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Datum för  
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Ajournering kl. 16.15 -16.35  
 Ronny Norrman (S), ordförande 
Carin Martinsson (M), vice ordförande 
Johnny Carlsson (C)  
Tomas Svantesson (C) 
Erik Hjertén (KD)  
Mikael Norén (L)  
John Berg (M)  
Anneli Eriksson (S)  
  
 

Jacob Brendelius (SD) 
Richard Hällfärdsson (SD) 
Krister Karlsson (V) 

 
 
Annica Steneld, bildningschef 
Gabrielle Ek, controller §§ 20–26 
Fam Sundquist, nämndsamordnare 
Lennart Nilsson, utvecklingsledare  
Birgitta Fredriksson, handläggare § 25 
Marianne Lindfors, kvalitetsstrateg §§ 
27-30 

 

Erik Hjertén (KD) 
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Fam Sundquist 

 
Ronny Norrman (S) 
 
 
Erik Hjertén (KD) 

 

Bildningsnämnden 

2023-02-27 
 
2023-03-06 
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Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga 

Övriga deltagare 

20- 30 

Ej tjänstgörande ersättare 
Berith Edholm (M), ersättare §§ 20–24 
Kurt Hallberg (S), ersättare  
Rune Johansson (C), ersättare  
Jonas Holm-Pileborg (L), ersättare 
Maj Henningsson (KD), ersättare  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 20   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ordförande anmäler följande ärenden till dagens sammanträde: 

• Information om modersmål/studiehandledning, tas upp som ärende 8 
• Revidering av kontaktpolitiker, tas upp som ärende 10 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om de föreslagna ändringarna i dagordningen antas och fin-
ner att så sker. 
 
Beslut 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 

1. Information om modersmål/studiehandledning, tas upp som ärende 8 
2. Revidering av kontaktpolitiker, tas upp som ärende 10. 

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 21   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om följande: 
 

• Gemensamma dagar för bildningsnämnden och förvaltning 
• Verksamhetsdialog för bildningsnämnden  
• Förvaltningens organisation och dess verksamheter från och med 27 feb 
• Altorpskolans byggprojekt- nuläge och vad som ligger framfart  
• Pågående processer för skolskjutsavtal, elevregister, Schoolsoft med mera  
• Målarbete och måluppfyllelse utifrån SKA-arbetet 
• Genomlysning av bildningsförvaltningen från KPMG   
• Samverkansavtal ör gymnasieutbildning inom Sjuhärad  
• Bildningsförvaltningens nuläge, rekryteringar, framtida utmaningar och 

möjligheter 
  

Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 22  DNR UN 2023/3 606 
 
Verksamhetsberättelse 2022-12-31 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens budget 2022 uppgår till 262 338 tkr och utfallet per den 
31/12–2022 är 261 720 tkr. Nämnden redovisar därmed för år 2022 ett överskott 
om 618 tkr jämfört mot årsbudget. Detta motsvarar en positiv avvikelse om 0,2% 
mot budget. 
 
Att bildningsnämnden kan redovisa en positiv avvikelse beror främst på mer in-
täkter än budgeterat från statsbidrag och ersättningar i samband med corona, som 
sjuklöneersättning och skolmiljarden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-08 
Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2022-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Verksamhetsberättelse 2022-12-31 för bildningsnämnden godkänns. 
 

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

 
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsberättelse 2022-12-31 för bildningsnämnden godkänns.  
______  

 
 
 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

BN § 23                     DNR UN 2023/2 606 
 
Ombudgetering av investeringar 2022 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
I budget och verksamhetsplanen för 2022 fanns investeringsmedel för investe-
ringar som inte är slutförda under 2022. I budget och verksamhetsplanen för 
2023 finns inga resurser för dessa investeringar, dessa begärs därför ombudgete-
rade till 2023. 
 
Det som föreslås ombudgeteras är inventarieinköp i samband med projektet för 
renovering av Altorpsskolan. Orsak är att projektet ej är färdigställt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-14 
Ombudgetering investeringar 2022-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av bildningsnämnden 
outnyttjade investeringsmedel för 2022 till 2023.  

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

 
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Överföring av bildningsnämnden outnyttjade investeringsmedel för 2022 till 
2023 godkänns.  

______ 
 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 24  DNR UN 2023/26 600 
 
Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) andra halvåret 2022 

 
Sammanfattning 
Bestämmelserna om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret förändrades i 
samband med ett förtydligande från informationsansvar till kommunala aktivitetsan-
svaret. Bestämmelserna har sin grund i skollagen (2010:800), förordningen 
(2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivi-
tetsansvar för ungdomar, gymnasieförordningen (2010:2039), Skolverkets föreskrif-
ter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av 
det kommunala aktivitetsansvaret och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:61) 
om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av 
kommunernas aktivitetsansvar.  

 
Bildningsnämnden har ansvaret att identifiera och dokumentera de ungdomar som 
har fullgjort sin skolplikt men inte deltar i undervisningen vid ett nationellt program i 
gymnasieskolan eller är inskriven på gymnasieskolans Introduktionsprogram. 
Nämndens ansvar är att hålla kontakten med dessa ungdomar och försöka motivera 
dem till att påbörja sina studier och genomföra en gymnasieutbildning. Komplette-
rande insatser ligger inom socialnämndens område och sköts av arbetsmarknadsen-
heten genom erbjudande av praktikplats eller arbete. Bildningsnämnden ska två 
gånger per år redovisa antalet ungdomar i åldersgruppen (16-20 år) som omfattas av 
registeransvaret till Statistiska centralbyrån (SCB). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-06 
Sammanställd redovisning av aktivitetsansvaret som redovisats till SCB 
Återrapport för det kommunala aktivitetsansvaret, från SCB 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rapporten godkänns.   
 

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Rapporten godkänns.  
______ 
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BN § 25  DNR UN 2022/206 600 
 
Tillsyn över fristående förskola- Påskliljan 2022 

 
Sammanfattning 
Tillsyn har genomförts på Föräldrakooperativet Påskliljan enligt skollagen 2010:800, 
26 kap. 2§. Tillsynen har skett genom dokumentinsamling, verksamhetsbesök och 
intervjuer med rektor och representant för styrelsen. Förskolan inryms i en villa och 
består av fem rum och kök. Förskolemiljön erbjuder barnen möjlighet till avvägd 
dagsrytm med både vila och aktivitet. Miljön är planerad för att inspirera till samspel 
och samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Delar av in-
omhusmiljön har fått förändrade ytskikt sedan föregående tillsynen 2020. Vid tillsy-
nen konstaterades att Föräldrakooperativet Påskliljan uppfyllelser tillsynens krav. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-31  
Tillsynsrapport Påskliljan 2023-01-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tillsynen av Föräldrakooperativet påskliljan godkänns och avslutas. Rap-
porten godkänns.   

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Tillsynen av Föräldrakooperativet påskliljan godkänns och avslutas.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 26  DNR UN 2021/8 606 
 
Uppföljning av internkontroll per 2022-12-31 

 
Sammanfattning 
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamhet-
en, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en pro-
cess som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis 
felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den intern-
kontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om för 2021. 
  
Det har inte framkommit avvikelser inom områdena Rättvisande redovisning och 
Kontroll av register. Gällande volymuppföljning mot barn-/ och elevpeng, har 
bildningsnämnden tilldelat 2 435 tkr för mycket budgetmedel utifrån verkligt 
barn- och elevantal.  Kontroll angående GDPR - Den samlade bedömningen är 
att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen. 1 anmälningar har in-
kommit till förvaltningsrätten under året.  
 
Utav 101 placeringar var alla placerade inom 4 månader (100%). Gällande skol-
pliktsbevakningen finns det ett behov av att skärpa vissa riktlinjer. Avvikelser har 
påträffats inom modersmål, där andelen elever får den undervisning de ansökt om 
minskat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-10 
Uppföljning av internkontroll per 2023-02-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internkontroll per 2022-12-31 godkänns.  
 

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

 
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Internkontroll per 2022-12-31 för bildningsnämnden godkänns.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-02-27    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 27 

 
Information om modersmål/studiehandledning  

 
Sammanfattning 
Marianne Lindfors, kvalitetsstrateg, informerar nämnden om Herrljunga kom-
muns rutiner gällande modersmålsundervisning/studiehandledning. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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BN § 28  DNR UN 2023/33 600 
 
Initiativärende gällande samverkan om modersmålsundervis-
ning 

 
Sammanfattning 
Syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskap-
er i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för elevens utveckling och ger 
bra förutsättningar att lära sig svenska och andra ämnen.  
 
För att skapa förutsättningar att anordna modersmålsundervisning i fler språk behövs 
ett större elevunderlag som möjliggör en mer relevant organisation. En samverkan 
med Vårgårda kommun skulle innebära bättre förutsättningar för att anordna mo-
dersmålsundervisning i fler språk för fler elever. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-16  

 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Bildningsförvaltning ges uppdrag att undersöka möjligheterna till en gemen-
sam organisation med Vårgårda kommun för modersmålsundervisning.  

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till en gemen-
sam organisation med Vårgårda kommun för modersmålsundervisning.  

______ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 29  DNR UN 2023/12 601 

 
 

Revidering av 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.  
 
Beslut om kontaktpolitiker för bildningsnämnden 2023–2026 fastställdes i  
januarisammanträdet. Det har skett redaktionella ändringar i verksamhetsområ-
den för kontaktpolitikerna därför behöver ett nytt beslut fattas. 
 
För mandatperioden är fördelningen enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

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

  

Verksamhet Kontaktpolitiker 
Kunskapskällan Johnny Carlsson (C) 

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

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 Jacob 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 
förskola) 

Richard Hällfärdsson (SD) 
Rune Johansson (C) 

Grundsärskolan, Familjecentralen,  
Kulturskolan 

Krister Karlsson (V) 
Magnus Lennartsson (SD) 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 29 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Revidering av kontaktpolitiker för mandatperioden 2023–2026  
godkänns. 

______  
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BN § 30   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2  
 
 

Verksamhetsberättelse för Herrljunga ung-
domsmottagning  
 
Protokoll från FSG 2023-02-23  
 

Postlista UN 2023/1 
 
 
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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