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BN § 95
Förändring av dagordningen
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i
nämnden.
Carin Martinsson (M) anmäler två extra ärenden till dagens sammanträde:
• Fråga om årets Lucia
• Fråga om skolsköterska på Eggvena skola
• Fråga om kulturskolan
Brita Hårsmar (C) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:
• Fråga om parkering på Horsbyskolan
Ove Severin (KD) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:
• Fråga om lekgården vid Ods skola
Jacob Brendelius (-) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:
• Fråga om corona
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign
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DNR UN 213/2020

Beslut om programutbud vid Kunskapskällan läsåret 2021/2022
Sammanfattning
Programutbudet vid gymnasieskolan Kunskapskällan för läsåret 2021/2022 föreslås vara i stort sett samma som föregående läsår. På grund av svårigheter att
hitta arbetsplatsförlagt lärande (APL) till eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet föreslås antalet platser vid det programmet minska från tolv till tio platser.
Enligt förvaltningens förslag till programutbud reserveras, likt tidigare läsår, en
plats på el- och energiprogrammet, en på plats på industriteknikprogrammet och
en plats på restaurang- och livsmedelsprogrammet som IMV-plats, vilket innebär
att elever kan tas emot som sökande även om de saknar betyg i engelska eller
matematik.
Gymnasieelever väljer inriktning under år två på gymnasiet oavsett program.
Kunskapskällan erbjuder mer än en inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och VVSoch fastighetsprogrammet.
Några av Kunskapskällans program ges i form av lärlingsutbildning. Till dessa
hör industriteknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet från år ett,
bygg- och anläggningsprogrammet från år två samt vissa inriktningar på el- och
energiprogrammet från år två.
Förvaltningens förslag till programutbud redovisas under rubriken ”Förslag till
beslut”.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Programutbud och antalet platser vid Kunskapskällan för läsåret
2021/2022 fastställs enligt följande:
Bygg och anläggning
10 platser
Ekonomi
24 platser
El- och energi
17 platser
Humanistiska programmet
24 platser
Industriteknik IMI
8 platser
Industriteknik Strängbetong
3 platser
Naturvetenskap
24 platser
Restaurang och livsmedel
8 platser
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning BN § 96
Samhällsvetenskap
Humanistiska
Teknik
VVS och fastighet
IMV (EE, IN och RL en plats vardera)

24 platser
24 platser
24 platser
2 platser
3 platser

Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden föreslår att skrivfelet i förvaltningens förslag till beslut korrigeras så
att humanistiska programmet endast listas en gång.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Programutbud och antalet platser vid Kunskapskällan för läsåret
2021/2022 fastställs enligt följande:
Bygg och anläggning
10 platser
Ekonomi
24 platser
El- och energi
17 platser
Humanistiska programmet
24 platser
Industriteknik IMI
8 platser
Industriteknik Strängbetong
3 platser
Naturvetenskap
24 platser
Restaurang och livsmedel
8 platser
Samhällsvetenskap
24 platser
Teknik
24 platser
VVS och fastighet
2 platser
IMV (EE, IN och RL en plats vardera)
3 platser
2. Skrivfelet i förvaltningens förslag till beslut korrigeras så att humanistiska
programmet endast listas en gång.
______

Justerandes sign
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DNR UN 5/2020

Revidering av budget och verksamhetsplan 2021-2023 för bildningsnämnden
Sammanfattning
Bildningsnämnden har den 28 september 2020 antagit budget och verksamhetsplan 2021-2023 (bildningsnämnden § 84/2020-09-28). I väntan på att bildningsnämndens nya mål skulle bli klara antogs budgeten och verksamhetsplanen med
de gamla målen. De nya målen är nu klara varför budgeten behöver revideras.
De nya målen utgår från av kommunfullmäktige beslutade fokusområden och
kommunövergripande mål. För fokusområdet En hållbar och inkluderande kommun föreslår förvaltningen följande nämndmål:
1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor.
2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid.
3. Förvaltningens samtliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla.
För fokusområde En välkomnande och attraktiv kommun föreslår förvaltningen
följande nämndmål:
1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero.
2. Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet.
3. Vi har en bra samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa goda
pedagogiska verksamheter – vi arbetar utifrån barnkonsekvensanalyser.
4. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter.
5. Alla elever har en meningsfull praktik.
För fokusområde En utvecklande kommun föreslår förvaltningen följande
nämndmål:
1. Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.
2. Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet.
3. Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till studier eller arbete.
4. Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-13
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för bildningsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
bildningsnämnden godkänns.
Justerandes sign
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Fortsättning BN § 97
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. Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 97/2020-11-02).
______
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DNR UN 220/2020

Uppföljning av internkontroll per 2020-08-31
Sammanfattning
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. 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 föregående år.
Uppföljningen av interkontroll per 2020-08-31 visar att det har förekommit avvikelser inom områdena Rättvisande redovisning och Kontroll av register. Gällande
volymuppföljning mot barn- och elevpeng, har bildningsnämnden blivit tilldelad
1 124 tkr för mycket budgetmedel utifrån verkligt barn- och elevantal.
Ett myndighetsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten. Under perioden
2020-01-01 – 2020-06-30 önskade 55 barn plats i förskolan. Av dessa placerades
55 inom fyra månader. Våren 2020 genomfördes inga nationella prov på grund
av covid-19. I Skolverkets senaste jämförelse mellan slutbetyg och resultat på det
nationella provet i årskurs 9 ligger Herrljunga kommun nära det nationella genomsnittet. Rutinerna kring skolpliktsbevakning efterlevs. Inga avvikelser har påträffats inom modersmål, även om inte alla elever får den undervisning de ansökt
om.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-14
Uppföljning av internkontroll per 2020-08-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Internkontroll per 2020-08-31 godkänns.
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden föreslår som tillägg till presidiets förslag att bildningsnämnden önskar att alla på förvaltningen i framtiden är mer uppmärksam på att ange syfte och
namn på fakturorna på representationskontona.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut och ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.
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Fortsättning BN § 98
Bildningsnämndens beslut
1. Internkontroll per 2020-08-31 godkänns.
2. Bildningsnämnden önskar att alla på förvaltningen i framtiden är mer
uppmärksam på att ange syfte och namn på fakturorna på representationskontona.
______
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BN § 99
Information om barnkonventionen
Sammanfattning
Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, informerar nämnden om arbetet med
barnkonventionen. Barn har olika förutsättningar i livet, vilket gör det betydelsefullt att arbeta aktivt med barnkonventionen. En viktig del i arbetet är att barn ska
känna till att de har rättigheter. I samband med att barnkonventionen blivit en del
av svensk lag finns det ett bra tillfälle att prata med barn och informera dem om
vilka rättigheter de har.
Det finns två grunder som barnkonventionen vilar på. Den första grunden berör
barn som rättighetsbärare och den andra grunden handlar om de tre perspektiven.
När det gäller grunden om barn som rättighetsbärare behöver vi dels tillgodose
barns rättigheter och dels ta hänsyn till både vuxenperspektivet och barnperspektivet. Det behöver ske en normförskjutning så att det blir en vana att alltid inkludera barn i det arbete vi gör. Gällande de tre perspektiven så utgörs de av barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv. Barnperspektivet handlar
om att vuxna ska sätta sig i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets situation. Barnets situation handlar om barnets egen berättelse och tolkning,
vilket är en viktig del i att göra barnet delaktig och säkerställa barnets inflytande
och egenmakt. Slutligen handlar barnrättsperspektivet om att ta hänsyn till de juridiska rättigheter som barn har och att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder
eller beslut som rör barn.
Li Johansson Nyström ger exempel på praktiska sätt att arbeta med barnkonventionen, till exempel genom utbildning och kunskapshöjande insatser. Detta är något som bör ske fortlöpande och regelbundet. Barnombudsmannen har även tagit
fram olika material som kan användas i skolan. Ett annat sätt är att sätta upp informationsaffischer om barnkonventionen på olika språk i kommunen. Man kan
också dela ut tidningar som är riktade till barn med information om barnkonventionen.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign
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DNR UN 216/2020

Bildningsnämndens yttrande över rekommendationer i revisionsrapporten Upphandling och inköp
Sammanfattning
Herrljunga kommuns revisorer har med stöd av revisionsbyrån Deloitte granskat
upphandlings- och inköpsprocessen i Herrljunga kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas hantering av
upphandlingar och inköp är ändamålsenliga utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och de kommunala riktlinjerna samt om den interna kontrollen är tillfredsställande. Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndernas hantering av upphandlingar utifrån LOU och de kommunala riktlinjerna delvis är
ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande.
I skrivelse daterad den 30 september 2020 har revisorerna önskat att få del av
bildningsnämndens syn på rapportens rekommendationer. Bildningsnämnden och
övriga nämnder rekommenderas bland annat att överväga att minska antalet delegationer samt tillhörande beloppsgränser avseende upphandling i sina delegationsordningar samt säkerställa att anställda som genomför upphandlingar och inköp får tillräcklig utbildning och har adekvat kompetens. Förvaltningen har tagit
fram ett förslag till yttrande över rekommendationerna som bildningsnämnden
har att ta ställning till. Av förslaget framgår bland annat att förvaltningen anser
att bildningsnämnden har ett rimligt antal delegationer utifrån verksamhetens behov samt att anställda som genomför upphandlingar och inköp har adekvat kompetens för uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Förslag till yttrande över rekommendationerna i revisionsrapporten Upphandling
och inköp
Missivskrivelse inkommen 2020-10-07
Revisionsrapporten Upphandling och inköp
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Förslag till yttrande godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till
revisorerna.
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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Fortsättning BN § 100
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till yttrande godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till
revisorerna (bilaga 1, BN § 100/2020-11-02).
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Herrljunga kommuns revisorer
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DNR UN 205/2020

Initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad
det skulle kosta att införa vaccination mot TBE för elever i förskoleklass och årskurs 1-9
Sammanfattning
Ove Severin (KD) och Jacob Brendelius (-) har i skrivelse inkommen 2020-09-16
väckt ett ärende med stöd av 4 kap. 20 § kommunallagen. Ärendet sammanfattas
nedan.
”Tyvärr har det rapporterats att fästingburen TBE finns i närheten och inom Herrljunga kommun vilket är mycket bekymmersamt eftersom det är en mycket allvarlig sjukdom för den person som drabbas.
Det finns i dag vaccinationsprogram som get ett bra skydd. Kristdemokraterna i
Herrljunga vill nu att bildningsförvaltningen utreder vad det skulle kosta om vi
inom förvaltningen ordnar och bekostar vaccination mot TBE för alla skolbarn
från 6 år och till dom slutar 9an. Detta för att sedan kunna eventuellt hantera
detta i budgeten. Vaccinationen skall givetvis göras i samråd med föräldrar för att
även se vilka elever som redan har TBE skydd.”
Vid bildningsnämndens sammanträde den 28 september 2020 bordlades ärendet
(bildningsnämnden § 80/2020-09-28).
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden § 80/2020-09-28
Skrivelse inkommen 2020-09-16
Förslag till beslut
Ove Severins (KD) och Jacob Brendelius (-) förslag till beslut:
• Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att införa vaccination mot TBE för elever i förskoleklass och årskurs 1-9. Detta
för att sedan eventuellt kunna hantera detta i budgeten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) och Jacob Brendelius (-) förslag till
beslut antas och finner att så inte sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
______
Reservation
Ove Severin (KD) och Jacob Brendelius (-) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Justerandes sign
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DNR UN 212/2020

Bildningsnämndens sammanträdesplan 2021
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2020 antagit en kommunövergripande
sammanträdesplan för 2021 samt uppmanat nämnderna att fastställa sammanträdestider för 2021 (kommunfullmäktige § 129/2020-10-19). En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna gör att
förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de
kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. Förvaltningen föreslår en ändring i förhållande till den sammanträdesplan
som kommunfullmäktige har antagit. Sammanträdet den 13 december föreslås
flyttas till den 6 december för att det inte ska krocka med kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december.
Bildningsnämndens ordinarie sammanträden under 2021 föreslås äga rum kl.
15.00 vid följande tillfällen:
1 februari
1 mars
29 mars
3 maj
7 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
6 december
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-05
Sammanträdesplan 2021
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Bildningsnämndens föreslagna sammanträdestider för 2021 fastställs.
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. Bildningsnämndens föreslagna sammanträdestider för 2021 fastställs.
______
Justerandes sign
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DNR UN 203/2020

Val av revisor och suppleant till Stiftelsen Herbert Carlssons
hembygds- och fornminnesfond
Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond har i
skrivelse daterad den 11 september 2020 begärt att bildningsnämnden ska utse en
revisor och en suppleant med uppdraget att granska styrelsens räkenskaper och
förvaltning. Detta med anledning av att den nuvarande revisorn avsagt sig fortsatt
uppdrag efter årsskiftet 2020/2021. Av 7 § i stiftelsens stadgar framgår att Herrljunga kulturnämnd ska utse en revisor och en suppleant. Bildningsnämnden har
övertagit den sedan många år avskaffade kulturnämnden och har därför att göra
valet. Eftersom marknadsvärdet av stiftelsens kapital överskrider 1,5 miljon kronor krävs en godkänd eller auktoriserad revisor för att revidera årsredovisningen.
Bildningsförvaltningen har varit i kontakt med revisionsbyrån Deloitte, som
kommunen anlitar för revision, och tillfrågat den om möjliga kandidater. Av kontakten följer att Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor, föreslås till revisor och
Sebastian Lundin, auktoriserad revisor, föreslås till ersättare.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-14
Skrivelse från Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond
Stadgar för Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Pernilla Rehnberg (
) utses till revisor för Stiftelsen Herbert
Carlssons hembygds- och fornminnesfond.
• Sebastian Lundin (
) utses till ersättare för revisor för Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond.
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. Pernilla Rehnberg (
) utses till revisor för Stiftelsen Herbert
Carlssons hembygds- och fornminnesfond.
2. Sebastian Lundin (
) utses till ersättare för revisor för Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond.
______
Expedieras till:
Justerandes sign

Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 104

Sid 16

DNR UN 146/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en
dagfestival fylld av gemenskap och glädje
Sammanfattning
Linus Lindelöf har i medborgarförslag inkommet 2020-05-05 föreslagit följande:
• ”Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en
årligt återkommande dagsfestival.
• Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet
om hur de ser på det här förslaget.
• Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget
och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.”
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden
för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16).
Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att
det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att
kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Bildningsförvaltningen har haft en dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om ärendet och de har inga invändningar mot förvaltningens förslag.
Kommunfullmäktige föreslås därför överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16
Medborgarförslag inkommet 2020-05-05
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslutet KF § 92/2020-06-16.
• Kommunfullmäktige föreslås överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 17

Fortsättning BN § 104
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 105

Sid 18

DNR UN 214/2020

Information om förskole- och skolenheternas plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan
Sammanfattning
Huvudmannen ska årligen se till att det upprättas en plan med översikt över de
åtgärder som behövs för att förbygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever samt en handlingsplan för hur man anmäler en kränkande behandling. Huvudmannen ska vidare säkerställa att 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 punkt 1.12 i bildningsnämndens delegationsordning uppdraget att under året upprätta en plan mot kränkande behandling. Planen
redovisas till bildningsnämnden för att informera nämnden om enheternas arbete
med att förebygga kränkande behandling.
Samtliga planer mot kränkande behandling är upprättade. Förvaltningen har under det senaste året verkat för att stärka arbetet med diskrimineringsgrunderna,
liksom att skapa en enhetlig struktur för planen mot kränkande behandling. Eftersom innehållet i planerna i allt väsentligt är detsamma skickas endast en plan
ut med kallelsen. Resten finns att ta del av på Herrljunga kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-14
Herrljunga kommuns förskole- och skolenheters planer mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan 2020/2021
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
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. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 106

Sid 19

DNR UN 215/2020

Kvalitetsrapport – måluppfyllelse i gymnasieskolan
Sammanfattning
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns i
skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Utifrån genomförd
analys ska huvudmannen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta
vilka insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas.
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen på Herrljunga kommuns gymnasieskola, Kunskapskällan, är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet. Utifrån uppföljningen av de allt starkare resultaten är det
förvaltningens bedömning att utvecklingen går i rätt riktning. Utifrån föregående
års utvecklingsområden bör fokus fortsatt vara att stärka genomströmningen på
introduktionsprogrammet (programmet som ska ge obehöriga elever möjlighet att
komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete) samt att
stärka arbetet med inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolan behöver också arbeta med studieteknik och eget ansvar samt fortsätta arbetet med
ett språkutvecklande arbetssätt.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-07
Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Gymnasieskolan daterad 2020-10-07
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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 107

Sid 20

DNR UN 219/2020

Kvalitetsrapport – uppföljning av skolnärvaro läsåret 2019/2020
Sammanfattning
Att följa upp skolnärvaro är en del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Enligt 7 kap. 19 a § skollagen ska en elevs upprepade eller längre frånvaro utredas om det inte är obehövligt och anmälas till huvudmannen, vilket i
Herrljunga kommuns fall är bildningsnämnden.
Förvaltningen kan konstatera att närvaron inte har ökat under läsåret 2019/2020,
men värt att notera är att läsåret har varit mycket speciellt på grund av covid-19,
som krävt att eleverna ska vara hemma vid minsta sjukdomssymtom. Gymnasiet
som delvis bedrev undervisning digitalt har bättre siffror än tidigare år. För en del
elever har det varit positivt att studera hemma. Det är svårt att dra generella slutsatser av årets skolnärvarorapport, men förvaltningen ser att det finns en stor
mängd elever på Altorpskolan med mycket hög frånvaro.
Förvaltningen arbetar efter de nya riktlinjerna för ökad närvaro och förvaltningens bedömning är att implementeringen har fungerat, men mycket arbete återstår
för att få alla elever till skolan. Ett utvecklingsområde som förvaltningen har
identifierat är att skolenheterna bör arbeta med att stärka det främjande och förebyggande arbetet för att stärka skolnärvaron över tid.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-14
Kvalitetsrapport uppföljning av skolnärvaro daterad 2020-10-16
Förslag till beslut
Förvaltningens 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.
Bildningsnämndens beslut
1. Rapporten och utvecklingsområdet godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 108

Sid 21

DNR UN 38/2020

Information om genomförda åtgärder efter kvalitetsgranskning
av Horsbyskolan F-3 samt Herrljunga kommun
Sammanfattning
Marianne Lindfors, tillförordnad utvecklingsledare, informerar nämnden om genomförda åtgärder med anledning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av
Horsbyskolan F-3 samt Herrljunga kommun som huvudman. Skolinspektionen
hade i sin granskning två synpunkter som ledningen ska jobba vidare med, avseende jämställdhetsarbetet och elevernas delaktighet.
Skolinspektionen saknade ett jämställdhetsperspektiv när de undersökte arbetet
och resultaten. Rektorn behöver därför styra upp ett strategiskt jämställdhetsarbete inom skolenheten. Med hjälp av ett genusperspektiv ska förvaltningen se
över vilka insatser som behöver göras. Inom skolan sker ett arbete om att pojkar
och flickor ska få samma förutsättningar med hjälp av en bok.
När det gäller Skolinspektionens synpunkt om delaktighet behöver rektorn se till
att eleverna får inflytande över undervisningen och sitt eget lärande. Ett utvecklingsarbete har inletts för att skapa förutsättningar att öka elevers delaktighet i
undervisningen och planeringen.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 22

BN § 109
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens
pågående byggprojekt.
Byggprojektet vid Ods skola fortlöper enligt plan och ska enligt tidsplanen bli
färdigt i slutet av mars. Ove Severin (KD) lyfter en fråga angående kantstenar
som lagts ut i betong vid byggnationen som skulle kunna utgöra en olycksrisk för
barn. Annica Steneld, förvaltningschef, har haft kontakt med Ulf Wedin, projektledare, i ärendet. Han har meddelat att kantstenarna ska fyllas upp med sand och
att vi ska avvakta färdigt resultat.
Byggprojektet på Mörlandaskolan fortlöper enligt plan och ser ut att hålla tiden.
En del av paviljongen har nu kommit på plats.
När det gäller fas 3 på Horsbyskolan så är nu matsalen klar och ska besiktigas.
Den nya matsalen ska börja servera lunch i januari. Den gamla matsalen kommer
att göras om till klassrum.
Gällande Altorpsskolan så görs ett omtag med ett nytt projektdirektiv. Planen är
att se över nuvarande och framtida behov.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 23

BN § 110
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
• Den 29 oktober kom nya striktare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten
med syfte att begränsa smittspridningen av covid-19. Kommunernas
verksamheter, så som sportcenter och simhall har inte stängts ned då
kommunen inte varit så hårt drabbad av pandemin. Det finns dock särskilda regler och riktlinjer på verksamheterna för att begränsa smittspridning. Kommunen valde att ställa in ett Halloween-disco som skulle äga
rum på fritidsgården och en pysselaktivitet på biblioteket.
• Det finns en informationströtthet gällande covid-19, och det behöver därför göras ett omtag bland personal och elever så att alla är uppdaterade
och informerade om nuläget.
• Som rektor finns riktlinjer gällande sjuk personal. Om föräldrar är hemma
med sjukdom eller symptom så är rekommendationen från de svenska
myndigheterna att friska barn ändå ska komma till verksamheterna. Det
finns däremot inget tvång att föräldrar måste släppa iväg eleverna hemifrån. Personer som har bekräftats smittade med covid-19 förväntas ha
kontakt med smittskyddsmyndigheter.
• Ett möte med personaldialog var tänkt att hållas den 10 november, men
kommer nu att skjutas upp med hänsyn till covid-19.
• Information om bildningsnämndens julavslutning och huruvida den
kommer att genomföras kommer att meddelas senare, när det finns en
tydligare bild av läget med hänsyn till covid-19.
• Tjänsten som bibliotekschef kommer att annonseras ut i dagarna.
• Det kommer inte att tillsättas en ny intendent på Horsbyskolan. Rektorerna har sett över behoven och konstaterat att det finns behov av en administratör snarare än en intendent.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 24

BN § 111
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-08-02 –
2020-11-01
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.
Nr

Delegeringsbeslut

DNR

1

Delegeringsbeslut – Anmälnings- Lista på delegeringsbeslut förvaras
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom2020-09-28 – 2020-11-01
munhuset, Torget 1, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut – Anmälan,
fattade under tidsperioden
2020-09-28 – 2020-11-01

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

3

Delegeringsbeslut – Anställning,
fattade under tidsperioden
2020-08-02 – 2020-11-01

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

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 112
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

DNR

1

Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2020-10-15

UN 22/2020

Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-02

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 26

BN § 113
Övrigt
Sammanfattning
Carin Martinsson (M) frågar hur blir med årets Luciafiranden med hänsyn till covid-19 och menar att det är viktigt att värna om traditionen för elevernas skull
men att de vuxna inte nödvändigtvis behöver närvara. Annica Steneld, bildningschef, svarar att punkten finns med på dagordningen till nästa arbetsplatsträff
(APT) för diskussion. Frågan är upp till varje skola att bedöma och förhoppningen är att respektive skola hittar den modell som fungerar för dem.
Carin Martinsson (M) frågar om vad det finns för utrymme för en skolsköterska
på Eggvena skola. Annica Steneld, bildningschef, svarar att situationen är oförändrad i frågan. Skolsköterskan är på plats 0,5 dag i veckan och då får övriga
verksamheter kliva undan.
Carin Martinsson (M) frågar om kulturskolan kommer att klara av det breda utbud som den anser sig vilja ha, med hänsyn till bland annat lärarbrist och inställda danskurser. Annica Steneld, bildningschef, svarar att rekrytering pågår,
men att det har varit svårt att få personal att stanna inom inriktningarna bild och
dans. För att ha en kulturskola bör det finnas minst tre inriktningar.
Brita Hårsmar (C) frågar om parkeringsmöjligheterna vid Horsbyskolan, och
undrar om det är möjligt att skapa en 10-minutersparkering för att hämta och
lämna elever på ett smidigt sätt. Annica Steneld, bildningschef, tar med frågan
till kommunens fastighetschef.
Ove Severin (KD) meddelar att hans fråga om lekgården vid Ods skola besvarats
i tidigare ärende om byggprojekten.
Jacob Brendelius (-) meddelar att hans fråga som rörde corona redan besvarats
under sammanträdet.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För
vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av
bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock osäkra och förändras från år till år. Bidragen är
administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan
klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se
ut. Inför budgetåret 2021 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget
så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.
En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola,
skola, fritidshem och gymnasiet. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med
trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever från åk 5. Målet
ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligat i
skolans styrdokument, där t ex kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera
ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella
prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i
betygssättning. Lagförslaget trädde i kraft 2018. Bildningsnämnden har i IKT-plan 2017- 2020
tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor,
där syftet är att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.
Fram till 2035 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser
konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnadsutveckling och även tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.
Ökning av barn och elevantal i Herrljunga kommun ser olika ut under åren och flera skolor är i
behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett fortsatt behov av utbyggnad av förskolor finns i
kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår sista etappen av en
om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och
elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi ser även ett framtida
behov av att planläggning av ytterligare en förskola startar.
Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan. För
detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Förskola och fritidshem omfattas av ett mindre
statsbidrag under 2020. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge
kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse. För detta har plan för
stärkt likvärdighet 2018-2020 beslutats av Bildningsnämnden.
För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till
Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med
samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl. a genom att fler lärlingsplatser
skapas. En marknadsföringsgrupp finns för att säkerställa den långsiktiga rekryteringen. De
studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter
och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.
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Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens
invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva
verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och
gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola
bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning
bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd
till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar
samt ett ansvar för bibliotek och kulturskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.
Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt
prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form
av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur
har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar
för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och
förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel
styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi
huvudmannen direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen
som innebär att huvudmannen ska anställa en skolchef. Skolchefens uppgift är biträda
huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i sina
verksamheter.
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Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd
Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med
verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för
bildningsförvaltningens verksamheter. I vardagen leds och samordnas verksamheterna av
bildningschefen.
Bildningskontoret

Under benämningen gemensamt i budgeten ryms verksamheterna Bildningskontoret och
Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef, som har det
samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare och två
handläggare.
Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till
gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka
välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.
Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det
förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till
vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildningsoch Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt
BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig
med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av
vuxen med ansvar för barnet.
Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda
område. Varje område leds av en rektor. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i
annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god
spridning i kommunen och är knutna till varje grundskola.
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där
omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning.
Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och
lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på
undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet.
Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet.
Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.
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Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi
samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är
organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större
enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.
Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar
ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna
samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6
medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i
två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.
Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.
Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi.
Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar
den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs
inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns
grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.
Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med
andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och
med åk 6 i fritidshemsverksamheten.
Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av
dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet,
dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella
program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna
samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora
programutbudet möjligt.
Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå,
samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan
höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som
huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan
ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år

kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större
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utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i
regionen.
Kulturskola

Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med
den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen
sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens
grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för
undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och
är en naturlig del av kulturskolans verksamhet.
Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett
filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens
ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.
Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling
och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och
personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till
varierande kulturprogram för barn och vuxna.
Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7
till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan
känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är
med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull
fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.
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Vad händer i verksamheten under 2021

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2021 kommer
förvaltningen att ta del av statsbidrag för mindre barngrupper i förskola samt förbättrad
språkutveckling i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan.
Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet.
Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad
kompetensutveckling för arbetslagen. Läsåret 20/21 deltager Fyrskolorna. Statsbidrag har även
sökt för utbildning till speciallärare och specialpedagog. Statsbidrag söks även för
lärarassistenter.
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv
löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt
kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2021. För
läsåret 20/21 har vi fått utökat tilldelning av förstelärare - vi kommer under ht-20 tillsätta
ytterligare två försteläraruppdrag vilket innebär totalt sexton förstelärare.
Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå
legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan
2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för
yrkeslärare i gymnasieskolan.
Kursplanerna i grundskola/grundsärskola kommer att revideras och börjar gälla from 2021-0701. Vi kommer under läsåret 2020-2021 att implementera dessa. Förändringen innebär att fakta
och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre detaljerade.
Beslut kring sex och samlevnad och rörelse förväntas komma under hösten.
På gymnasieskolan och Vux kommer också förändringar att ske. Det kommer bl.a beslut om
ändringar i yrkesprogrammen. Handel och administration kommer att byta namn till
Försäljnings- och serviceprogrammet.
Det ligger förslag om att införa ytterligare ett underkänt betyg, Fx, men där finns inget beslut.
Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt
åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställs under 2020.
Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga
vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan
till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekväm tid är
uppfyllda.
I Ytterby förskoleområde kommer det troligt vara ett fortsatt stort behov av platser på Eggvena
och Hudene förskola. Om vi inte kan erbjuda plats i Eggvena eller Hudene förskola så erbjuds
plats på annan förskola inom geografisk närhet.
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Grundskola, grundsärskola

Under ht-20 påbörjas en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är
att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKAarbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som
gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket
resulterar i rätt åtgärder och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen i
SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från trivselenkäter kring ”mjuka” frågor samt
sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.
Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.
Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att
utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och
elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring
elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap
för att möta alla elever i det vardagliga arbetet.
En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under
de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala
näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval
till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också
med att eleverna får vara ute på PRAO.
Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden
har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå
upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen börjar på
Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande, näringsliv och
Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de
kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. Under pågående pandemi gick gymnasiet
snabbt över till distansundervisning. När läsåret 20/21 startade organiserade skolan för mer
lektioner på plats, med särskilt fokus på åk 1 men det är fortsatt stor del distansundervisning för
eleverna i åk 2 och åk 3.
Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning,
med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som
träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering
av vuxenutbildningsfrågor där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

Kulturskola

Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet
och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och
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samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.
Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande
budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitèt och bredd i verksamheten under läsåret
21/22.
Bibliotek

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett
digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten.
Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för
funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom externa medel från Statens Kulturråd för
”Stärkta bibliotek”. Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i
full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på
webbplatsen. Coronapandemin påverkade verksamheten under våren och vi arbetar nu framåt
med att erbjuda aktiviteter igen, utifrån rådande förutsättningar.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i
Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar.
Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en
kompletterande och meningsfull fritid.
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Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål
En hållbar och inkluderande kommun
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och
aktiviteter.
Kommunövergripande mål
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i
framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet,
inkludering och jämställdhet.
Bildningsnämndens mål
1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och
jämställdhet oavsett var i kommunen du bor.
2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid.
3. Förvaltningens samtliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla.
Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)

Strategi och aktiviteter
Titel

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)
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Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)

En välkomnande och attraktiv kommun
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus.
En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!
Kommunövergripande mål
1. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och
företagande.
2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i.
3. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder, företag, kommundelar och
föreningar.
Bildningsnämndens mål

1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero.
2. Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet.
3. Vi har en bra samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa goda pedagogiska
verksamheter – vi arbetar utifrån barnkonsekvensanalyser.
4. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter.
5. Alla elever har en meningsfull praktik.
Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)
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Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)

Strategi och aktiviteter
Titel

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)

En utvecklande kommun
Vi skapar infrastrukturer i framkant och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande.
Kommunövergripande mål
1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.
Bildningsnämndens mål

1.
2.
3.
4.

Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet.
Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till studier eller arbete.
Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.

Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)
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Strategi och aktiviteter
Titel

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Utfall

Nivå

Mål

Mål

Mål

2019

2020

2021

2022

2023

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)

Strategi och aktiviteter
Titel

Mål/mätetal (de som ni anser att ni behöver)
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Barn-/elevpeng
Bildningsnämnden räknar upp barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 0,5% jämfört med
2020. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är
lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,4 tkr för de elever som saknas för att
komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår
enligt 50-47=3. 3x26,4=79,2
Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för
elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshempengen mer rättvist
utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid räknas
också upp med 0,5% jämfört med 2020.

Programpeng
Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från
barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan
barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex
delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Även
programpengen räknas upp med 0,5% jämfört med 2020.

Kommentar till budgetfördelning
Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng
multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och
volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Att elevantalet i de olika
åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika
verksamhetsområdena och budgetåren ändras. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd,
fritidshempeng samt gymnasiets programpeng räknas i 2021 års budget upp med 0,5% jämfört
med 2020. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5% beräknat på 2020 års
budgeterade lönekostnad. Verksamheter får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra,
städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Omfördelning och prioritering av
budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.
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Revisorerna i Herrljunga kommun

Bildningsnämndens yttrande över rekommendationer i revisionsrapporten
Upphandling och inköp
Bildningsnämnden har inbjudits att yttra sig över rekommendationerna i revisionsrapporten
Upphandling och inköp och väljer att lämna följande synpunkter.
Beställande nämnder rekommenderas överväga att minska antalet delegationer samt
tillhörande beloppsgränser avseende upphandling i sina delegationsordningar
Bildningsnämnden anser att nämnden har rimligt antal delegationer utifrån verksamhetens
behov.
Beställande nämnder rekommenderas säkerställa att beloppen i nämndernas
delegationsordning hänvisar till rätt års gränsvärde för direktupphandling
Bildningsnämnden anser att beloppen i nämndens delegationsordning ska hänvisa till rätt års
gränsvärde för direktupphandling.
Beställande nämnder rekommenderas tillse att anställda som genomför
upphandlingar och inköp har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning
Bildningsnämnden anser att anställda som genomför upphandlingar och inköp har adekvat
kompetens för uppdraget.
Beställande nämnder rekommenderas se till att verksamheterna följer lagstiftning
och fastställda interna riktlinjer inom upphandlingsområdet samt säkerställ att det
finns underlag för samtliga upphandlingar
Bildningsnämnden anser att lagstiftning och aktuella riktlinjer inom upphandlingsområdet
följs samt att korrekta underlag för respektive upphandling ska finnas.
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