Presidiets förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner särskilt samverkansavtal, Nationell 
Idrottsutbildning (NIU) med Vadsbogymnasiet i Mariestad för eleven Philip 
Winbo Byckhardt (000404-5092) 

Uldragsbeslyrkande 
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BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandesi i{i/': 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-04-04 

BN ~ 52 DNR UN 57/2016 

Systematiskt kvalitetsarbete - KAA, Kommunala aktivitetsansva
ret 

Sammanfattning 
Bestämmelserna om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret förändrades i 
samband med ett förtydligande från informationsansvar till kommunala aktivi
tetsansvaret. Bestämmelserna om register och dokumentation vid fullgörandet av 
kommunernas aktivitetsansvar, gymnasieförordningen (2010:2039) förändrades i 
januari 2015. Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter (SKOLFS 
2015:28) och dokumentationen av insatser (SKOLFS 2015:61 ). 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-16 
Rapport, Uppföljning och plan för kommunernas aktivitetsansvar 
Redovisning av Aktivitetsansvaret till SCB 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut : 

• Rapporten godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1. Rapporten godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2016-04-04 

BN § 53 

Information om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid kunskaps
källan/ Altorpsskolan 

Sammanfattning 
Birgitta Fredriksson, handläggare, informerar nämnden om att det har satts upp 
skyddsräcken vid av-och påstigningsplatsen för skolskjutsarna utanför Altorpsko
lan och Kunskapskällan, utmed Norra Parkgatan. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA .. KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-04-04 

BN § 54 DNR UN 58/2016 603 

Systematiskt kvalitetsarbete, rapport skolenkäter vt 2016 

Sammanfattning 
Att följa och analysera kvaliteten i skolorna är en del i det systematiska kvalitets
arbetet för bildningsnämndens verksamheter. En enkät som besvarats av elever i 
grundskolans årskurs 5 samt av elever i år 2 vid Kunskapskällans gymnasieskola 
har sammanställts och analyserats. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-18. 
Rapport, Systematiskt kvalitetsarbete, rapport skolenkäter vt 2016. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rapporten godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1 . Rapporten godkänns 

Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA..'OMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-04-04 

BN § 55 DNR UN 30/2016 606 

Revidering av elevhälsoplan 

Sammanfattning 
Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet upprättades 2014-03-17. En vision är pro
cessad och beslutad i ledningsgruppen. 
"Med eleven i centrum samverkar alla aktörer på ett hälsofrämjande oc~forehyg
gande sätt att ge varje elev trygghet, framtidstro och tilltro till sinformåga att ut
vecklas och nå sin.fulla potential. " 
Förändringar som gjorts: 

• Central elevhälsa heter nu den samordnade elevhälsan. 
• Verksamhetschef för den samordnade elevhälsan har nu den sammankal

lande funktionen för specialpedagogernas nätverksträffar. 
• Befattningen talpedagog är borttagen. 
• Rutiner för elevhälsoarbetet i Herrljunga kommun är utarbetad utifrån 

skolverkets allmänna råd " Arbete med extra anpassning, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram" 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-15 
Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet. Upprättat och reviderat dokument" Mål 
och riktlinjer för Elevhälsoarbetet" 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnen antar upprättat och reviderad elevhälsoplan . 

Presidiets förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att ärendet återremitteras till bildningsförvalt
ningen för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I .Ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen för vidare beredning. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-04-04 

BN § 56 DNR UN 62/2016 606 

Behov av utökad förskoleverksamhet i Innerby förskoleområde 
samt delvis Ytterby förskoleområde 

Sammanfattning 
Utifrån det köunderlag vi har idag och de prognoser som är gjorda av SCB och 
bildningsförvaltningen, ser vi att barnomsorgen i Innerby behöver utökas med yt
terligare en avdelning. 
Trots att vi fyller alla tillgängliga förskoleplatser hos förskolorna och dagbarn
vårdarna fullt ut räcker de inte till de barn som vi idag ser står i kö under våren. 
Innerby har 6 barn som står i kö och skall placeras nu under våren och att 4 av 
dessa skulle ev. kunna lösas genom överinskrivningar. Ytterby har 2 barn som 
idag går på Jätten och har begärt omplacering till Innerby då vårdnadshavaren 
inte har tillgång till körkort och kan följa med när Jätten flyttar ut till Hudene. Vi 
ser att en mycket god lösning vore att placera Innerbys 6 barn tillsammans med 
Ytterbys 2 barn i en fortsatt drift av förskoleverksamhet i Equmeniakyrkans loka
ler from april. Den dagbarnvårdare som skall fortsätta kan redan nu flytta in sin 
verksamhet i lokalen och tillsammans med dessa 6 barn bilda en ny grupp. Den 
dagbarnvårdare som kommer att gå i pension kan fram till dess samverka med 
denna nya avdelning i Equmeniakyrkan. 
Genom att driva en avdelning i Equmeniakyrkan kan vi täcka upp för det behov 
som finns nu under våren, avlasta Ytterbys behov av förskoleplatser till hösten 
genom att erbjuda plats för dessa barn i tätorten samt ha lite marginaler inför 
kommande år. En fortsatt förskoleverksamhet i Equmeniakyrkans lokal ger oss 
möjlighet att ta del av statsbidraget för "Mindre barngrupper i förskolan". Utan 
denna tillkommande avdelning måste barnantalet ökas och då beviljas inget 
statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-18 
Barnprognoser för Innerby förskoleområde 
Bamomsorgsstatistik 
Aktuell förskolekö 
Statistik från SCB över antal barn i förskoleåldern 
Integrationspolitiska programmet 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRUUNGAW MMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sif 

~ '[( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-04 

Fo11sättning § 56 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 4 

• Antalet förskoleplatser i Innerby förskoleområde utökas med ytterligare 
en avdelning. 

• Utökningen sker genom att hyresavtalet för barnlokalen i Equrneniakyr
kan i Herrljunga förlängs fram till halvårsskiftet 2017. 

• Bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om 850 000 kr för att 
finansiera utökningen. 

Presidiets förslag till beslut: 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut tillsammans med Ingemar 
Kihlströms tillägg antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Antalet förskoleplatser i Innerby förskoleområde utökas med ytterligare en av

delning. 
2. Utökningen sker genom att hyresavtalet för barnlokalen i Equmeniakyrkan i 

Herrljunga förlängs fram till halvårsskiftet 2017. 
3. Bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om 850 000 kr för att finan

siera utökningen. 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Utdragsbestyrkande 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2016-04-04 

BN § 57 

Behov av avlämningsplats för barn/ elever och parkeringsplatser 
vid Horsby förskola/skola samt hastighetsbegränsning förbi om
rådet 

Sammanfattning 
Bildningsnämndens presidium har fört en dialog med Tekniska nämndens presi
dium om behovet att förbättra säkerhet, trafiksituation och parkeringsmöjligheter 
vid Horsby förskola/skola. Anledningen är att trafiksituationen vid Horsby för
skola/skola bedöms farlig och flera olyckstillbud har förekommit. Sammanfatt
ningsvis kan nämnas ett behov av åtgärder för att förbättra och utöka avläm
ningsplatser för barn/elever samt att utöka antalet parkeringsplatser för personal 
och besökande. Behovet innefattar också en hastighetsbegränsning till 30 km/h 
på ovansidan av Horsby enhet. Även skyltning som tydliggör att torngångskör
ning inte är tillåten bör sättas upp vid avlärnningsplatsema. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04 
TN § 1122015-12-03 Förfrågan från bildningsnämndens presidium avseende 
Horsbyskolan 
Bilaga 1 A Behov av avlämningsplatsför harnlelever samt parkering\platser och 
hastighetsbegränsning 
Bilaga 1 B Ritning Horsby förskole- och skolområde 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnärnnden överlämnar beställningen i enlighet med bilaga 1 A av 
fler parkeringsplatser samt avlämningsplatser för barn/elever till Tekniska 
nämnden. 

• Bildningsnämnden överlämnar beställningen i enlighet med bilaga 1 A av 
hastighetsbegränsning och farthinder till Tekniska nämnden. 

• Bildningsnämnden överlämnar beställningen i enlighet med bilaga 1 A av 
flytt av soprum så att det läggs utanför skolgården. 

• Bildningsnämnden överlämnar beställningen i enlighet med bilaga lA av 
utökat antal cykelparkeringsplatser. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRUUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2016-04-04 

Fortsättning § 57 

Presidiets förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden föreslår att hastighetsbegränsning till 30 km/h införs 

på Horsbyvägen vid Horsbyskolan. Förslaget lämnas över för genomfö
rande till tekniska nämnden. 

• Bildningsnämnden föreslår att parkeringen vid Horsbyvägen indelas i två 
områden. Västra området endast för av- och påstigning och östra området 
endast för parkering. Trafikflödet in och ut på parkering enkelriktas. För
slaget lämnas över för genomförande till tekniska nämnden. 

• Bildningsnämnden efterfrågar kostnadsanalys från tekniska förvaltningen 
för 50 alternativt 80 parkeringsplatser vid Södergatan. 

• Övriga förslag till förändringar hänskjuts till projektering och genomfö
rande av Horsbyenhetens planerade ombyggnad. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår att hastighetsbegränsning till 30 km/h införs på 
Horsbyvägen vid Horsbyskolan. Förslaget lämnas över för genomförande till 
tekniska nämnden. 
2. Bildningsnämnden föreslår att parkeringen vid Horsbyvägen indelas i två om
råden. Västra området endast för av- och påstigning och östra området endast för 
parkering. Trafikflödet in och ut på parkering enkelriktas. Förslaget lämnas över 
för genomförande till tekniska nämnden. 
3. Bildningsnämnden efterfrågar kostnadsanalys från tekniska förvaltningen för 
50 alternativt 80 parkeringsplatser vid Södergatan. 
4. Övriga förslag till förändringar hänskjuts till projektering och genomförande 
av Horsbyenhetens planerade ombyggnad. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2016-04-04 

BN § 58 

Representanter till arbetsgruppen med 
uppdraget att ta fram riktlinjer för medborgardialog 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikation och med
borgardialog i Herrljunga kommun, och ett befintligt uppdrag är att utveckla 
medborgardialogen. 

Tillsammans med tjänstemän från olika förvaltningar kommer två förtroende
valda ur varje facknämnd att ingå i en arbetsgrupp, som styrgruppen stöttar (till
sammans med SKL) med att ta fram förslag på riktlinjer kring dialog. Dessa ska i 
praktiken sedan provas på under våren med dialog kring översiktsplanen till ex
empel. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23 
Skrivelse från kommunalråd, masterclass medborgardialog 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Ordförande och vice ordförande utgör bildningsnämndens representanter 
till arbetsgruppen med uppdraget att ta fram riktlinjer för medborgar
dialog. 

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

Bildningsnämndens beslut 
I. Ordförande och vice ordförande utgör bildningsnämndens representanter till 
arbetsgruppen med uppdraget att ta fram riktlinjer för medborgardialog. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA .'°MMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-04 

BN § 59 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

Dom från förvaltningsrätten i 
Jönköping 

2 Dom från förvaltningsrätten i 
Jönköping 

3 Ny bosättnings lag ersätter tidigare 
överenskommelse om nyanlända 

4 FSG-protokoll 2015-01-21, 
Minnesanteckningar 

Bildningsnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

UN19/2015 

UN 18/2015 

KS 92/2016 

Sid 25 



; ; HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

I 

Justerandes slgh 

I 

/, t( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2016-04-04 

BN § 60 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2016-03-07 - - 2016-04-04 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbes/ut DNR 

2 

3 

Delegeringsbeslut- Anmälnings- Lista på delegeringsbeslut förvaras 
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom-
2016-03-07- - 2016-04-04 munhuset, Torget I, Herrljunga. 

Delegeringsbeslutsbeslut - Anmä
lan, fattade under tidsperioden 
2016-03-07- - 2016-04-04 

Delegerings beslut - Anställning, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-07- - 2016-04-04 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Utdrags bestyrkande 



; ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2016-04-04 

BN § 61 

Övrigt 

Bildningsnämnden informeras skriftligen av bildningschef om: 

• 

• 

• 

• 

• 

En handlingsplan för ett nytt evakueringsboende håller på att arbetas fram 
i tjänstemannagruppen. 

Horsbyskolan har haft inbrott. Tjuvarna tog sig in genom ett litet fönster i 
skolsköterskans vilrum. Ett antal Ipads har stulits. 

Bildningsförvaltningen inleder i det närmaste arbetet, att tillsammans med 
fackliga parter, se över hur Lärarlönelyftet ska hanteras. Lärarlönelyftet 
kommer att beröra ca 60 lärare i Herrljunga kommun. Det är en statlig 
satsning som Herrljunga kommun kommer att rekvirera statsbidrag för. 
Lärarlönelyftet kommer innebära att särskilt kvalificerade lärare kommer 
kunna få ett lönelyft på i genomsnitt 3 000 kr per heltidstjänst och månad 
från och med 2016-07-01. 

Från och med läsåret 2016/2017 kommer timplanen att utökas med I 05 
timmar i matematik för åk 4-6. Det innebär i praktiken att 35 timmar per 
årskurs kommer att tillföras och det motsvarar 1 timma per vecka som 
undervisningstiden ska öka totalt och det gäller ämnet matematik. 

I det närmaste flyttar förskoleverksamheten in i de nya lokalerna i 
Hudene. Lokaler och utemiljö blir riktigt fin och kommer att fungera 
mycket bra för förskoleverksamhet. 

Utdragsbestyrkande 




