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Anmälan övriga ärenden
Inga ytterligare ärenden anmäls.
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Information om Processbeskrivning av investeringsprojekt som
rör lokalförändring
Sammanfattning
Alfred Dubow, teknisk chef, informerar om processen får investeringar som rör
lokalfårändringar vilken tagits fram får att tydliggöra beslutsvägama. Den stora
fårändringen är att investeringsmedel som rör lokalfårändringar nu tilldelas tekniska nämnden och inte som tidigare den beställande nämnden. Tekniska nämnden
ger sedan uppdraget till teknisk förvaltningen där detaljplanering med den verksamhet som fårändringen rör sedan sker. Ansvaret får att göra en fårstudie flyttas
från tekniska fårvaltningen till beställande fårvaltning.
Infonnationen läggs till handlingarna.
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Information - rapport Lyckan
Sammanfattning
Ulf W ed in, projektledare informerar om fortsatt arbete med uppfårande av fårskolan Lyckan. Upphandlingen har skett med minimitiden och överklagande på tilldelningsbeslutet inkom 2017-12-04. Förvaltningen har beslutat att fårkasta det fårsta
anbudet och tilldela anbud nummer 2 uppdraget, vilket gör att 15 december blir
nytt datum får tidigast byggstart om inte det nya beslutet blir överklagat.
Infonnationen läggs till handlingarna.
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Information ombyggnation Horsby
Sammanfattning
U l f W ed in, projektledare informerar om fortsatt arbete med orobyggnation av
Horsby. Upphandlingen är överklagad där ena parten anser att andra parten fått
ändra sitt anbud, men det handlar om ett fårtydligande vilket är lagligt att göra enligt LOU. Dom väntas inom två veckor och byggstart sker efter detta.
Infonnationen läggs till handlingarna.
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DNR UN 15/2017

Månadsuppföljning September/Oktober
Sammanfattning
Nedanstående tabell visar bildningsnämndens ekonomi per den 31/10-2017. Prognos om 600 tkr våd årets slut. Under avsnittet bakgrund ges en sammanfattning av
nuläget.
Ansvarsområde
Nämnd
Förvaltningsledning
Förskola
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Kultur och Fritid
Summa

År Bud~et År Pro~nos
525
525
15534
14661
57265
56365
15603
15803
94053
93703
3632
3932
39974
39874
1861
2161
5071
5261
7429
7362
240596
239996

År Diff

o
874
900
-200
-350
-300
100
-300
-190
67
600

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Månadsuppföljning oktober godkänns

Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsg§ng
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
l. Månadsuppföljning oktober godkänns
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Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom bildningsförvaltningens investeringsbudget 2017
Sammanfattning
Den 17 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att kompensera bildningsnämnden i budget 2018 med 900 tkr med avseende modulhyra fcir två nya försko leavdelningar.
Att starta upp två nya fårskaleavdelningar kräver investeringsmedel får nya fårskoleavdelningar. Förvaltningens fårslag är att man omdisponerar 200 tkr från investeringsprojektet inventarier Horsby till inventarier BN med avseende att fårdigställa
inredningen på Lyckan.
Anledningen till en omdisponering av investeringsmedel till inventarier BN beror
på att man fårdelat befintlig investeringsbudget
Investeringsprojekten per 3 III O.
PROJEKT

BUDGET

Ar

UTFALL Ack

PROGNOS

DIFF

Ar

Ar
InventarierliT BN
Lekplatser
Förstudie Mörlanda förskola
Inventarier Horsby

Summa Bildningsnämnd

o

1374
414
200

1007

o
o

1374
240
200

174

1156
3144

192
1199

400
2214

756
930

o

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 20 l 7-11-13
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Bildningsnämnden godkänner begäran om omdisponering av investeringsmedel inom bildningsförvaltningens investeringsbudget 2017.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordforanden frågar om presidiets forslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner begäran om omdisponering av investeringsmedel inom bildningsförvaltningens investeringsbudget 20 l 7
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Över- l underskottshantering
Sammanfattning
De nya verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna möjliggör att bildningsnämnden över en längre tidsperiod kan fördela medel får ökade kostnader gällande
migrationsverksamhet Denna över/underskottshantering följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den ankomna gruppen får tre till fem år.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-15
Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Bildningsnämnden antar förslag om att införa en över-/underskottshantering
av flyktingbufferten över tid.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg~ng

Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden antar forslag om att införa en över-/underskottshantering
av flyktingbufferten över tid.

Utdragsbestyrkande
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DNR UN 266/2017

Revidering av attesträtter
Sammanfattning
Organisations- och personalförändringar medfår att attesträttema behöver justeras.
Förändringarna står med under respektive kostnadsställe markerat i rött i bilagan.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse ärendet 2017-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet 2017-11-22
Revidering attesträtter 201801 (bilaga l, BN § 120/2017 -12-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Bildningsnämnden godkänner attesträttema.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsg~ng

Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner attesträttema (bilaga l, BN § 120/2017-1204) ..
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Revidering av regler för barnomsorg
Sammanfattning
Reviderade regler for fOrskola och fritidshem har tagits fram av handläggare barnomsorg, fOrskalechefer och rektorer.
Nedanstående större forändringar foreslås:
- Anpassningar utifrån infOrandet av IST forskola/fritidshem via web.
- Förtydligande när det gäller placeringar i/från annan kommun.
- Ett barn kan bara ha fOrskaleplats i en fOrskola.
- Inskolning sker inte under jouröppet på sommaren eller under helgerna vid
jul.
- Vid vårdnadshavares sjukdom görs överenskommelse om lämningstider
med forskolechef/rektor.
- Eftersom inkomsttaket är indexerat har krontalen i taxan tagits bort. Taxan
kommer att finns på hemsidan
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 20 l 7-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-22.
Reviderade regler
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Bildningsnämnden godkänner de nya reglerna for fOrskola och fritidshem .
Presidiets forslag till beslut:
• I enlighet med forvaltningens fOrslag till beslut.
Beslutsg§ng
Ordforanden frågar om presidiets forslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden godkänner de nya reglerna for forskola och fritidshem.
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Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2018
Sammanfattning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fårdelningsmodell får det
statliga bidraget till studiefårbundens verksamhet.
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation får beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
styrelsen ser stora fårdelar såväl får kommunerna som får studiefårbunden att det
kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt hannoniserar med
det statliga.
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds fårdelningsverktyg.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-16
Västra Götalands Bildningsförbund: 2018 års rekommendation får beräkning av
studiefårbundens kommunala anslag
Folkbildningsrådet statsbidrag till studieförbund 2017 : villkor och fårdelningskriterier: fastställda av Folkbildningsrådets styrelse 16 december 2015, dnr 18, 2015,
092
Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• De nya riktlinjerna, från Västra Götalands Bildningsförbund, när det gäller
fårdelningen av kommunala anslag till studiefårbunden antas.
• De tidigare riktlinjerna från 2008 upphör därmed att gälla.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.
Beslutsg~ng

Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
l. De nya riktlinjerna, från Västra Götalands Bildningsförbund, när det gäller
fårdelningen av kommunala anslag till studiefårbunden antas.
2. De tidigare riktlinjerna från 2008 upphör därmed att gälla.
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Information om regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Sammanfattning
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar om regeringens digitaliseringsstrategi
for skolväsendet. Den statliga styrningen över den svenska skolan ställer ett ökat
krav på skolans digitalisering. Regeringen har nyligen antagit en Nationell digitaliseringsstrategi for skolväsendet som ställer ökade krav på digital kompetens får
alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.
Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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DNR UN 225/2017

Äskande om medel för inköp av elevdatorer 2018
Sammanfattning
Den statliga styrningen över den svenska skolans ställer ett ökat krav på skolans
digitalisering. Regeringen har nyligen antagit en Nationell digitaliseringsstrategi
får skolväsendet som ställer ökade krav på:
- Digital kompetens får alla i skolväsendet
- Likvärdig tillgång och användning
- Forskning och uppfoljning kring digitaliseringens möjligheter

Utöver detta så har ska digitala nationella provinforas succesivt från 2018. Den
sammantagna bilden medfor att Herrljunga kommun bör öka sin ambitionsnivå gällande elevdatorer for att säkerställa goda forutsättningar for våra elever. Bildningsfårv altningen äskar om 1.000 tkr for att infora en till en-datorer for samtliga årskurs
6 elever från och med höstterminen 2018. Äskandet är av tillfällig karaktär och ska
inte vara av ramhöjande karaktär. Utöver det så fareslår bildningsforvaltningen att
servicenämnden SNIT och bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att bildningsforvaltningen har den tekniska utrustning som krävs for att bedriva högkvalitativ fjärrundervisning med start l september 2018.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-26
Nationell digitaliseringsstrategi for skolväsendet, Regeringen, Utbildningsdepartementet, 2017-10-19
Redovisning av uppdraget om att fåreslå nationella IT -strategier for skolväsendet,
Sko lverket, 2O16-04-04
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Äskar 1.000 tkr får infarande av l: l datorer i årskurs 6 läsåret 2018/2019.
• Servicenämnden SNIT och bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa
att bildningsforvaltningen har den tekniska utrustning som krävs for att bedriva högkvalitativ fjärrundervisning med start l september 2018. Uppdraget
redovisas till kommunstyrelsen i december 2018 .

Presidiets forslag till beslut:
• I enlighet med forvaltningens forslag till beslut.
Robert Andersson (S) bifaller forvaltningens forslag till beslut.
Beslutsg§ng
Ordforanden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.
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Fortsättning BN § 124
Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden äskar 1.000 tkr får infarande av l: l datorer i årskurs 6
läsåret 2018/2019.
2. Servicenämnden SNIT och bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa
att bildningsfårvattningen har den tekniska utrustning som krävs får att bedriva högkvalitativ fjärrundervisning med start l september 2018 . Uppdraget
redovisas till kornmunstyrelsen i december 2018.

Expedieras till:
För kännedom
till:
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Uppföljning skolnärvaro 2016-2017

Sammanfattning
Förvaltningen har följt upp skolnärvaron får läsåret 2016-2017. Sammanfattningsvis går det att konstatera att 26,6 procent av kommunens grundskoleelever har en
frånvaro som överstiger l O procent och att 46 procent av dessa återfinns på högstadiet. Vidare går det även att konstatera att ogiltig frånvaro i princip uteslutande
återfinns i grundskolans senare del. Det finns ingen statistik signifikant skillnad
mellan könen, utan de faktiska skillnaderna mellan pojkar och flickor är fårhållandevis små. Förvaltningen ser att arbetet måste inriktas på att öka skolnärvaron i
våra skolor och har därfår tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer får det
kommande arbetet.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017 -l 0-16
Kvalitetsrapport uppföljning av skolnärvaro 2017, 2017 -l 0-16

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Godkänner kvalitetsrapporten.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
l. Kvalitetsrapporten godkänns.
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Kvalitetsrapport-Mäluppfyllelse i förskolan 2017
Sammanfattning
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom forskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet for bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomfårs en
kvalitetsrapport med fokus på forskolan och dess utveckling och lärande, samt ett
fordjupningsområde. Fördjupningsområdet for 2017 är barns inflytande. Rapporten
ämnar även synliggöra forskolan formåga upprätthålla skollagens krav gällande
tillgång till fårskoleplats. För att bedöma forskolans kvalitet används forskolechefemas samlade egna verksamhetsanalys tillsammans med ett planeringsstöd, for att
kontrollera i vilken mån som forskoloma kan erbjuda en verksamhet i enlighet med
läroplanens krav. Rapporten påvisar att verksamheten i har blivit bättre på att planera och följa upp sitt eget arbete och att detta stärkt kvaliteten. Förskolan har under året haft problem att klara 4 månaders-gränsen for placering. En modulforskola i Innerby bör komma tillrätta med det problemet.
Utifrån de resultat som påvisats kan vi dra foljande slutsatser och utvecklingsområden:
- Förskolan har ett gott arbete när det gäller normer och värden.
- Förskolan bör stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och området utvärdering, uppföljning och planering.
- Förskolan bör även fortsättningsvis arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i avdelningarna.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Kvalitetsrapport måluppfyllelse i forskolan 2017, 2017-11-17
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Godkänner rapporten
• Förskolan bör stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och området utvärdering, uppföljning och planering.
• Förskolan bör arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i
avdelningarna.
Presidiets forslag till beslut:
• Rapporten godkänns.
• Förskolan ska stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och området utvärdering, uppfoljning och planering.
• Förskolan ska arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i
avdelningarna.

Beslutsg§ng
Ordforanden frågar om presidiets forslag till beslut antas och finner att så sker.
Justerandes ~ ,,
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 18

2017-12-04

BILDNINGSNAMNDEN

Fortsättning BN § 126

Bildningsnämndens beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Förskolan ska stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och området utvärdering, uppfåljning och planering.
3. Förskolan ska arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i
av del n i ngama.

Justerandes ~lgn

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2017-12-04
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BN § 127

DNR UN 204/2017

Anmälan av enheternas likabehandlingsplaner

Sammanfattning
Huvudmannen ska årligen se till att det upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs får att fårebygga och fårhindra kränkande behandling av barn
och elever. Huvudmannen ska vidare säkerställa att det inom ramen får varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete får att motverka kränkande behandling av bam och elever.
Rektor och fårskalechef har på delegation, 1.12 bildningsnämndens delegationsordning, uppdraget att under året upprätta en likabehandlingsplan. Likahandlingsplanerna redovisas till bildningsnämnden får att informera nämnden om enheternas
arbete med likabehandling, samt fårebygga och fårhindra kränkningar.
Samtliga likabehandlingsplaner är upprättade. Förvaltningen ser ett behov av att
stärka arbetet med diskrimineringsgrundema infår kommande år, liksom att skapa
en enhetlig struktur får likabehandlingsplanema. Det innebär att likaberhandlingsplanema kommer att tas fram enhetsvis kommande år och inte avdelningsvis.
Infonnationen läggs till handlingama.

Uldragsbeslyrkande

~ ~ HERRLJUNGA.KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BN § 128

DNR UN 68/2017

Svar på motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan
Sammanfattning
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. I motionen f6reslås att Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan
och gymnasieskolan. Förvaltningen anses att det utifrån skolans förändrade timplan
från läsåret 2018, en utökning av idrottsundervisning om l 00 timmar från 2019 och
tillgången till idrottshallar i kommunen inte i dagsläget är genomförbart. Förvaltningen ställer sig dock positivt till att införa en pilotskola under läsåret 2018, förutsätt att erforderliga medel tillkommer om 200 tkr.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-07-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Motionen anses besvarad
• Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr for ändamålet att införa en pilotskola for
2018/2019
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fOrslag till beslut.
Beslutsg~ng

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

Bildningsnämndens beslut
l. Motionen anses besvarad.
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola fOr
2018/2019.

Expedieras till:
För kiinnedom
till:

KOllllllUil rullmäklige

Utdragsbestyrkande
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Sid 21

DNR UN 217/2017

Revidering av Pedagogiska måltider

Sammanfattning
Barn och elever äter måltider i förskola, skola och fritidshem. Måltiderna är en del
av verksamheten under fårskole-och skoldagen och huvudmannen har ett ansvar
får att se till att skoldagen är trygg samt att kränkningar och trakasserier förhindras.
Utöver detta är måltiden en viktig del av den sociala samvaron och sedan några år
tillbaka finns också ett krav i skollagen om att måltiden ska vara näringsriktig.
I Hen-ljunga kommun finns ett kostpolitiskt program som antar en ambitiös inriktning får att säkerställa goda och näringsriktiga måltider. Tidigare riktlinjer får pedagogiska måltider fastställdes av nämnden under 2013. Riktlinjerna har reviderats
bland annat får att öka fårutsättningarna att ta emot fler VFU-studenter från högskola och universitet. Det långsiktiga målet är att säkerställa en god kompetensfårsörjning.
I tidigare riktlinjer har pedagogerna i fårskolan erbjudits att äta pedagogiskt med
barnen till en kraftigt reducerad kostnad. Värdet får den enskilda pedagogen av en
måltid i fårskolan bedöms som ringa då barnens behov står i fokus hela tiden. Av
den anledningen föreslås att riktlinjerna får pedagogisk måltid revideras så att måltiden får personal i fårskolan samt får VFU-studenter görs kostnadsfri. I övrigt föreslås inga fårändringar av kostnaderna i fårhållande till tidigare riktlinjer.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2011-10-13
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-02.
Riktlinjer får pedagogiska måltider inom Bildningsförvaltningen

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Bildningsnämnden antar Riktlinjer får pedagogiska måltider inom Bildningsförvaltningen daterade 20 l 7-11-02.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar Riktlinjer får pedagogiska måltider inom Bildningsförvaltningen daterade 2017-11-02.
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DNR UN 220/2017

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för barn och elever i kommunal
och fristående verksamhet

Sammanfattning
Alla fårskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och
elever i behov av särskilt stöd. Resurser får detta är inkluderat i det s.k. grundbeloppet. Tilläggsbeloppet avser således endast ersättning får extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Under våren 2016
gjordes också ett tillägg i lagen.
Bildningsnämnden beslutar årligen om grundbelopp får fristående verksamhet och
om barn-, elev-, programpeng får kommunal verksamhet. För handläggning inför
beslut om tilläggsbelopp ansvarar verksamhetscheffår elevhälsan. Beslut om tillläggsbelopp fattas av bildningschefen på delegation från nämnden.
Av skollagen (201 0:800) följer att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen får varje barn och elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i
vissa fall ett tilläggsbelopp. Oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte har alla
barn och elever har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett. Tilläggsbelopp som sådant
regleras inte får kommunal verksamhet. För att uppnå den önskade effekten om bidrag på lika villkor, söker kommunal skola och fårskola samt fristående huvudman
tilläggsbelopp enligt samma riktlinjer.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-11-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 l 7-11-14
Riktlinjer gällande tilläggsbelopp får barn och elever i kommunal och fristående
verksamhet

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Bildningsnämnden fastställer riktlinjerna får tilläggsbelopp.
• Riktlinjerna tillämpas fr o m 2018-01-01.
Presidiets fårslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer riktlinjerna får tilläggsbelopp.
2. Riktlinjerna tillämpas fr o m 2018-01-01.
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BN § 131

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om att:
-Skadestånd ska betalas ut till elev på grund av kränkande behandling.
- Ett olyckstillbud i form av klämolycka har skett på en fårskola. Utredning visade
att fånstret inte hade en fungerande barnspärr och nu inventeras alla fånster.
- Anmälan har skett till skolinspektionen angående bristande stöd till elev i årskurs
2. Utredning visar att befintliga fårutsättningar får att individualisera och ge bra
stöd är goda.
- Förstudie Mörlanda fårskola/skola har startat där fårvaltningen tittar på vilka lokaler som behövs får att klara verksamheten, prognoser tas fram och även en
ideskiss.
- Ensamkommande barn är 36 barn i nuläget där 2-3 bedöms att inte omfattas av de
nya reglerna som gäller får de ensamkommande som kom fåre 24 november 2015.
- En översyn av fårskolans ledningsorganisation sker då Ytterby område har vuxit
mycket och det arbetas med ett fårslag att dela upp området i två; Molla/Mörlanda
och Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od). Förslaget kommer får beslut i
nämnd.
- 23 ansökningar har inkommit avseende tilläggsbelopp vt 2018. Ansökningarna
avser mycket omfattande behov som ligger utanfår det direkta pedagogiska området. Sex ansökningar har fått avslag och 17 är beviljade med reducerat belopp.
- Det har kommit fårslag från färskolecheferna om en enhetlig hantering av namn
på förskolor.
- Oro får barn/elever i utsatta situationer upplevs öka med bristande skolnärvaro
och familjer med behov av stöd.
-Det är svårt att rekrytera specialpedagog Horsby 4-6, förskollärare, musiklärare
och det bemannas med obehöriga lärare i högre utsträckning.
Informationen läggs till handlingarna.
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr

Meddelandeförteckning

DNR

Kvalitetsrapport Komvux

UN 255/2017

2

KS § 183 Riktlinjer avseende
Sponsring för Herrljunga kommun

Postlista UN
2017:18

3

Beslut från skolinspektionenAnsökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Borås i Borås
kommun, 2017-09-21

UN41/2017

4

KS § 153 2017-09-25 Riktlinjer
mottagande av muta och/eller
gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun

UN 15/2017

5

KF§ 110 2017-10-17 Äskande av
medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort.

UN 134/2017

6

KS § 160 2017-09-25 Fastställa
befattningen S äkerhetsskyddschef
med ersättare

Postlista UN
2017:16

7

Anteckningar från folkhälsapolitiska rådet

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-10-03-2017-12-04
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

Delegeringsbeslut- Anmälningsärenden fattade under tidsperioden
2017-10-03-- 2017-12-04

Lista på delegeringsbeslut fårvaras
hos bildningsfårvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut- Anmälan,
fattade under tidsperioden
2017-10-03--2017-12-04

Lista på delegeringsbeslut fårvaras
hos bildningsfårvaltningen, kommunhuset, Torget l, Herrljunga.

3

Delegeringsbeslut- Anställning,
fattade under tidsperioden
2017-10-03--2017-12-04

Lista på delegeringsbeslut fårvaras
hos bildningsfårvaltningen, kommunhuset, Torget l, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
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Attesträtter i Bildningsförvaltningen
2017-11-22

NR Kostnadsställe

Beslutattestant

Ersättare 1

Huvudmottagare

3000 Bildningsnämnden

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3100 Bildningskontoret

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson
Lena Nilsson

3111 Modersmål

Erik Bjurström

Bod il Jivegård

3200 Förskolan gemensamt

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3300 Fritidshem gemensamt

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3400 Grundskola gemensamt

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3240 Kooperativ talkotten

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3241 Kooperativ påskliljan

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3242 Kooperativ igelkotten

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3262 Pedagogisk omsorg Knattebo

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3800 Grundläggande vuxenutbildning

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3801 Gymnasial vuxenutbildning

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3802 Vuxenutbildning särskola

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3803 Svenska för invandrare

Bod il Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3110 Elevhälsan

Erik Bjurström

Bod il Jivegård

Lena Nilsson

3210 Förskolan Horsby

Lena Barber

Eva Johansson

Ulrika Richardsson

3211 Förskolan Ugglan

Lena Barber

Eva Johansson

Ulrika Richardsson

3212 Förskolan Hagen

Lena Barber

Eva Johansson

Ulrika Richardsson

3213 Familjecentralen

Erik Bjurström

Bodil Jivegård

Lena Nilsson

3216 Förskolan Lyckan

Lena Barber

Eva Johansson

Jenny Floren

3214 lnnerby gemensamt

Lena Barber

Eva Johansson

Ulrika Richardsson

3220 Förskolan Eggvena

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3221 Förskolan Eriksberg

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3222 FörskolanOd

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3223 Förskolan Molla

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3224 Förskolan Mörlanda

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3225 Förskolan Hudene

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

Bilaga l, BN § 120/2017-12-04
3227 Förskolan Jätten

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3226 Ytterby gemensamt

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

~
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Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Beslutattestant

Ersättare 1

Huvudmottagare

3261 Pedagogisk omsorg Ytterby

Eva Johansson

Lena Barber

Jenny Floren

3320 Fritidshem Horsby F-3

Anna Wetterbrandt

Malin Norlander

Anette Wigertsson

Kostnadsställe

3330 Fritidshem Horsby 4-6

Malin Norlander

Anna Wetterbrandt

Anette Wigertsson

3340 Fritidshem Molla

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3341 Fritidshem Mörlanda

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3350 Fritidshem Eggvena

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3351 Fritidshem Eriksberg

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3352 Fritidshem Hudene

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3353 Fritidshem Od

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3354 Fritidshem 4skolan gemensamt

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3410 Grundskola Altarp

Anna Ödman

Malin Lindberg

Lena Nilsson

3420 Grundskola Horsby F-3

Anna Wetterbrandt

Malin Norlander

Anette Wigertsson

3430 Grundskola Hors by 4-6

Malin Norlander

Anna Wetterbrandt

Anette Wigertsson

3440 Grundskola Molla

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3441 Grundskola Mörlanda

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3450 Grundskola Eggvena

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3451 Grundskola Eriksberg

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3452 Grundskola Hudene

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3453 Grundskola Od

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3454 Grundskola 4skolan gemensamt

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt

Camilla Fritzon

3500 Grundsärskolan

Erik Bjurström

Bod il Jivegård

Lena Nilsson

3600 Kunskapskällan

Malin Lindberg

Anna Ödman

May-Britth Larsson

3610 Gymnasieskolan interkommunalt

Malin Lindberg

Anna Ödman

May-Britth Larsson

3700 Gymnasiesärskola

Erik Bjurström

Bod il Jivegård

Lena Nilsson

Bilaga l, BN § 120/2017-12-04
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Attesträtter i Bildningsförvaltningen
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Kostnadsställe

Beslutattestant

Ersättare 1

Huvudmottagare

3940 Musikskola

Erik Larsson

Erik Thaning

Vem?

3960 Fritidsgård

Erik Bjurström

Erik Thaning

Lena Nilsson

3980 Allmän kulturverksamhet

Eva-Lena Liljedahl

Erik Thaning

Håkan Nilsson

3900 Bibliotek

Eva-Lena Liljedahl

Erik Thaning

Håkan Nilsson

Bodil Jivegård, Ingemar Kihlström och Niels Bredberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.
Magnus Grönvall, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsord rar.
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