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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 1   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Krister Karlsson (V) anmäler följande ärende till dagens sammanträde: 

• Psykosociala miljö på Altorpskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner 
att så sker. 
 
Beslut 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 

1. Psykosociala miljö på Altorpskolan. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
BN § 2   
 
Utbildning i god förvaltning och uppdrag i nämnd 
 
Sammanfattning 
Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef och Fam Sun-
dquist, nämndsamordnare, håller i utbildning för bildningsnämnden. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 3   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om följande: 

• Förvaltningens organisation och dess verksamheter från och med 2023 
• 2022-verksamhetsårets händelser  
• Gemensamma dagar och utbildningar  
• Bildningsförvaltningens nuläge, framtida utmaningar och möjligheter 
• Hantering av NIU-ansökan som har inkommit till förvaltningen 

  
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 4  DNR UN 2023/13 623 
 
Skolskjutsupphandling 2023 
 
Sammanfattning 
Avtalet för skolskjutstrafiken i Herrljunga kommun avslutas 2025-06-30. Avtalet 
har då förlängts maximal tid, vilket är två år utöver avtalstiden. Arbetet med ett 
förfrågningsunderlag och inbjudan till upphandling bör därför påbörjas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Uppdra åt handläggare att starta arbetet med skolskjutsupphandling.  
 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Handläggare ges i uppdrag att starta arbetet med skolskjutsupphandling.  
______  

 
 
 
För kännedom till:  Kommunstyrelsen 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

BN § 5                     DNR UN 2023/17 601 
 
Reglemente för bildningsnämnden i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
En organisationsförändring i kommunen beträffande ansvar för bibliotek, kultur 
och fritid har gjorts. Ansvar för verksamhetsområde bibliotek och kultur har flyt-
tats från bildningsförvaltning till kommunstyrelsens förvaltning. Likaså har sam-
hällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsansvar för fritidsfrågor flyttats till 
kommunstyrelsens förvaltning.  

 
Med anledning av detta behöver kommunstyrelsens och bildningsnämndens reg-
lementen revideras. Förändringen innebär att ansvarsområden för bibliotek, kul-
tur och fritid flyttar från bildningsnämnden och tidigare tekniska nämndens reg-
lemente till kommunstyrelsens reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Reglemente för bildningsnämnden, 2023, version 1 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglemente 
för bildningsnämnden.  

• Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta 
reglemente.  

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna reglemente för bildningsnämn-
den.  

2. Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta 
reglemente.  

______ 
 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 6  DNR UN 2022/185 601 
 
Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 

 
Sammanfattning 
På förekommen anledning önskar bildningsnämndens presidie genomföra föränd-
ringar i bildningsnämndens sammanträdesplan.  

 
Förändringarna innebär att sammanträdet måndagen den 8 maj flyttas till mån-
dagen den 15 maj, samt att möten den 5 juni flyttas till måndagen den 12 juni. 
Utöver det förändras starttiderna från och med sammanträdet i mars till klockan 
13:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-16 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner förslag om revidering av sammanträdes-
plan inklusive förändring av starttid.  

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag om revidering av sammanträdesplan inklusive förändring av start-
tid godkänns.  

______  
 

Nämndsammanträde 
 

30 jan 2023 15:00 
27 feb 2023 15:00 

  27 mars 2023 13:00 
15 maj 2023 13:00 
12 juni 2023 13:00 
28 aug 2023 13:00 

           2 okt 2023 13:00 
6 nov 2023 13:00 
4 dec 2023 13:00 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 7  DNR UN 2022/223 600 
 
Information om uppsägning av vaccinationsavtal 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om uppsägning av vacci-
nationsavtal med Inera AB. Inera AB förvaltar Svevac som är ett nationellt jour-
nalsystem för vaccinationer som kommer att avvecklas 2022-12-31 och tjänsten 
kommer att upphöra. Detta innebär att all journalinformation måste hämtas och 
sparas ned av kommunen. All journalinformation kommer tas om hand av för-
valtningen på ett säkert sätt efter avtalstidens slut.  
 
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 får ordförande fatta beslut i bråds-
kande ärenden. För att förvaltningen ska kunna hantera ärendet innan 2022-12-31 
togs ett ordförande beslut.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 8  DNR UN 2023/9 600 
 
Samverkansavtal Naturbruksgymnasium 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om samverkansavtalet 
mellan Västragötalandsregionen och övriga kommuner (inklusive Herrljunga 
kommun) som gick ut 2022-12-31. Process kring nytt långsiktigt samverkansav-
tal har dragit ut på tiden, varför ett tillfälligt samverkansavtal för 2023 ingåtts. 
Samverkansavtalet innebär att kommunens elever är förstahandssökande till reg-
ionens naturbruksgymnasier.  
 
Avtalet gäller till 2023-12-31 och under 2023 behöver processen gå vidare med 
ett längre avtal.  

. 
Informationen läggs till handlingarna 
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 9  DNR UN 2023/12 601 
 
Kontaktpolitiker för bildningsnämnden 2023-2026 

 
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.  

 
Syftet är att: 

• främja goda relationer och skapa dialog mellan huvudman, barn, elever, 
hem och anställda. 

• följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland 
annat anges i kommunala och nationella styrdokument 

• ge nämnden kunskap om dess verksamheter samt om upplevda behov och 
synpunkter som barn, elever, vårdnadshavare och personal kan ha.  

• ge barn, elever, vårdnadshavare och personalkunskap om nämndens ar-
bete.  

Åtagande 
Som kontaktpolitiker åtar man sig att: 

• företräda bildningsnämnden 
• vara den naturliga politiska kontakten för barn/ elever, vårdnadshavare 

och personal 
• vid behov delta i möten med förskolor, skolor, föräldrar eller personal 

 
I Riktlinjen för kontaktpolitiker framgår även att politiker har rätt till ersättning 
för förlorad inköpt för 1 besök per år. 

 
För mandatperioden är fördelningen enligt nedan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet Kontaktpolitiker 
Kunskapskällan Johnny Carlsson (C) 

Berith Edholm (M) 
Altorpskolan (A & C, samt B & D) Tomas Svantesson (C) 

Maj Henningsson (KD) 
Horsbyskolan f-3 
Horsbyskolan 4-6 

Erik Hjertén (KD) 
Jonas Holm-Pileborg (L) 
Ulrika Bränninggård (C) 

Eggvena/Hudene förskolor och skolor Mikael Norén (L) 
Kurt Hallberg (S) 

Eriksberg/Od förskolor och skolor Jakob Brendelius (SD) 
Ellionore Abrahamsson (S) 

Molla och Mörlanda skolor Anneli Eriksson (S) 
Ebba Jansson (SD) 

Molla och Mörlanda förskolor John Berg (M) 
Jarl Barkenfelt (S) 

Innerby förskolor (Ugglan och Horsby för-
skola) 

Richard Hällfärdsson (SD) 
Rune Johansson (C) 

Familjecentralen, Kulturskolan och 
Fritidsgården 

Krister Karlsson (V) 
Magnus Lennartsson (SD) 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning BN § 9 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 
Riktlinjer kontaktpolitiker bildningsnämnden 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner förslaget om fördelning av kontaktpoliti-
ker för mandatperioden 2023–2026. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Förslaget om fördelning av kontaktpolitiker för mandatperioden 2023-
2026 godkänns. 

______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
BN § 10  DNR UN 2022/3 606 
 
Reviderad budget 2023 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planpe-
rioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning 
(2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till ut-
bildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. 
 
Bildningsnämndens budgetram för 2023 är 266 157 tkr, vilket är en ökning med 
8 303 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till 
prisökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsföränd-
ringar, tilläggsbelopp, ramväxlingar, samt förändrad ram på grund av den poli-
tiska prioriteringen mellan 2021-2024. Vidare har samtliga nämnder inom kom-
munen tilldelats effektiviseringar om 0,9% till följd av att kommunbidraget inte 
räcker till att täcka verksamheternas samtliga kostnader. För bildningsnämnden 
motsvarar detta – 2 479 tkr. 
 
Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram är utfördelad till verksamheterna. 
Elevpeng för grundskola och landsbygdsstöd räknas upp 1 %. Gymnasiets pro-
grampeng ökar med 4,98 tkr vilket motsvarar en omfördelning av lokalkostnader 
under det tillfälligt lägre elevantalet. Samtliga barn- elev- och programpengar 
ökar ytterligare med 2,5%-3,5% till följd av ett höjt PO från 39,17% till 42,75%. 
Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, 
vaktmästeri, kost och kapitalkostnader. Högre kapitalkostnader och fakturering 
av pedagogiska måltider märks främst av i grundskolornas budget men påverkar 
även förskola vilket bidrar till utökad budgetram.  Omfördelning och prioritering 
av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts. Nyttjande av flyk-
tingbufferten görs om 1 725 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-09 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.  
 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Fortsättning UN § 10 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 11  DNR UN 2022/210 600 
 
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. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bi-
dragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom för-
valtningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § för-
valtningslagen (2017:900). 
 
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 tjänsteman (förvalt-
ningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en så-
dan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. 
Bildningsnämnden behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräknings-
underlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp 
redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:    

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 
Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2023: 
Grundbelopp 2023 
Barn 1-3 år heltid            121 000 kr 
Barn 1-3 år 15 timmar 75 000 kr 
Barn 4-6 år heltid  86 100 kr 
Barn 4-6 år 15 timmar 56 400 kr 

• Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 120 tkr samt omkostnadser-
sättning om 63 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2023. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 
Fortsättning UN § 11 
 
Bildningsnämndens beslut 
Grundbelopp till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk om-
sorg) för 2023 fastställs enligt följande: 
 

1. Grundbelopp 2023 
Barn 1-3 år heltid            121 000 kr 
Barn 1-3 år 15 timmar 75 000 kr 
Barn 4-6 år heltid  86 100 kr 
Barn 4-6 år 15 timmar 56 400 kr 

2. Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 120 tkr samt omkostnadser-
sättning om 63 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2023. 

______ 
 

 Expedieras till: Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat) 
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BN § 12  DNR UN  2022/11 600 
 
Beslut om bidrag till enskild huvudman - Tallkotten i Ljung, eko-
nomisk 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. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bi-
dragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom för-
valtningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § för-
valtningslagen (2017:900). 

 
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 tjänsteman (förvalt-
ningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en så-
dan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. 
Bildningsnämnden behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräknings-
underlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp 
redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Tallkottens för 2023:  
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid  149 800 kr 
1-3 år 15 timmar  103 800 kr 
4-5 år heltid  114 900 kr 
4-5 år 15 timmar                     85 200 kr 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning UN § 12 
 
Bildningsnämndens beslut 

• Grundbelopp till Föräldrakooperativet Tallkottens för 2023 fastställs en-
ligt följande:  
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid  149 800 kr 
1-3 år 15 timmar  103 800 kr 
4-5 år heltid  114 900 kr 
4-5 år 15 timmar                   85 200 kr 

______ 
 

Expedieras till: Föräldrakooperativet Tallkottens. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN §13  DNR UN  2022/212 600 
 
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. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bi-
dragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom för-
valtningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § för-
valtningslagen (2017:900). 

 
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 tjänsteman (förvalt-
ningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en så-
dan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. 
Bildningsnämnden behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräknings-
underlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp 
redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2023:  
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid              149 800 kr 
1-3 år 15 timmar             103 800 kr 
4-5 år heltid              114 900 kr 
4-5 år 15 timmar             85 200 kr 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 20 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Fortsättning UN § 13 
 
Bildningsnämndens beslut 

• Grundbelopp till Föräldrakooperativet Igelkotten för 2023 fastställs en-
ligt följande:  
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid  149 800 kr 
1-3 år 15 timmar  103 800 kr 
4-5 år heltid  114 900 kr 
4-5 år 15 timmar   85 200 kr 

______ 
 

Expedieras till: Föräldrakooperativet Igelkotten 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 21 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 14  DNR UN  2022/213 600 
 
 
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. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bi-
dragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. 
För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom för-
valtningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § för-
valtningslagen (2017:900). 
 
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 tjänsteman (förvalt-
ningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en så-
dan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. 
Bildningsnämnden behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräknings-
underlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp 
redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Påskliljan för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid  149 800 kr 
1-3 år 15 timmar  103 800 kr 
4-5 år heltid  114 900 kr 
4-5 år 15 timmar  85 200 kr 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 22 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Fortsättning UN § 14 
 
Bildningsnämndens beslut 

• Grundbelopp till Föräldrakooperativet Påskliljan för 2023 fastställs enligt 
följande: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid  149 800 kr 
1-3 år 15 timmar  103 800 kr 
4-5 år heltid  114 900 kr 
4-5 år 15 timmar  85 200 kr 

______ 

 
För kännedom till: 

 
Föräldrakooperativet Påskliljan. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 23 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 15  DNR UN 2022/215 606 
 
Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 
2023 

 
Sammanfattning 
Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskolan har upprättats 
utifrån bildningsnämndens antagna budget för 2023. Prislistorna utgör underlaget 
för interkommunala intäkter och kostnader under 2023. 

 
Inför framtagningen av nämndens prislistor 2023 har beräkningsmodellen utvär-
derats. Beräkningsmodellen har uppdaterats för att skapa en förbättrad aktualitet i 
de siffror som presenteras samt för att skapa en bättre jämförbarhet i prislistorna 
mot andra kommuner och aktuella riktlinjer. 

 
Utöver ett arbete att aktualisera priserna har även en generell höjning för samtliga 
gjorts utifrån det höjda PO från 39,17% till 42,75%. Hur mycket respektive priser 
höjs är beroende på hur mycket av barn- elev- och programpengen som avser 
personalkostnader. Generellt är en höjning om 2,5%-3,5% effekten av höjt PO. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Prislistor 2023 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 2023 
godkänns. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 2023 
godkänns. 

______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 24 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 16  DNR UN  2022/7 601 
 
Attestanter 2023 för bildningsnämnden 

 
Sammanfattning 
Revidering av attesträtterna sker kontinuerligt för bildningsnämndens verksam-
heter. Bildningschefen har rätt enligt gällande delegationsordning att revidera at-
testrätterna inom bildningsnämnden. Förteckningen ska godkännas och lämnas 
till ekonomiavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-10 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för bildningsnämnden, både 
namn och funktion. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att 
gälla från 2023-01-01. 

• Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023.  
 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att gälla från 
2023-01-01. 

2. Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023.  
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 25 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 17   
 
Psykosociala arbetsmiljö på Altorpskolan 

 
Sammanfattning 
Altorpskolan är kommunens enda högstadieskola med cirka 330 elever. Enligt ti-
digare rapport väljer få elever från niorna Herrljunga kommuns egen gymnasie-
skola. Krister Karlsson (V) undrar om detta beror på psykosociala arbetsmiljö på 
Altorpskolan.   
 
Annica Steneld, bildningschefen, svarar på frågan och hänvisar bland annat till 
det fria skolvalet.  
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 26 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 18  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-12-05 – 
2023-01-29 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2022-12-05—2023-01-29 
 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 27 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 19   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2  
 
 

Kalendarium för FSG 2023 
 
 
Protokoll från förvaltningssamverkans grupp 
(FSG) 2023-01-19 

UN 2023/18  
 
 
UN 2023/18 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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