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BN § 133

Förändring av dagordningen
Förslag till beslut

Lina Sundberg (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Information om besök på Horsbyskolan
Carin Martinsson (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Fråga om incident i simhallen
Niclas Emanuelsson (C) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Fråga om information om Kunskapskällans industriprogram

Beslutsgång

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

Bildningsnämndensbeslut
Följande ärenden läggs till dagordningen:
1. Information om besök på Horsbyskolan

2. Frågaom incidenti simhallen.

3. Fråga om information om Kunskapskällans industriprogram.
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BN § 134

Presentation av ny rektor för grund- och gymnasiesärskolan
tillika verksamhetschef för elevhälsan
Sammanfattning
Frans Stjerna! ny rektor för grund- och gymnasiesärskolan tillika verksamhetschef för elevhälsan9presenterar sig för nämnden och hälsas välkommen.

Stjerna ansvarar också för familjecentralen, modersmålslärarna och fritidsgården.
Informationen läggs till handlingarna.
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DNR UN 27/2019

Uppföljning av internkontroll per 2019-08-31
Sammanfattning
Internkontroll är en ständigtpågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis
felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om för 2019.

Det har framkommit mindre avvikelser inom områdena Rättvisande redovisning,
Kontroll av register och Kötid till förskolan. Gällande Volymuppföljning mot
barn- och elevpeng, har bildningsnämnden blivit tilldelade för mycket budgetmedel utifrån verkligt barn- och elevantal. Inga avvikelser har påträffats inom modersmål, även om inte alla elever får den undervisning de ansökt om. Rutinerna
kring skolpliktsbevakning efterlevs. Statistikunderlagför rättssäkra betyg har inte
släppts ännu och inga myndighetsbeslut har överklagats under perioden.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019- 10-18
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-1 0-08
Uppföljning av internkontrollper 2019-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

• Internkontrollper2019-08-31godkänns.

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.

Bildningsnämndensbeslut

1. Internkontroll per 2019-08-31 godkänns.

Justerandes sign
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DNR UN 84/2019

BN § 138

Inriktningsbeslut om antagning till Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i annan kommun
Sammanfattning

Bildningsnämnden har beslutat om en utredning av konsekvenserna för Kunskapskällanoch Herrljunga kommun att finansiera specialidrottskostnaderför
Nationellt godkänd idrottsutbildning(NIU) i Alingsås kommun, samt att göra en
översyn över samtliga samverkansavtalsom bildningsnämnden har med andra
kommuner gällande gymnasiesamverkan (bildningsnämnden § 54/2019-03-25
och bildningsnämnden § 111/2019-08-26).

Utifrån prognosen av det första ansökningsförfarandet har Herrljunga kommun
sammanlagt fem elever från årskurs nio som erbjudits NIU-plats i annan kommun. Utöver ordinarie interkommunal ersättningfaktureras huvudmannen för
kostnader förknippade med idrottsutövandet.Ersättningarnas storlek kan variera
men rekommendationerkring belopp är framtagna av Riksidrottsförbundet och
Sveriges Kommuner och Landsting. Involverade kommuner bör teckna samverkansavtal som reglerar exakta belopp för varje specialidrott.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse
Tjänsteskrivelse

i ärendet daterad 201 9-1 0- 18

i ärendet daterad 201 9-1 0- 16

Bildningsnämnden
§ 54/201
9-03-25
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
• Samverkansavtal för gymnasieutbildning tecknas inte med andra kommuner än Sjuhäradskommuner förutsatt att synnerliga skäl inte föreligger.
Synnerliga skäl innebär att elevens NIU-inriktning inte finns i samverkansområdet Sjuhärad eller att internationell elitsatsning kan garanteras
vid det aktuella programmet, i likhet med RIG.
Herrljunga kommun står för eventuellaNIU-kostnader för elever som blivit antagnavid NIU-utbildning oavsettom mottagandekommun ingår i
•

•

Sjuhärads samverkansområde eller inte.

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.
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FortsättningBN § 138
Bildningsnämndens beslut
1

2

3

Justerandes sign
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Samverkansavtal för gymnasieutbildning tecknas inte med andra kommuner än Sjuhäradskommuner förutsatt att synnerliga skäl inte föreligger.
Synnerliga skäl innebär att elevens NIU-inriktning inte finns i samverkansområdet Sjuhärad eller att internationell elitsatsning kan garanteras
vid det aktuella programmet, i likhet med riksidrottsgymnasiet (RIG).
Herrljunga kommun står för eventuella NIU-kostnader för elever som blivit antagnavid NIU-utbildning oavsett om mottagande kommun ingår i
Sjuhärads samverkansområde eller inte.

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTOKOLL

JB :::::'===,'„',T:,'~

Sammanträdesdatum

2019-11-04
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DNR UN 234/2018

Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter
2019-2022
Sammanfattning

Politikerna i bildningsnämnden är kontaktpolitiker för någon av nämndens verksamheter. Undantag görs för nämndens ordförande och vice ordförande som har
ett övergripande kontaktansvar för bildningsnämnden. Med anledning av tidigare
avsägelserfrån och fyllnadsval till bildningsnämnden föreslås kontaktpolitikerfördelningen revideras.

Förvaltningens förslag är att Gun Carlsson (KV) ersätterChristina Johansson
(KV) och att Ellionore Abrahamsson (S) ersätterMarie Frost (S). Maj Henningsson (KD) föreslås bli kontaktpolitiker för Horsbygården/Ugglan/Lyckan, familjecentralen, kooperativen Igelkotten och Påsklilj an.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-10- 18
Tjänsteskrivelse

i ärendet daterad 201 9-1 0- 18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
• Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 utses

Enhet
AItorpskolan 7-9, samt fritidsgården

KontaktDOlitiker
Niclas Emanuelsson(C)

Eggvena förskola, fritidshem, skola och Knatte-

e

bo

Simon Fredriksson (C

Ove Severin (KD
Ellionore Abrahamsson (S)
Elenor Esping (K
Horsbygården/Ugglan/Lyckan, familjecentralen, Marco Glad (KV)
Terese Eneman (V)
kooperativen Igelkotten, Påskliljan
Mai Henningsson(KD
Lina Sundberg(M)
Horsbyskolan F-3, 4-6
Peter Möller (SD
Hudene förskola, fritidshem, skola, biblioteket
Gun Carlsson(KV)
Alexander Rahm (S
Molla förskola, fritidshem, samt skola
Mikael Nor6n (L)
Eriksberg förskola, fritidshem, skola, samt Musikskolan

Peter Johansson (KD

Mörlanda förskola, fritidshem, skola, samt kooerativet Tallkotten
Od förskola, fritidshem, skola
Kunskapskällan, Elevhälsan, särskolan

Brita Hårsmar (C
Christer Amnehammar (C
Katarina Andersson (S)
Lena Paulsson (L
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Fortsättning
BN § 139
Presidiets förslag till beslut:

•

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att säkerställa att
alla enheter har minst en ordinarie ledamot som kontaktpolitiker.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Christina Glads (KV) förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Bildningsnämndensbeslut

1. Arendet återremitterasi syfte att säkerställaatt alla enheterhar minst en
ordinarie ledamot som kontaktpolitiker.
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BN § 140

Information om Lärarförbundets skolranking - Bästa skolkommun 2019
Sammanfattning
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om Herrljunga kommuns
resultat i Lärarförbundets skolranking - Bästa skolkommun 2019. Herrljunga lig-

ger på plats 53 av 290, vilket är en förbättring med en plats jämfört med 2018.
Herrljunga kommun rankas högre än grannkommunerna Essunga (plats 103), Ul-

ricehamn(158), Vara (170), Falköping (205), Borås (215) och Vårgårda (280).

Rankingen bygger på tio kriterier, däribland resurser till undervisning per kommuninvånare, andel behöriga lärare, lärartäthet och lärarlöner. Till Herrljunga
kommuns styrkor, enligt rankingen, hör hög lärartäthet,hög andel som fullföljer
gymnasiet samt nöjdhetmed kommunen som huvudman. Andel elever som i årskurs 9 är godkändai alla ämnensamtandel barn mellan 1-5år som är inskrivna i
förskola är enligt rankingen kommunens svagheter.
Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 141

Information om program, inriktningar och programplatser vid
Kunskapskällan 2020/2021
Sammanfattning
Thereze Gunnarsson, rektor, informerar nämnden om program, inriktningar och

programplatser vid Kunskapskällan 2020/2021. Inga förändringar har skett jämfört med föregående läsår, men ett antal förtydliganden har gjorts.

El- och energiprogrammet omfattar 17 platser varav en IMV-plats (med IMV avses att elever kan tas emot på programmet även om de saknar betyg i engelska
och matematik). På Restaurang- och livsmedelsprogrammetreserveras en av åtta
platsersom sökbar IMV-plats.

Niclas Emanuelsson (C) frågar hur Kunskapskällan arbetar med att informera om
sitt programutbud i allmänhet och industriprogrammet i synnerhet, i närliggande
kommuner.
Thereze Gunnarsson, rektor, svarar att Kunskapskällan har besökt ett antal högstadieskolor i Sjuhärads gymnasiesamverkansområde och informerat om skolans
programutbud. Vidare har studie- och yrkesvägledarna i samverkansområdet till
uppgift att ge eleverna objektiv information om program både i den egna kommunen och i andra kommuner.
Informationen läggs till handlingarna.
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DNR UN 165/2019

BN § 142

Kvalitetsrapport - Uppföljning av skolnäwaro
Sammanfattning
Uppföljning av skolnärvaro infördes vid en revidering av bildningsnämndens

kvalitetsplan (bildningsnämnden § 16/2017-01-30). Skolnärvaron har nationellt
belysts under de senare åren och 2018-07-01 skedde ett förtydligande i skollagen
att rektor ska utreda upprepad eller längre frånvaro och meddela frånvaron till
huvudmannen.

Antalet elever med en skolnärvaro om 85 procent eller lägre var i princip detsamma under läsåret2018/2019 som läsåret innan. Den ogiltiga skolfrånvaron
har under läsåret 2018/2019 minskat och endast 3 1 personer hade en ogiltig frånvaro om fem procent eller mer. Föregående år hade 31 elever en ogiltig frånvaro
om tio procent eller mer. Efter ett års arbete med de nyligen antagna riktlinjerna
för skolnärvaro är förvaltningens bedömning att implementeringen vid enheterna
fungerat.

Ett utvecklingsområde är att skolenheterna bör arbeta med att stärka det främjande och förebyggande arbetet för att stärka skolnärvaron över tid.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse

i ärendet daterad 201 9-1 0- 18

Tjänsteskrivelsei ärendetdaterad2019-10-16

Kvalitetsrapport uppföljning av skolnärvaro daterad 2019-10-16

Förslag till beslut

Föwaltningens förslag till beslut:
• Rapporten och utvecklingsområdet 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.

Bildningsnämndensbeslut

1. Rapporten och utvecklingsområdet godkänns.

Justerandes sign
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Sid 16-17

DNR UN 211/2018

Uppföljning av vårdnadshavares skyldighet enligt skollagens bestämmelser om skolplikt
Sammanfattning
Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte på Herrljunga kommuns
hemsida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16W "::::'===,“„',=='~

Sid 18
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BN § 144

DNR UN 155/2019

Information om likabehandlingsplaner 2019
Sammanfattning

HuvudmaImen ska årligen se till att det upprättas en plan med översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever. Huvudmannen ska vidare säkerställaatt det inom ramen för
varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Rektor har på delegation enligt bildningsnämndens delegationsordning uppdraget
att under året upprätta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanerna redovisas till bildningsnämnden för att informera nämnden om enheternas arbete med
likabehandling, samt förebygga och förhindra kränkningar.
Samtliga enheter har upprättat likabehandlingsplaner. Förvaltningen har under
det senaste året verkat för al-tstärka arbetet med diskrimineringsgrunderna samt
skapa en enhetlig struktur för likabehandlingsplanerna. Det innebär bland annat
att alla likabehandlingsplanerna nu är upprättade enhetsvis och inte avdelningsVIS

Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2019- 11-04

DNR UN 188/2019

Svar på frågor om föwaltningens HBTQ-arbete
Sammanfattning

Simon Fredriksson (C) har i skrivelse daterad 2019- 10-15 ställt frågor om förvaltningens HBTQ-arbete. Förvaltningen har svarat skriftligen och frågor och
svar sammanfattas nedan.

Frågorna handlar bland annat om vad förvaltningen gör för att alla, oavsett sexueII läggning och könsidentitet, ska känna sig trygga i skolmiljön samt hur kränkningar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet förebyggs. Simon Fredriksson (C) har också frågat om förvaltningen genomför informationsinsatserom
HBTQ-frågor.
Förvaltningen svarar att HBTQ-arbetet utgår från enheternaslikabehandlingsplaner, som innehålleråtgärder för att förhindra kränkande behandling. Det sker
också ett kontinuerligtarbete med att motverka diskriminering, vilket delvis följs
upp i form av årliga trygghetsenkätersom utvalda årskurser besvarar.
Förvaltningen har genomfört ett antal informationsinsatser om HBTQ-frågor de
senaste åren. Både personal och elever har fått föreläsningar i normkritik och
jämställdhet och elevhälsoteamet har medverkat på en kompetensutvecklingsdag
på tema HBTQ i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regi.
Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 146

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar om bildningsnämndens pågående
byggprojekt.

Byggnationen vid Horsbyskolan fortgår planenligt. Upphandlingen av nästa
etapp är klar. En utmaning med projektet är att avskärma byggnationen från barn
och elever. Byggentreprenörenansvarar för att säkerställa en säker miljö och rektorerna är måna om att se till att ansvaret efierlevs.
Planeringsmöten om byggprojektet vid Ods skola fortsätter enligt plan. Byggstart
sker senast under våren 2020.
Byggnationen vid Mörlandaskolan drar igång i augusti 2020.
Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 147

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
• Kommunens studie- och yrkesvägledning är nu fullt bemannad.
• Resultatet i Lärarförbundets skolranking - Bästa skolkommun 2019. För•

•
•
•
•

•

•

•

valtningen arbetar med att bibehålla eller förbättra kommunens plats inför
nästa års ranking.
Bildningsförvaltningen har haft möten med fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Anna Wetterbrandt, intendent, ansvarar numera för
bildningsförvaltningens tillsyn av fristående aktörer.
Kunskapskällans 20-årsjubileum som bland annat firades med en föreläsning i normkritik och jämställdhet.
Rekrytering av ny rektor till Horsbyskolan 4-6 är avslutad. Linda Rogberg har anställts och tillträder sin tjänst senast den 7 januari 2020.
Christer Wetterbrandt, tillförordnad rektor vid Horsbyskolan 4-6, återgår i
december till sin ordinarie tjänst som rektor för Molla och Mörlanda skoIor
Arbetsmiljöarbetet som har inletts med anledning av det nya kollektivavtalet HÖK 18 mellan SKL och lärarfacken fortsätter. Under hösten genomförs en kommunövergripande medarbetarenkät som kommer utgöra
en del i underlaget till en handlingsplan för stärkt arbetsmiljö.
Ett olycksfall i en av skolornas verksamhet har anmälts till Arbetsmiljöverket. Myndigheten kommer besöka den berörda skolan. Den drabbade
medarbetarenhar tagits om hand och erbjudits stöd. Förvaltningen vidtar
åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.
Skolcheferna i Sjuhärads regelbundna möten där frågor som exempelvis
programutbud, kompetensförsörjning och interkommunal ersättning för
gymnasieplatser diskuteras.
Annica Steneld frågar om bildningsnämnden skulle vara intresserad av
dialogmötenmed rektorer om exempelvis elevhälsa, måluppfyllelse och
frånvaro. Syftet är att informera om verksamheterna samt ge nämndens
ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Informationen läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-09-30 2019-11-04
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

1

Delegeringsbeslut – Anmälningsärenden fattade under tidsperioden
2019-09-30 - 2019-1 1-04

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

2

Delegeringsbeslut – Anmälan,
fattade under tidsperioden
2019-09-30 - 2019-11-04

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kom-

Delegeringsbeslut – Anställning,
fattade under tidsperioden
2019-09-30 - 2019-11-04

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kom-

Ordförandebeslut avseende programplatser vid Kunskapskällan
läsåret 2020/2021

UN 172/2019

3

4

Bildningsnämndensbeslut

munhuset,Torget 1, Herrljunga.

munhuset,Torget 1, Herrljunga.

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Meddelandeförteckning

DNR

1

Skolinspektionens beslut att avslå
ansökan om godkännande som huvudman för Thoren Business
School Borås

UN 57/2019

2

Skolinspektionens beslut att avslå
ansökan om godkännande som huvudman för Yrkesgymnasiet Borås

UN 58/2019

3

Protokoll från förvaltningssamverkan (FSG) 2019-10-24

UN postlista

NR

Bildningsnämndensbeslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.

2
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Övrigt
Lina Sundberg(M) informerar nämndenom sitt besök på Horsbyskolan F-3 i

egenskap av kontaktpolitiker. På agendan stod en genomgång av verksamheten
samt dialog om framtida möjligheter och utmaningar. Skolan underströk behovet
av tidiga insatser för utlandsfödda barn som inte har gått i förskola eller öppen
förskola. Om inte adekvata åtgärder sätts in tidigt blir det svårt för barnen när de
börjar i förskoleklass. En annan utmaning är enligt Horsbyskolan F-3 att uppnå
likvärdighet i genomförandetav digitaliseringsstrategini form av inköp av datorer till alla elever (så kallade 1:1-datorer).

Invigningen av Horsbyskolans nya lokaler äger rum den 4 december.

Carin Martinsson(M) meddelar atthon fick svar på sin fråga om incidenteni
simhallen under ärendet “Förvaltningschefen

informerar”.

Niclas Emanuelsson (C) meddelar att han fick svar på sin fråga om information

om Kunskapskällansindustriprogramunder ärendet”Information om program,
inriktningar och programplatser vid Kunskapskällan 2020/2021”.
Informationen läggs till handlingarna.
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