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Presentation av kommunens förskolechefer
Sammanfattning
Lena Barber informerar nämnden om Innerby förskoleområde. Området består av
Hors by, Ugglan och Lyckans förskolor. I förskoleområdet är 205 barn inskrivna.
Måluppfyllelsen är god, men det finns utvecklingsområden. Under innevarande
läsår har arbetet med kvaliteten i barnens utevistelse prioriterats.
Eva Johansson informerar nämnden om Ytterby förskoleområde. Området består
av Ods och Eriksbergs förskolor samt Hudene och Eggvena förskolor . I förskoleområdet är 123 barn inskrivna. Kvaliteten i områdets förskolor är generellt sett
hög. Fokus har under innevarande läsår legat på implementering av den nya läroplanen för förskolan som innebär att förskolans utbildningsuppdrag stärks . Rekrytering av behörig personal är ett prioriterat utvecklingsområde.
Anna Lilja informerar nämnden om Molla och Mörlanda förskolor. Molla har 29
barn inskrivna medan Mörlanda har 63. Måluppfyllelsen är god på båda förskolorna. Förskolorna arbetar med projektet Grön Flagg som riktar sig mot skolor
och förskolor och syftar till att uppnå en hållbar utveckling samt motverka nedskräpning. Förskolorna arbetar också med att implementera den nya läroplanen
för förskolan. Rekrytering av behörig personal är även för dessa förskolor en utmaning.
Informationen läggs till handlingarna.

Juslerandes sign
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BN § 58

DNR UN 17/2019

Revidering av attesträtter 2019

Sammanfattning
En attestlista för 2019 är uppdaterad där det framgår att Erik Thaning ersätter
Bodil Jivegård som tf. förvaltningschef för perioden 2019-04-27 - 2019-06-02
med rätt att beslutsattestera inom bildningsförvaltningens samtliga kostnadsställen. Annica Steneld är ny förvaltningschef från och med 2019-06-03 och har rätt
att beslutsattestera inom bildningsförvaltningens samtliga kostnadsställen.
Victoria Andersson ersätter Jaana Ben Maaouia som beslutsattestant för Altorpskolan kostnadsställe 3410. Victoria Andersson är också ersättare 1 för Kunskapskällan kostnadsställe 3600 och Gymnasieskolan interkommunalt kostnadsställe 3610.
Håcan Lundqvist (controller) ersätter Jonathan Arnljung, Jenny Andersson (controller) ersätter Magnus Grönvall och Linn Melinder (controller) ersätter Jenny
Andersson. Controllers har rätt att beslutattestera interna fakturor och bokföringsordrar inom bildningsförvaltningens samtliga kostnadsställen.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-15
Attesträtter i bildningsförvaltningen 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Revidering av attesträtter 2019 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. Revidering av attesträtter 2019 godkänns (bilaga 1, BN § 58/2019-05-08).

Expedieras till :
För kännedom
till:

Justerandes sign

Ekonomik ontoret
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BN § 59

Information om verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Sammanfattning
Håcan Lundqvist, controller, informerar nämnden om Policy för verksamhetsoch ekonomistyrningsprinciper. Policyn innehåller bland annat finansiella mål
för att uppnå god ekonomisk hushållning, kommunens vision, inriktningsmål,
prioriterade mål samt regler för resursfördelning, budgetering och ekonomisk
uppföljning.
Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 60

DNR UN 92/2019

Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns kulturpris

2019
Sammanfattning
Sedan 2003 utdelar Herrljunga kommun ett kulturpris. Ansökan görs till bildningsnämnden, som beslutar om pristagare. Bildningsnämnden har rätt att utdela
priset utan att formell ansökan föreligger. Fyra ansökningar/nomineringar har inkommit 2019, varav en för sent:

Tobias Johansson, för att ha byggt upp en stor samling av en svensk kultur/design- och industriskatt, i form av instrument och dokumentation från AB
Albin Hagström, Älvdalen.
Herrljunga Folkets Park, för deras stora insatser för Herrljungas kulturliv.
Gunnel Johansson, för hennes brinnande engagemang under många år i Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening, en förening, som hon också är initiativtagare till. Gunnel har under många år - även före föreningens bildande 2009 under december månad organiserat och arrangerat en jul marknad i Herrljunga
kulturhus tillsammans med lokala konsthantverkare.
Följande nominering inkom tyvärr för sent och är därmed ej aktuell:
Herrljunga konst- och hantverksrunda. Flera föreningar och många personer
arbetar ideellt under året för att göra detta evenemang som går av stapeln första
helgen i september varje år och som för besökare visar vilken stor kreativitet det
finns i kommunen.
Tobias Johansson med sin samling och bevarandet av instrument och dokumentation från AB Albin Hagström, Älvdalen skulle vara en värdig mottagare av
kulturpriset. Herrljunga Folkets Park har redan år 2010 tilldelats Herrljunga
kommuns kulturpris och är därmed inte aktuell för priset nu. Men det är hög tid
att Gunnel Johansson i år tilldelas Herrljunga kommuns Kulturpris för långt och
troget engagemang i och för det lokala konsthantverket i Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-25
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-24
Stadgar för Herrljunga kommuns Kulturpris

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Gunnel Johansson tilldelas Herrljunga kommuns kulturpris 2019.
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Fortsättning BN § 60

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

Bildningsnämndens beslut
1. Gunnel Johansson tilldelas Herrljunga kommuns kulturpris 2019.

För kännedom

Ekonomikontoret

till :

Uldragsbestyrkande
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BN § 61

DNR UN 93/2019

Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns Hantverksoch kulturstipendium 2019

Sammanfattning
Herrljunga kommun utdelar sedan 1985 årligen ett Hantverks- och kulturstipendium. Ansökan görs till bildningsnämnden, som beslutar om val av stipendiat.
Bildningsnämnden har rätt att utdela stipendiet utan att formell ansökan föreligger.
Två ansökningar/nomineringar har inkommit 2019, gällande samma person:
Linnea Sandin, född 1999, bosatt och uppvuxen i Od, Herrljunga kommun.
Linnea erhöll fina gymnasiebetyg vid Bäckängsgymnasiets humanvetenskapliga
program som grund för kultur och historia och har valt att satsa på en akademisk
karriär inom dessa områden. Hösten 2018 började Linnea på kulturarvsprogrammet vid Göteborgs universitet, med målet att så småningom avlägga en doktorsavhandling och att vara i vetenskapens och kulturens tjänst inom de närmsta åren.
Stipendiet skulle innebära en uppmuntran och ett stöd för Linnea i hennes målmedvetna studier, tillsammans med hennes arbete på Crea Diem bokcafä, vid sidan om studierna.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-25
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-24
Stadgar för Herrljunga kommuns Hantverks- och kulturstipendium

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• 2019 års Hantverks- och kulturstipendium tilldelas Linnea Sandin.
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. 2019 års Hantverks- och kulturstipendium tilldelas Linnea Sandin.

FCir kiinncdom
till :
Juslerandes sign
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Yttrande över betänkandet "Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle" från Utbildningsdepartementet
Sammanfattning
Regeringskansliet har remitterat betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle (SOU 2019:4) till Herrljunga kommun. Remissvaret ska
vara Utbildningsdepartementet till handa senast den 31 maj 2019 . I betänkandet
redovisas en utredning av nuvarande studie- och yrkesvägledning samt förslag ti 11
åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda
utbildnings- och yrkesval baserade goda kunskaper.
Utredningen föreslår ett paket av fem huvudsakliga åtgärder:
1. Ett förtydligande av vad vägledning är och att den kan vara både individuell
och generell samt att den ska benämnas karriärvägledning.
2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen under elevens skolgång.
4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika skolämnen.
5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad undervisningstid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.
Bildningsförvaltningen har avvikande synpunkter i förhållande till utredningens
förslag på områdena I 0.2 Karriärvägledare, 10.3 Tillgång till karriärvägledning,
1.1 och I 0.8 Plan för karriärvägledning, 1.1 och 10.5 Framtidsval. Bildningsförvaltningen tillstyrker förslagen på områdena 3.4 och 10.2 Studie och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse, 1.3 och 10.9 Stärkt samverkan Arbetsförmedlingen, samt 1. 7 och I 0 .10 Stöd av Skolverket.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-1 8
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-11
Förslag till yttrande daterat 2019-04-11
Remiss angående betänkande "Framtidsval - karriärvägledning för individ och
samhälle" (SOU 2019:4)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Utbildningsdepartementet.
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finn er att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Utbildningsdepartementet (bilaga 1, BN § 621201905-08).

Expedieras till :
För kännedom
till :

Justerandes si gn
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DNR UN 237/2018

Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Sammanfattning
Kerstin Davidsson inkom 2018-12-10 med ett medborgarförslag där hon föreslår
att kommunen ska införskaffa ett glasskåp där boulespelarna kan förvara alla
vunna priser samtidigt som dessa visas upp för medborgana. För närvarande står
dessa priser i PRO:s lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar Davidsson
även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Förvaltningen var i kontakt med Davidsson 2018-12-20 för att säkerställa sig om innebörden av medborgarförslaget.
Förvaltningens bedömning avseende inköp av glasskåp är att förslaget inte bör
ses som att det faller under vad som bör betraktas som en kommunal angelägenhet, utan förslagsvis är det mer lämpligt att PRO köper in ett glasskåp till de priser som finns. Herrljunga kommun har idag inte någon utställning åt andra idrottsföreningar, varken i kommunhuset eller i biblioteket och det vore olyckligt
om kommunen i detta läge väljer att prioritera en idrottsförening framför andra.
Frågan bör i sådana fall lyftas i ett större perspektiv om kommunen behöver ta ett
helhetsgrepp om kommunens idrottshistoria. Om kommunfullmäktige önskar
detta, är det bildningsförvaltningens uppfattning att bildningsförvaltningen bör få
utreda omfattning, kostnad och behov av ett sådant uppdrag.
Förvaltningen har undersökt möjligheten för kommunen att bygga en boulehall
och under innevarande investeringsperiod finns det inga sådana planer hos kommunen. Önskar Kerstin Davidsson eller andra föreningsaktiva på eget initiativ
bygga en boulehall, kan föreningen ansöka om kommunal borgen eller undersöka
om möjligheten om bidrag från Boverket. En sådan förfrågan kommer kommunen handlägga och besvara först efter att en sådan förfrågan aktualiserats hos
kommunen.

Besluts underlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18
Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om inköp prisskåp, 2019-03-25
Kommunfullmäktige § 196/2018-12-11
Medborgarförslag om inköp av prisskåp, 2018-12-10

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget avslås.
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.
Justerandes sign
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Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expcdicrns till:
För kännedom
till:

Justerandes sign

&--

Kommunfullmäktige
Tekniska n~mnden och Kerstin Davidsson
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Sponsring av Frivolten Cup 2019

Sammanfattning
Frivolten Cup har varit en återkommande idrottsaktivitet i Herrljunga kommun
sedan den infördes 1982 och är GK Frivoltens ekonomiska stöttepelare. I och
med att kommunen 2017-10-23 beslutade om att införa en riktlinje avseende
sponsring för Herrljunga kommun (KS 173/2017) , har frågan både aktualiserats
och formaliserats kring att teckna ett avtal med GK Frivolten i enlighet med riktlinjerna. Bildningsnämnden beslutade 2018-03-26 (BN § 44) om att teckna ett
sponsringsavtal med GK Frivolten gällande Frivolten Cup. I år väntas cupen
locka 630 tävlande plus ledare och till skillnad från många andra idrottsevenemang i landet växer deltagarantalet i Frivolten Cup. Cupen genomförs 2019-0529 till 2019-06-02.
Förvaltningen förespråkar en linje där sponsringen består av efterskänkning av
lokalhyran, medan kostnadsökningen, för städ, förbrukningsmaterial, vaktmästeri, taggar och övrigt slitage, så som skadegörelse faktureras föreningen. Förvaltningens avvägning baseras på symboliken i att elevpengen inte ska bekosta
kommersiellt drivna idrottsevenemang, utan ska gå till undervisning. Avtalet om
sponsring förutsätter att Herrljunga kommuns skolor även fortsättningsvis kan få
nytta Frivoltens anläggning gratis för undervisning.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-26

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Bildningsnämnden sponsrar GK Frivolten genom avgiftsfritt nyttjande av
lokaler i samband med Frivolten Cup 2019.
• Kostnader för städ, förbrukningsmaterial, vaktmästeri, nycklar och nyckeltaggar, övrigt slitage och skadegörelse debiteras GK Frivolten i efterhand .
• Sponsringsavtal med GK Frivolten tecknas i enlighet med kommunens
riktlinjer.
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.

Juslerandes sign
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Fortsättning BN § 64

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden sponsrar GK Frivolten genom avgiftsfritt nyttjande av
lokaler i samband med Frivolten Cup 2019.
2. Kostnader för städ, förbrukningsmaterial, vaktmästeri, nycklar och nyckeltaggar, övrigt slitage och skadegörelse debiteras GK Frivolten i efterhand.
3. Sponsringsavtal med GK Frivolten tecknas i enlighet med kommunens
riktlinjer.

Expedieras till:
För kännedom
till:

I~

GK Frivoilen, Storgatan 13 524 30 Herrljunga
TekniskCl förvaltningen

~ ~ HERRLJUNGA-KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesda tum

Sid 15

2019-05-08

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 65

DNR UN 195/2018

Kvalitetsrapport Extra anpassningar och särskilt stöd
Sammanfattning
Att följa upp arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är en viktig del i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och finns med som en tematisk rapport i bildningsnämndens kvalitetsplan. I Skolverkets allmänna råd om arbete
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram går det att läsa att "huvudmannen behöver föra en dialog med rektorerna på de olika skolenheterna för
att få kunskap om hur arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram fungerar på enheterna".
Det framgår i skollagen, skolförordningen och regeringens proposition
2013/14: 160 att det finns fem former av särskilt stöd: enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, studiehandledning på elevens
modersmål samt elevassistent. I riket har 5,2 procent av alla barn ett särskilt
stöd. Motsvarande siffra för Herrljunga kommun 2018-10-15 är 5,5 procent.
Förvaltningens bedömning är att rektorerna följer upp arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på ett adekvat sätt. Förvaltningens bedömer även att enheternas utvecklingsarbete i hög grad är adekvat inriktat på att stärka det inkluderande arbetet vid skolenheterna. Förvaltningen bedömer att förvaltningen särskilt
behöver följa upp Läsa-skriva-räkna-garantins effekter och vid behov revidera
plan för likvärdig skola. Förvaltningen ser ett behov att införa en årligt återkommande uppföljning av extra anpassningar och särskilt stöd.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-09
K valitetsrapport Extra anpassningar och särskilt stöd, 201 9-04-09
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.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA.WMMUN

Sammanträdesdatum
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DNR UN 82/2019

Information om förslag till kvalitetsplan för 2019-2022
Sammanfattning
Erik Thaning, tillförordnad bildningschef tillika utvecklingsledare, informerar
nämnden om förslag till kvalitetsplan för mandatperioden 2019-2022. Uppföljning av måluppfyllelsen i särskolan föreslås förstärkas jämfört med nuvarande
plan. Rapport om elevhälsan samt hur kommunen följer upp frånvaro föreslås
läggas till i oktober månad i kvalitetsplanens årshjul. Rapporten om flerspråkighet föreslås integreras i rapporten om extra anpassningar och särskilt stöd. Rapporten om klagomålshantering föreslås läggas in i bildningsnämndens delårsrapport samt årsredovisning.
Bildningsnämnden fattar beslut om förslaget till kvalitetsplan vid sammanträdet
den 10 juni 2019.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Uldragsbeslyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Information om öppna jämförelser för gymnasieskolan 2019
Sammanfattning
Erik Thaning, tillförordnad bildningschef tillika utvecklingsledare, informerar
nämnden om resultatet av öppnajämförelser för gymnasieskolan 2019. Andelen
gymnasieelever som läser högskoleförberedande program och som tar examen
inom tre år har stigit från 71 procent år 2017 till nästan 90 procent år 2018. Motsvarande siffra för elever som läser yrkesprogram är 78 procent år 2018, vilket är
en liten minskning jämfört med 2017. Betygspoängen har ökat något för både
högskoleförberedande program och yrkesprogram jämfört med föregående mätning.
Att fortsätta höja betygspoängen samt öka elevgenomströmningen på tre år lyfts
av förvaltningen fram som utvecklingsområden.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum
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DNR UN 218/2015

Information om övergripande riktlinjer kring hot och våld
Sammanfattning
Erik Thaning, tillförordnad bildningschef tillika utvecklingsledare, informerar
nämnden om bildningsnämndens övergripande riktlinjer kring hot och våld. Riktlinjernas syfte är att utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna
hot- och våldssituationer inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, bibliotek, fritidsgård och musikskola.
Styrdokumentet består av checklistor med plats för noteringar och tidsangivelser
för tolv tänkbara situationer där hot och våld kan uppstå. Det kan till exempel
röra sig om utomstående mot elev eller personal, elev mot elev eller elev mot
personal.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DNR UN 96/2014

Information om bildningsnämndens krisplan

Sammanfattning
Erik Thaning, tillförordnad bildningschef tillika utvecklings ledare, informerar
nämnden om bildningsnämndens krisplan. Planen består av en uppsättning förslag till åtgärder för att hantera ett antal krisscenarion, principer för vem som ansvarar för vad vid kris samt prioriterade verksamheter. I krisplanen finns beredskap för bland annat att hantera om ett barn, elev eller personal dör, om ett barn
inte blir hämtat på exempelvis förskolan samt om ett barn försvunnit.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Uldragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA-KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 22

2019-05-08

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 71

Tillförordnad bildningschef informerar
Sammanfattning
Erik Thaning, tillförordnad bildningschef, informerar nämnden om:
• Rekrytering med anledning av uppdelning av Altorpskolan i två skolenheter pågår.
• Rekrytering av ny rektor till 4-skolorna är inledd.
• Att rekrytering av ny rektor för särskolan tillika chef för elevhälsan inleds
inom kort.
• Misstänkt droganvändning vid Altorpskolan under förra veckan. Polisen
och socialtjänsten är inkopplade. Rutinen som inrättades efter anmälan till
Skolinspektionen av misstänkt droganvändning vid skolan, det vill säga
att skolan av Polisen uppmanas ringa 112 vid misstanke om drogpåverkade elever, bedöms ha fungerat väl.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande s sign

Utdrag sbes tyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Övrigt
Lina Sundberg (M) önskar att de tider som anges i föredragningslistan i kallelsen
antingen tas bort eller att tidsplanen efterlevs bättre. Ordföranden tar till sig önskemålet och tar det i beaktande inför nästkommande sammanträden.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Meddelandeförteckning

DNR

Yttrande till Skolinspektionen om
eventuell droganvändning vid bland
annat Altorpskolan

UN 78/2019

2

Information om legitimationskrav
och förändrade behörighetsregler
för undervisning i fritidshem

UN postlista
11/2019

3

KS § 55/2019-03-18 Uppföljning
av internkontroll 2018 för samtliga
nämnder

UN 136/2018

4

KF § 63/2019-04-09 Hantering av
nämndernas över- respektive underskott 2018

UN postlista
13/2019

5

KF § 64/2019-04-09 Hantering av
investeringar 2018

UN 233 /2018

6

Protokoll och anteckningar från
FSG 2019-04-25

UN postlista
14/2019

NR

Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-03-25 2019-05-08
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

Delegeringsbeslut - Anmälningsärenden fattade under tidsperioden
2019-03-25 - 2019-05-08

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut - Anmälan,
fattade under tidsperioden
2019-03-25 -2019-05-08

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

3

Delegeringsbeslut -Anställning,
fattade under tidsperioden
2019-03-25 - 2019-05-08

Lista på delegerings beslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
I. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns .

I

Juslerandes sign
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Uldragsbeslyrkande
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NR Kostnadsställe
3000
3100
3111
3200
3300
3400
3240
3241
3242
3262
3800

Bildningsnämnden
Bildningskontoret
Modersmål
Förskolan gemensamt
Fritidshem gemensamt
Grundskola gemensamt
Kooperativ Talkotten
Kooperativ Påskliljan
Kooperativ Igelkotten
Pedagogisk omsorg Knattebo
Grundläggande vuxenutbildning

3801 Gymnasial vuxenutbildning
3802 Vuxenutbildning särskola
3803 Svenska för invandrare
3110
3210
3211
3212
3213
321S
3216
3214
3220
3221
3222
3223
3224

Elevhälsan
Förskolan Horsby
Förskolan Ugglan
Förskolan Hagen
Familjecentralen
Förskolan Tussilagon
Förskolan Lyckan
lnnerby gemensamt
Förskolan Eggvena
Förskolan Eriksberg
Förskolan Od
Förskolan Molla
Förskolan Mörlanda

3225 Förskolan Hudene
3226 Ytterby gemensamt

~

Sf

Attesträtter inom Bildningsförvaltninger Uppdaterad 2019-04-11
Beslutattestant Ersättare 1
Huvudmottagare
Annica Steneld
Annica Steneld
Erik Bjurström
Annica Steneld
Annica Steneld
An n ica Steneld
Ar. nica Stene ld
Annica Stene ld
Annica Steneld
Annica Steneld

Anntca Steneld
Annica S?e neld
Ann~ca Ste neld

Annica Steneld
Erik Bjurström
Lena Barber
Lena Barber
Lena Barber
Erik Bjurström
Lena Barber
Lena Barber
Lena Barber
Eva Johansson
Eva Johansson
Eva Johansson
Anna Lilja
Anna Lilja
Eva Johansson
Eva Johansson

Erik Thaning
Erik Thaning
Annica Steneld
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Annica Steneld
Eva Johansson
Eva Johansson
Eva Johansson
Annica Steneld
Eva Johansson
Eva Johansson
Eva Johansson
Anna Lilja
Anna Lilja
Anna Lilja
Eva Johansson
Eva Johansson
Anna Lilja
Anna Lilja

Eva Olsson
Eva Olsson
Sofia Stenlöv
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Eva Olsson
Sofia Stenlöv
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Sofia Stenlöv
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson

Förändringsdatum Förändring
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603
190603

Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld
Annica Steneld

ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård .
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård .
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård .
ersätter Bodil Jivegård.
ersätter Bodil Jivegård.

190603
190603

Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård .
Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.
Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.

190603

Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.

Bilaga 1, BN § 58/2019-05-08
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Kostnadsställe

Fritidshem Horsby F-3
Fritidshem Horsby 4-6
Fritidshem Molla
F ritidshem Mörlanda
Fritidshem Eggvena
Fritidshem Eriksberg
Fritidshem Hudene
Fritidshem Od
Fritidshem 4skolan gemensamt
Grundskola Altorp
Grundskola Horsby F-3
Grundskola Horsby 4-6
Grundskola Molla
Grundskola Mörlanda
Grundskola Eggvena
Grundskola Eriksberg
Grundskola Hudene
Grundskola Od
Grundskola 4skolan gemensamt
Grundsärskolan
Kunskapskällan
Gymnasieskolan interkommunalt
Gymnasiesärskola

(,4

<;;F

Attesträtter i Bildningsförvaltningen
Beslutattestant Ersättare 1
Ann-Christin Larsson
Malin Norlander
Christer Wetterbrandt
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson

Malin Norlander
Anna Wetterbrandt
Victoria Andersson
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Thereze Gunnarsson
Ann-Christin Larsson
Malin Norlander
Malin Norlander
Ann-Christin Larsson
Christer Wetterbrandt Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt Victoria Andersson
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Victoria Andersson
Christer Wetterbrandt
Erik Bjurström
Annica Steneld
Richard Edström
Victoria Andersson
Richard Edström
Victoria Andersson
Erik Bjurström
Annica Steneld

Huvudmottagare
Anette Wigertsson
Anette Wigertsson
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Sofia Stenlöv
Anette Wigertsson
Anette Wigertsson
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Camilla Fritzon
Sofia Stenlöv
May-Britth Larsson/Victoria Bengtsson
May-Britth Larsson/Victoria Bengtsson
Birgitta Fredriksson

Omgående

Victoria Andersson ersätter Jaana Ben Maaoula.

190603
Omgående
Omgående
190603

Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.
Victoria Andersson ersätter Jaana Ben Maaoula.
Victoria Andersson ersätter Jaana Ben Maaoula.
Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.
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3940
3960
3980
3900

Kostnadsställe

Attesträtter i Bildningsförvaltningen
Beslutattestant Ersättare 1

Musikskola
Fritidsgård
Anmän kutturverksamhe1
Bibliotek

Erik Larsson
Erik Bjurström
Eva-Lena Liljedahl
Eva-Lena Liljedahl

Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning
Erik Thaning

Huvudmottagare
Marie Frii

Sofia Stenlöv
Håkan Nilsson
Håkan Nilsson

Annica Steneld (förvaltningschef), Christina Glad (ordförande) och Niels Bredberg (kommunchef) har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadsställen.
Håcan Lundqvist, Jenny Andersson och Linn Marinder har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.

U--. SF

190427-190602
190603
Omgående
Omgående
Omgående

Erik Thaning ersätter Bodil Jivegård.
Annica Steneld ersätter Bodil Jivegård.
Håcan Lundqvist ersätter Jonathan Arnljung.
Jenny Andersson ersätter Magnus Grönvall.
Unn Marinder ersätter Jenny Andersson.
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2019-04-11
DNR UN 67/2019 950
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Yttrande över betänkandet "Framtidsval - karriärvägledning för individ
och samhälle" från Utbildningsdepartementet.
Dnr: U2019/00243/S
Sammanfattning
Regeringskansliet har remitterat betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4) till Herrljunga kommun. I betänkandet redovisas en utredning av
nuvarande studie- och yrkesvägledning samt förslag till åtgärder för att ge alla elever inom
skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval baserade goda
kunskaper.

Utredningen föreslår ett paket av fem huvudsakliga åtgärder:
I. Ett förtydligande av vad vägledning är och att den kan vara både individuell och generell
samt att den ska benämnas karriärvägledning.
2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen under
elevens skolgång.
4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika skolämnen.
5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad undervisningstid, benämnt framtidsval , ska
införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.
Herrljunga kommun har avvikande synpunkter i förhållande till utredningens förslag på
områdena I 0.2 Karriärvägledare, I 0.3 Tillgång till karriärvägledning, I. I och I 0.8 Plan för
karriärvägledning, I. I och I 0.5 Framtidsval. Herrljunga kommun tillstyrker förslagen på
områdena 3.4 och I 0.2 Studie och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse, 1.3 och I 0.9
Stärkt samverkan Arbetsförmedlingen, samt 1.7 och I 0.10 Stöd av Skolverket.
Betänkande lyfter fram "att det som behövs och som tiden nu är mogen för är ett antal
genomgripande förändringar" . Utredningen föreslår därför ett paket av fem
huvudsakliga åtgärder.
Yttrande
Herrljunga kommuns synpunkter
Övergripande synpunkt - framtidsval, förbättrad måluppfyllelse och skolans nationella
struktur

Besöksadress

Telefon

E-post

HERRLJUNGA KOMMUN

0513-170 00

info@admin.herrljunga.se

Torget 1 (Box 201)

Fax

Internet

524 23 HERRLJUNGA

0513-171 33

www.herrljunga.se
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Herrljunga kommuns övergripande synpunkt kring betänkandet är att utredningen inte till
fullo vägt in utredningens andra syfte, det vill säga delen om att föreslå möjliga åtgärder för
att minska betydelsen av kön, social bakgrund och funktionsnedsättning vid utbildnings- och
yrkesval. Herrljunga kommun anser att detta syfte bör sättas in i skolväsendets nationella
kontext och ta hänsyn till Skolsveriges strukturella karaktär och nationella utmaningar istället
för att snarare belysa sätt att lyfta studie- och yrkesvägledningens funktion och attraktivitet.
Herrljunga kommuns grundläggande bedömning är att fokus för att minska problem med
hinder till den svenska arbetsmarknaden i första hand bör ske genom att stärka det svenska
utbildningssystemet som helhet och ta bort inlåsningseffekter i utbildningssystemet. OECD
har vid ett fletial tillfällen identifierat problem med den svenska skolan. I rappotien "OECD
Economic Surveys Sweden March 2019 OVERVIEW" påtalar OECD att likvärdigheten och
resultaten i den svenska skolan behöver stärkas Umf2019:45). I sammanhanget innebär detta
att en betydande andel av svenska elever inte får möjlighet att göra väl avvägda framtidsval
eftersom de saknar behörighet till gymnasieskolan. Våren 2018 var 15,6 procent av eleverna
inte behöriga till gymnasieskolan.
Skolan ska utbilda individer som ska möta dagens och morgondagens arbetsmarknad. I första
hand behöver individerna kunskap och kompetens som möter arbetsmarknadens behov. I
andra hand behöver utbildningssystemet möjliggöra omskolningar och vidareutbildning,
vilket minskar riskerna för strukturell matchningsproblematik på arbetsmarknaden men som
även möjliggör för individuella byten av karriärer. Mot bakgrund av detta bedömer
Herrljunga kommun att utredningen som helhet är för snäv eftersom den inte tagit hänsyn till
dessa strukturella problem. Att införa framtidsval riskerar att få motsatt effekt, då
undervisningstiden behövs för att arbeta med elevernas måluppfyllelse i övriga ämnen.
Herrljunga kommuns bedömning är att nuvarande elevens val gör större nytta för elever om
skolan själv får disponera ämnet inom ramen för timplanen för att stärka måluppfyllelsen för
varje enskild individ.
Synpunkter på till utredningens förslag
10.2 Karriärvägledare
I förslaget ingår att studie- och yrkesvägledning ska byta namn till karriärvägledning.
Herrljunga kommuns bedömning är att ett namnbyte inte är nödvändigt för att stärka studieoch yrkesvägledningen och att begreppet studie- och yrkesvägledare idag är vedertaget inom
den svenska skolan.
3 .4 och 10.2 Studie- och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse
Herrljunga kommuns bedömer däremot att begreppen studie- och yrkesvägledning i vid och
snäv bemärkelse inte på samma sätt fått genomslag inom det svenska skolväsendet och att en
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övergång från "i vid och snäv bemärkelse" till generell och individuell skulle kunna bidra till
att öka förståelsen för vägledningen.
I 0.3 Tillgång till karriärvägledning
Utredningen föreslår att bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning
ska tydliggöras och förstärkas . Förslaget torde stärka likvärdigheten i skolan, samtidigt som
den riskerar att bli väldigt kostnadsdrivande för landets huvudmän. Som framgår av
utredningen råder det redan idag brist på studie- och yrkesvägledare och en stärkt efterfrågan
riskerar att driva upp kostnaderna utan att öka kvaliteten på verksamheten. Herrljunga
kommun bedömer det positivt om en likvärdighet avseende tillgången på studie- och
yrkesvägledning kan säkerställas. Det förutsätter dock att tillgången på studie- och
yrkesvägledare säkerställs samt att förslagets kostnader täcks till fullo av staten.
I. I och I 0.8 Plan för karriärvägledning
I förslaget ingår att varje huvudman ska ha upprättat en plan för hur karriärvägledningen ska
bedrivas. Bildningsnämnden i Herrljunga kommun har förvisso en plan för studie- och
yrkesvägledning, men Herrljunga kommuns bedömning är att en plan för studie- och
yrkesvägledning inte bör vara lagstadgad utan att framtagande av en sådan plan endast bör ske
om den enskilda huvudmannen har behov av den. Att göra karriärvägledningsplaner
obligatoriska riskerar att bli en administrativ pålaga som inte gagnar de mindre huvudmännen
i landet. Istället bör huvudmännen tillåtas disponera tiden utifrån enskilda behov.
1.1 och I 0.5 Fram tidsval
Herrljunga kommuns bedömning är att framtidsval inte bör införas. Det finns en risk att den
minskade undervisningstiden bidrar till att sänka måluppfyllelsen i skolan nationellt. Tiden
används bättre genom att den antingen bibehålls i nuvarande form alternativt att elevens val
tas bort helt och andra ämnen få r utökad undervisningstid . Vidare bedömer Herrljunga
kommun det som olyckligt att en timplanereglerad aktivitet ska ledas av en personalkategori
som det redan i dag råder brist på. Om regeringen önskar gå vidare med förslaget bör detta
införas relativt långt fram i tiden så att huvudmän tillsammans med universitet och högskolor
hinner utbilda fler studie- och yrkesvägledare. Att införa framtidsval utan att ha kompetens
för att hantera området är inte kvalitetssäkert. Införandet i sig torde bli kostnadsdrivande
eftersom att det skapar ett ökat behov av studie- och yrkesvägledare i riket och att denna brist
bör leda till ökade kostnader för huvudmän och kommuner. Om införandet genomförs är det
Herrljunga kommuns ståndpunkt att staten ska finansiera förslaget till fullo.
1.3 och 10.9 Stärkt samverkan Arbetsförmedlingen
Herrljunga kommun tillstyrker förslaget om att Arbetsförmedlingen åläggs att samverka med
huvudmän inom skolväsendet. Herrljunga kommuns bedömning är att detta förslag om ändrad
instruktion till Arbetsförmedlingen bör genomföras oavsett hur övriga delar av utredningen
hanteras. Förslaget skulle innebära en reell förbättring för befintlig studie- och
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yrkesvägledning. En ökad samverkan mellan skolhuvudmän och Arbetsförmedlingen bör
även kunna ge andra mer generella positiva effekter, framförallt för elever som idag har
svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
1.7 och 10.10 Stöd av Skolverket
I utredningen föreslås en lagändring som innebär att Skolverket får i uppdrag att stödja
huvudmännens karriärvägledning. Herrljunga kommuns tillstyrker förslaget och förordar att
det genomföras oavsett hur utredningen i övrigt hanteras. Skolverket bör ges i uppdrag att
stödja kommunernas studie- och yrkesvägledning. En sådan förändring skulle kunna ge
betydande positiva effekter för den befintliga studie- och yrkesvägledningen i riket. Förslaget
att ge Skolverket i uppdrag att stödja huvudmännens karriärvägledning är kanske det förslag
som regeringen mest skyndsamt bör genomföra och följa upp innan eventuellt andra mer
kostnadsdrivande förslag förverkligas.
10.11 Förändrad befattningsutbildning för rektorer
I förslaget ingår att karriärvägledning ska inkluderas i rektorernas befattningsutbildning.
Herrljunga kommuns bedömning är att befattningsutbildningen i dagsläget redan är så bred
som den kan vara och att den hellre bör fokusera mer på rektorn som en kommunal chef med
ett stat! igt uppdrag. Ökad kunskap för rektorerna bör hellre ske genom det föreslagna stödet
från Skolverket till huvudmäns karriärvägledning som framgår av punkt 10.10, i form av att
Skolverket skulle kunna ta fram anpassat innehåll för rektorer.
I övrigt har Herrljunga kommun inte några ytterligare åsikter om innehållet i utredningen.

Erik Thaning
Utveckl ingsledare
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