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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 114   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ove Severin (KD) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:  

• Funktioner för att minska stök i skolan 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 115 DNR UN 6/2020 
 
Månadsuppföljning per 2020-10-31 
 
Sammanfattning 
Tabellen nedan visar årsprognosen för bildningsnämnden per den 2020-10-31. 
Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 5 900 tkr jämfört med budget 
för helåret.  
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-25 
Månadsrapport per 2020-10-31 för Herrljunga kommun 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per den 2020-10-31 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.  
 
 

  

Budget 
2020 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Nämnd  461 411 50 50 
Förvaltningsledning 16 040 16 240 -200 -13 
Elevhälsa inkl familjecentral 6 205 6 105 100 30 
Förskola inkl pedagogisk omsorg 54 169 50 119 4 050 1 815 
Fritidshem 18 705 17 155 1 550 624 
Grundskola inkl modersmål 89 488 89 888 -400 -94 
Grundsärskola 5 023 4 973 50 -222 
Gymnasieskola inkl interkommunalt 37 702 37 702 0 100 
Gymnasiesärskola 4 166 3 466 700 -392 
Vuxenutbildning 5 496 5 496 0 0 
Bibliotek 3 935 3 885 50 -33 
Allmänkultur verksamhet 281 281 0 0 
Kulturskola 1 980 2 130 -150 -5 
Fritidsgård 655 555 100 90 
Summa 244 306 238 406 5 900 1 950 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 115 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Månadsuppföljning per den 2020-10-31 godkänns. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 116 DNR UN 223/2020 
 
Beslut om bidrag till enskild huvudman – Svenska kyrkan Herr-
ljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) 
 
Sammanfattning 
I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fri-
stående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bi-
dragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bi-
drag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva 
principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänste-
person att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Ef-
tersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden 
själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut 
till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 
Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2021: 
Grundbelopp 2021 
Barn 1-3 år heltid  118 100 kr 
Barn 1-3 år 15 timmar 72 600 kr 
Barn 4-6 år heltid  83 900 kr 
Barn 4-6 år 15 timmar 54 900 kr 

• Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 120 tkr samt omkostnadser-
sättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2021. 

 
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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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 116 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 
Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2021: 
Grundbelopp 2021 
Barn 1-3 år heltid  118 100 kr 
Barn 1-3 år 15 timmar 72 600 kr 
Barn 4-6 år heltid  83 900 kr 
Barn 4-6 år 15 timmar 54 900 kr 

2. Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 120 tkr samt omkostnadser-
sättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2021. 

______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Expedieras till: Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat) 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 117 DNR UN 224/2020 
 
Beslut om bidrag till enskild huvudman – Förskolan i Ur och Skur 
(Igelkotten i Herrljunga ekonomisk förening) 
 
Sammanfattning 
I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fri-
stående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bi-
dragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bi-
drag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva 
principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänste-
person att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Ef-
tersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden 
själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut 
till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-5 år 15 timmar 76 500 kr 

• Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 240 kr per barn och år 
under 2021. 

 
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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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 117 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-5 år 15 timmar 76 500 kr 

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 240 kr per barn och år 
under 2021.  

______  
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: Föräldrakooperativet Igelkotten 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 118 DNR UN 225/2020 
 
Beslut om bidrag till enskild huvudman – Föräldrakooperativet 
Påskliljan (Förskolan Påskliljan) 
 
Sammanfattning 
I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fri-
stående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bi-
dragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bi-
drag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva 
principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänste-
person att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Ef-
tersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden 
själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut 
till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Påskliljan för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-5 år 15 timmar 76 500 kr 

• Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 310 kr per barn och år 
under 2021. 

 
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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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 118 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-6 år 15 timmar 76 500 kr 

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 310 kr per barn och år 
under 2021.  

______  
 
 
 

Expedieras till: Föräldrakooperativet Påskliljan 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 119 DNR UN 226/2020 
 
Beslut om bidrag till enskild huvudman – Tallkotten i Ljung, 
ekonomisk förening (Tallkottens förskola) 
 
Sammanfattning 
I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fri-
stående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bi-
dragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bi-
drag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva 
principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänste-
person att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Ef-
tersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden 
själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut 
till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Tallkottens för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-5 år 15 timmar 76 500 kr 

• Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 280 kr per barn och år 
under 2021. 

 
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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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 119 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Tallkottens för 2021: 
Grundbelopp 2021 
1-3 år heltid 139 100 kr 
1-3 år 15 timmar 94 100 kr 
4-5 år heltid 105 300 kr 
4-7 år 15 timmar 76 500 kr 

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 280 kr per barn och år 
under 2021.  

______  
 
 
 

Expedieras till: Föräldrakooperativet Tallkottens 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 120 DNR UN 188/2020 
 
Tillsyn av Föräldrakooperativet Påskliljan 
 
Sammanfattning 
En tillsyn har genomförts på Föräldrakooperativet Påskliljan enligt 26 kap. 2 § 
skollagen. Vid tillsynen konstaterades att verksamheten inte uppfyller författ-
ningskraven avseende följande:  

• Huvudmannen har inte utsett en skolchef som ska biträda huvudmannen.  
• Huvudmannen har inte tillsett att den som leder det pedagogiska arbetet 

benämns rektor. 
• Huvudmannen har inte tillsett att det sker ett systematiskt kvalitetsarbete 

på huvudmannanivå samt att arbetet dokumenteras.  
• Huvudmannen har inte tillsett att avgifterna som tas ut följer skollagen.  

 
Med undantag från nämnda brister bedöms verksamheten hålla en god kvalitet 
och uppfylla skollagens och läroplanens författningar. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-19 
Tillsynsrapport av Föräldrakooperativet Påskliljan, daterad 2020-11-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen 
(2010:800) Föräldrakooperativet Påskliljan att senast den 27 januari 2021 
vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska 
senast samma dag skriftligen redovisas för bildningsnämnden. 

• Föräldrakooperativet Påskliljan rekommenderas att återbetala felaktigt ut-
tagen avgift under 2020. 

 
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. Föräldrakooperativet Påskliljan föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skol-
lagen (2010:800) att senast den 27 januari 2021 vidta åtgärder för att av-
hjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag 
skriftligen redovisas för bildningsnämnden. 

2. Föräldrakooperativet Påskliljan rekommenderas att återbetala felaktigt ut-
tagen avgift under 2020.  

______  
 Expedieras till:  Styrelsen för Föräldrakooperativet Påskliljan 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 121 DNR UN 242/2020 
 
Revidering av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksam-
heter 2019-2022 
 
Sammanfattning 
Politikerna i bildningsnämnden är kontaktpolitiker mot någon av nämndens verk-
samheter. Undantag görs för nämndens ordförande och vice ordförande som har 
ett övergripande kontaktansvar för bildningsnämnden. Med anledning av att det 
har skett förändringar i sammansättningen av nämndens ledamöter och ersättare 
behöver nu listan över kontaktpolitiker uppdateras.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-30 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter under reste-
rande del av mandatperioden 2019-2022 utses: 

 
Enhet Kontaktpolitiker 

Kunskapskällan, biblioteket 
Katarina Andersson (S) 
Gun Carlsson (KV) 
Lena Paulsson (L) 

Altorpskolan 
Simon Fredriksson (C) 
Marco Glad (KV) 

Horsbyskolan F-3 och 4-6 
Krister Karlsson (V) 
Lina Sundberg (M) 

Horsby förskola, Ugglan, Lyckan och kooperativet Påskliljan Niclas Emanuelsson (C) 
Maj Henningsson (KD) 

Molla och Mörlanda skolor och fritidshem 
Brita Hårsmar (C) 
Carin Martinsson (M)  

Molla och Mörlanda förskolor, kooperativet Tallkotten 
Peter Johansson  (KD) 
Mikael Norén (L) 

Eggvena och Eriksberg förskola, skola och fritidshem, Knattebo 
Bengt-Åke Hellstadius (S) 
Ove Severin (KD) 

Hudene och Od förskola, skola och fritidshem Ellionore Abrahamsson (S) 
Peter Müller (-) 

Familjecentralen, Fritidsgården, Grundsärskolan, Kulturskolan 
och kooperativet Igelkotten 

Christer Amnehammar (C) 
Jacob Brendelius (-) 
Alexander Rahm (S) 

   
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.   



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 121 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter under reste-
rande del av mandatperioden 2019-2022 utses: 

  
Enhet Kontaktpolitiker 

Kunskapskällan, biblioteket 
Katarina Andersson (S) 
Gun Carlsson (KV) 
Lena Paulsson (L) 

Altorpskolan 
Simon Fredriksson (C) 
Marco Glad (KV) 

Horsbyskolan F-3 och 4-6 
Krister Karlsson (V) 
Lina Sundberg (M) 

Horsby förskola, Ugglan, Lyckan och kooperativet Påskliljan Niclas Emanuelsson (C) 
Maj Henningsson (KD) 

Molla och Mörlanda skolor och fritidshem 
Brita Hårsmar (C) 
Carin Martinsson (M)  

Molla och Mörlanda förskolor, kooperativet Tallkotten 
Peter Johansson  (KD) 
Mikael Norén (L) 

Eggvena och Eriksberg förskola, skola och fritidshem, Knattebo 
Bengt-Åke Hellstadius (S) 
Ove Severin (KD) 

Hudene och Od förskola, skola och fritidshem Ellionore Abrahamsson (S) 
Peter Müller (-) 

Familjecentralen, Fritidsgården, Grundsärskolan, Kulturskolan 
och kooperativet Igelkotten 

Christer Amnehammar (C) 
Jacob Brendelius (-) 
Alexander Rahm (S) 

 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 122 DNR UN 235/2020 
 
Kvalitetsrapport - måluppfyllelse i förskolan 2020 
 
Sammanfattning 
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det syste-
matiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs 
en kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess utveckling och lärande, samt 
ett fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2020 är uppföljning, utvärde-
ring och utveckling. Rapporten ämnar även synliggöra förskolans förmåga att 
upprätthålla skollagens krav gällande tillgång till förskoleplats. För att bedöma 
förskolans kvalitet används bland annat förskolechefernas samlade egna verk-
samhetsanalys och andra uppföljningar.   
   
Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom försko-
lan samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen 8 ka-
pitel § 14 om att barn ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader.  
 
Förvaltningen har dragit följande slutsatser och identifierat två utvecklingsområ-
den:  

1. Den generella nivån gällande utveckling och lärande är fortsatt god. 
2. Tillgången till förskoleplats i Herrljunga kommun bedöms som god. 
3. Verksamheten ska fokusera delar av sina utvecklingsinsatser på att fort-

sätta implementera den pedagogiska lärplattformen (IST förskola lä-
rande). 

4. Förvaltningen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att 
stärka verksamheternas kvalitetsarbete. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-27 
Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse i förskolan 2020 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rapporten inklusive utvecklingsområden 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 inklusive utvecklingsområden godkänns.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 123  
 
Information om åtgärder på Altorpskolan med anledning av co-
vid-19 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om de åtgärder som tagits på 
Altorpskolan med anledning av covid-19-pandemin.  
 
Skolledningen har arbetat för att ge förutsättningar till mindre kontaktytor, bland 
annat genom att klasserna är organiserade i hemvister som gör att eleverna inte 
behöver röra sig över hela skolan vid lektionsbyten. Lektionerna börjar samtidigt 
i schemat men slutar differentierat mellan 5-20 minuter, vilket gör att eleverna 
kan röra sig och hämta läromedel med mindre trängsel. Lunchschemat har förde-
lats på 80 minuter för att möjliggöra spridning i matsalen. Elevcaféet är utökat så 
att det är möjligt att fika på två ställen istället för ett. Alla klassrum är också 
olåsta så att eleverna inte behöver stå i kö till klassrummet i korridoren.  
 
Rektorerna på Altorpskolan uppmanar både personal och föräldrar att påminna 
eleverna om att inte gå runt i skolan i onödan, att ta med läromedel för två lekt-
ioner i taget, att inte sitta och trängas i onödan samt att tvätta händerna regelbun-
det. Om någon elev uppvisar symptom på covid-19 under skoldagen så ska ele-
ven gå hem omedelbart. Om en elev testats positivt för covid-19 är rektorerna 
mycket angelägna om att vårdnadshavarna tar kontakt med rektorerna för att 
kunna påbörja en smittspårning. Annica Steneld, bildningschef, förtydligar att 
verksamheterna följer Västra Götalandsregionens riktlinjer kring smittspårning 
fullt ut.  
 
Katarina Andersson (S) lyfter frågan om att det ofta avsätts för lite tid för elever-
na att duscha och byta om efter idrottslektioner, vilket leder till trängsel i om-
klädningsrummen. Annica Steneld, bildningschef, uppmanar att eleverna till en 
början tar direkt kontakt med den aktuella läraren för att se över frågan.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 124     
 
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens 
pågående byggprojekt.  
 
Gällande byggprojektet vid Ods skola så är förhoppningen att tidsplanen kan hål-
las, men det har dykt upp problem på vägen. I det nya skolhuset som för närva-
rande renoveras har fukt upptäckts vid en toalett. Området runt toaletten har där-
för behövts saneras. Bygget kan bli 1-2 veckor framskjutet med anledning av 
detta och det har även inneburit en ökad kostnad. Det bedöms dock inte finnas 
någon risk för mögelskador eller andra hälsorisker.  
 
Byggprojektet på Mörlandaskolan fortskrider enligt plan. Paviljonger har nu för-
flyttats från Horsbyskolan och håller på att monteras. Ett arbete pågår för att 
temporärt förflytta skolverksamheten på ett bra sätt under byggtiden.  
 
Horsbyskolans nya matsal invigs den 16 december. Åtta personer kommer att 
delta på invigningen på plats, och kommunens kommunikationsavdelning kom-
mer att dokumentera invigningen. Runt 21-22 december kommer man att börja 
servera mat i den nya matsalen till en liten skara fritidsbarn som är på plats under 
julledigheten.  
  
Projektering pågår gällande byggprojektet på Altorpskolan. Projektdirektivet ska 
tas upp till det första nämndsammanträdet nästa år, som äger rum den 1 februari. 
Då behöver det finnas med ett kostnadsförslag för att kunna fortsätta driva pro-
jektet framåt. En projektgrupp arbetar med detta.  
 
Under det förra nämndsammanträdet ställdes en fråga av Brita Hårsmar (C) om 
det är möjligt att skapa 10-minutersparkeringsplatser på framsidan av Horsbysko-
lan. Annica Steneld, bildningschef, har nu lyft frågan med Tobias Odsvik, fastig-
hetschef, som gett besked om att det inte planeras för en sådan lösning i nuläget. 
Nu stannar många vårdnadshavare till på vändplatsen, vilket inte är bra med hän-
syn till skolskjutsen. Än så länge får den stora parkeringen användas för att 
hämta och lämna av elever.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 125     
 
Förvaltningschefen informerar 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:  

• Bildningsförvaltningen försöker hålla en dialog med kooperativen med 
anledning av covid-19-läget i mån av tid, både i fråga om utbyte av in-
formation men också stötta när det kommer nya riktlinjer.  

• Ett gemensamt beslut har tagits på Mörlandaskolan om att erbjuda di-
stansundervisning för årskurs 5-6, med fortsatt möjlighet till undervisning 
på plats för de som behöver det. Syftet är att glesa ut antalet personer som 
träffas fysiskt under terminens sista dagar. Det har förekommit bekräftad 
covid-19-smitta i årskurserna på skolan. De som väljer att delta på distans 
kan hämta lunch på skolan.  

• Kunskapskällan har återgått till distansundervisning, med undantag av in-
troduktionsprogrammen som fortgår enligt ordinarie schema.  

• Förskolornas verksamheter hålls öppna. Det finns en önskan om att 15 
timmars-barn stannar hemma under jullovet för att möjliggöra ledighet 
för personalen som haft en intensiv höst. Det går dock att göra undantag 
för de som behöver det.  

• Inom måltidsservice finns ett visst bortfall på grund av sjukdom men för-
hoppningen är att det fortsätter finnas tillräckligt med personal på plats.  

• Vikariemässigt har läget varit bättre än förväntat. Fyrskolorna har haft det 
svårast att räcka till. Ofta behövs bil eller körkort för att ta sig till de 
mindre enheterna, vilket gör att det är svårare att hitta vikarier till dem.  

• Städnivån ligger på en hög nivå i skolverksamheterna och det finns en 
god samverkan mellan förvaltningarna.  

• Biblioteket håller öppet men verksamheten har anpassats utifrån covid-
19-läget. Samma sak gäller för verksamheten i öppna förskolan. 

• Kulturskolan har rekryterat en ny bildlärare som påbörjar sin anställning 
under nästa termin. 

• Rekryteringen av ny bibliotekschef är snart i mål. Förhoppningsvis skrivs 
anställningsavtalet denna vecka. Eva-Lena Liljedahl, nuvarande biblio-
tekschef, kommer vara i tjänst ända till sista april, vilket skapar tid för en 
överlämning till den tillträdande bibliotekschefen. 

• Anna Efraimsson, kommunens nya handläggare för barn och omsorg, är 
på plats på förvaltningen och har kommit in i arbetet.  

• Marianne Lindfors, tf. utvecklingsledare, kommer att fortsätta arbeta un-
der våren på 40 procent som kvalitetsledare. Erik Thaning, utvecklingsle-
dare, återkommer från sin föräldraledighet under v. 4 på 75 procent.  

• När intendentstjänsten dras in så kommer tillsynsansvaret att läggas över 
på Erik Thaning, utvecklingsledare.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 126  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-11-02 – 
2020-12-13 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2020-11-02 – 2020-12-13 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2020-11-02 – 2020-12-13 
 

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

 3 Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2020-11-02 – 2020-12-13 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 127   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

Protokoll från förvaltningssamver-
kansgrupp (FSG) 2020-12-03 
 
KF § 121/2020-10-19 Svar på motion 
om porrfilter i skolans nätverk 
 
KS § 171/2020-11-16 Internkontroll-
plan 2021 för Herrljunga kommun 
 
KF § 137/2020-11-17 Distansdelta-
gande av sammanträden i Herrljunga 
kommun 
 
KF § 142/2020-12-17 Budget och 
verksamhetsplan 2021-2023 för Herr-
ljunga kommun 
 

UN 22/2020 
 
 
UN 77/2020 
 
 
UN 30/2020 
 
 
UN postlista 
2020:9 
 
 
UN 5/2020 

 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2020-12-14    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 128   
 
Övrigt 

 
Sammanfattning 
Christina Glad (Kv), ordförande, berättar att hon och Annica Steneld, bildnings-
chef, tidigare under dagen delat ut stipendium och diplom till pristagarna för 
årets kulturpris och hantverks- och kulturstipendium. Dessa priser delades ut till 
Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening och Alicia Jern. Ordföranden 
önskar pristagarna ett stort grattis. 
 
Ove Severin (KD) ställer en fråga om funktioner för att minska stök i skolan. 
Han berättar att Ulricehamns kommun använt sig av en arbetsmetod som heter 
Repulse, som gått ut på att utbilda personal som i sin tur går igenom materialet 
med eleverna. Repulse handlar om impulskontroll och att reflektera kring tankar 
och känslor för att lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre på att 
hantera liknande situationer. Carin Martinsson (M) berättar att kuratorerna på den 
skola hon arbetar på jobbar med denna arbetsmetod, som handlar mycket om att 
lära känna sig själv och hur andra agerar utifrån ens egna handlingar. På samma 
skola finns en elevcoach som jobbar med de elever som behöver extra stöttning. 
Bert-Åke Johansson (S) berättar att funktionen fanns på Altorpskolan 2008-2009 
när han jobbade där. Annica Steneld, bildningschef, ombeds undersöka frågan 
och se vad som görs idag för att sedan kunna ta det vidare därifrån, i synnerhet 
avseende Altorpskolan och Horsbyskolan. Annica Steneld berättar att elevhälso-
ledningen jobbar mycket med frågorna gällande normer och värderingar i verk-
samheterna.  
 
Annica Steneld, bildningschef, presenterar Lärarförbundets rapport om skolans 
förutsättningar i Herrljunga kommun 2020. Herrljunga får en god placering både 
i riket och länet, då kommunen placerar sig som nummer 58 av 290 kommuner i 
landet och som nummer 9 av 49 kommuner i länet. I rapporten presenteras kom-
munens styrkor och utmaningar. Till styrkorna hör resurser till undervisningen, 
fullföljd gymnasieutbildning, utbildade lärare och lärartäthet. Utmaningar i 
kommunen beskrivs vara andel barn i förskolan, friska lärare, andel godkända 
elever samt lärarlöner. Annica Steneld, bildningschef, informerar att pedagogisk 
omsorg inte räknas in i talet för barn i förskolan, vilket gör att snittet är förhål-
landevis lågt. Ove Severin (KD) kommenterar att det kan vara en politisk fråga 
ifall det ses som positivt eller negativt att vara inskriven i förskolan. Marianne 
Lindfors, tf. utvecklingsledare, påpekar att 8 av 10 kriterier handlar om vilka för-
utsättningarna skolan ger, vilket är vad bildningsnämnden beslutar om, medan 2 
av 10 handlar om elevernas prestationer vilket utgör mer indirekta faktorer. Hon 
vill därför ge en eloge till bildningsnämndens arbete. 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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