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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 129   
 
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: 
•  Digital hjälp till äldre på biblioteket 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 130   
 
Projekt Altorpskolan 

 
Sammanfattning 
Caroline Fridén, projektledare, informerar nämnden om ombyggnationen på Al-
torpskolan och visar hur förslaget till planritning för skolan ser ut i nuläget.  
 
Projektet löper på framåt. Förslaget går fortsatt i linje med rektorernas tänk kring 
pedagogisk miljö med bland annat olika hemvister för eleverna där tanken är att 
bilda en trygg skola med lugnare flöden. Skissen visar i nuläget ett förslag där 
skolan är uppdelad i tre hemvister. Alla hemvister nås genom en gemensam hu-
vudentré. Kommunikationen sker sedan vidare in i byggnaden genom korridorer, 
trapphus och över innergården. Innergården fungerar som ett nav i skolan. Det 
blir en skyddad utemiljö för eleverna. Förslagsvis ordnas någon typ av tak över 
gångstråken på innergården så att ytterkläderna inte måste tas med ut. Fokus lig-
ger på att frisk luft främjar hälsan. 
 
Målet är att skapa en funktionell skola utifrån de förutsättningar som finns, inte 
bara vad gäller undervisningen utan för hela verksamheten. Nästa steg i proces-
sen är ta fram alla underlag inför upphandlingen, upphandlingen är tänkt att vara 
en totalentreprenad. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 131  DNR UN 3/2022 606 
 
Risk- och konsekvensanalyser utifrån budget och verksamhets-
plan 2023 
 
Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet har verksamheterna som varit i behov av det, ge-
nomfört risk och konsekvensanalyser. Dessa har tagits fram i lokal samverkan 
vid respektive enhet. 

 
I Risk- och konsekvensanalyserna presenteras nedan resursbehov för respektive 
enhet.  
 
•  Horsby F-3 har ett resursbehov om 600 tkr. Mellan budgetår 2022 och 2023 

har Horsby F-3: -24 elever, varav -5 i skolan och -19 i fritidshemmet. 
•  Horsby 4-6 har ett resursbehov om 300 tkr. Mellan budgetår 2022 och 2023 

Har Horsby 4-6: -9 elever, varav -7 i skolan och -2 i fritidshemmet. 
•  Eggvena/Hudene har ett behov om 600 tkr. Enheten minskar med -10 elever 

mellan budgetåren 2022 och 2023, varav +1 i förskolan +6 i skolan och -17 i 
fritidshemmet. 

•  Molla/Mörlanda har ett resursbehov om 800 tkr. Mellan budgetår 2022 och 
2023 ökar elevantalet om +4 varav +1 i skolan och +3 i fritidshemmet. 

•  Altorp har ett resursbehov om 650 tkr. Skolan har en minskning om -5 elever 
mellan budgetår 2022 och 2023. 

•  Kunskapskällan har ett resursbehov om 750 tkr. Mellan budgetåren 2022 och 
2023 minskar antalet elever med -7.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-01  
Konsekvensanalys Horsby 4-6 2023-2022-11-25  
Konsekvensanalys Eggvena/Hudene 2023 – 2022-11-21  
Konsekvensanalys Kunskapskällan 2023 – 2022-11-17  
Konsekvensanalys Molla/Mörlanda skola 2023 – 2022-11-23  
Konsekvensanalys Altorpskolan 2023 – 2022-11-24  
Konsekvensanalys Horsby F-3 2023 – 2022-11-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Redovisningen av risk- och konsekvensanalyser godkänns. 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 131 

 
Beslutsgång 
Christina Glad (KV), ordförande, önskar en tydlighet i risk- och konsekvensana-
lyserna. Annica Steneld, förvaltningschef, återkommer med ett förtydligande till 
protokollet. Mallar och lathund till hur risk- och konsekvensanalyser ska skrivas 
kommer tas fram till kommande budgetarbete 2024. 

 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Redovisningen av risk- och konsekvensanalyser godkänns. 
2.  Förvaltningen ska inkomma med en sammanfattning som tydligt beskriver 

risk- och konsekvensanalyserna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 132  DNR UN 4/2022 606 
 
Månadsuppföljning per 2022-10-31 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens prognos för helåret per den 31/10 visar ett överskott om 200 
tkr. Den faktor som bidrar främst till överskottet jämfört med tidigare prognoser 
är lägre placeringskostnader inom särskolan samt lägre kostnader inom grund-
skolan på grund av sjukfrånvaro som inte täcks fullt ut till följd av vikariebrist. 
Nämnden får fortsatt skolmiljard och sjuklöneersättning under 2022 vilket balan-
serar de ökade kostnaderna för 2022. Totalt får nämnden 2,7 miljoner i coro-
narelaterade ersättningar. Tabellen nedan visar årsprognosen för bildningsnämn-
den per den 31 oktober 2022. 

 

  
Helår Bud-

get 
Helår Pro-

gnos 
Helår Av-

vikelse 
Nämnd 461 461 - 
Förvaltningsledning 
Elevhälsa inkl. familjecentral 

15 938 
7 178 

16 338 
6 978 

-400 
200 

Förskola inkl. ped. omsorg 53 372 53 872 -500 
Fritidshem 19 119 18 369 750 
Grundskola inkl. modersmål 104 279 104 679 -400 
Grundsärskola 6 411 6 011 400 
Gymnasieskola 38 788 39 688 -900 
Gymnasiesärskola 3 100 2 600 500 
Vuxenutbildning 5 560 5 110 450 
Kultur och Fritid 8 133 8 033 100 
Summa 262 338 262 138 200 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-09 
Månadsuppföljning per 2022-10-31 för bildningsnämnden 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Månadsuppföljning per 2022-10-31 för bildningsnämnden godkänns. 
 
Presidiets förslag till beslut: 
•  I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 132 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Månadsuppföljning per 2022-10-31 för bildningsnämnden godkänns. 
______  

 
För kännedom till:  Kommunstyrelsen 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 133                     DNR UN 216/2021 648 
 
Uppföljning om förändrade öppettider av biblioteksfilialen i 
Ljung 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade 2022-02-28 §26 om förändrade öppettider av bib-
lioteksfilialen i Ljung. I samband med detta så beslutade bildningsnämnden att de 
förändrade öppettiderna skulle följas upp vid bildningsnämndens sammanträde i 
december 2022.  
 
Förvaltningens samlade bedömning. Utifrån uppföljningen bedömer förvaltning-
en att nuvarande öppettider bör behållas. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-18 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Bildningsnämnden godkänner uppföljningen 

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

 
Beslutsgång 
Bert-Åke Johansson (S) önskar, med övriga nämndens instämmande, att beslutet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
  
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Uppföljningen om förändrade öppettider av biblioteksfilialen i Ljung god-

känns. 
2.  Beslutet lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
______  
 
För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 134  DNR UN 210/2022 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.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan Herr-

ljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2023: 
Grundbelopp 2023 
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 85 tkr samt omkostnadsersättning 
om 63 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2023. 
 

Presidiets förslag till beslut: 
•  I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 134 

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

 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 

Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2023: 
Grundbelopp 2023 
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 85 tkr samt omkostnadsersätt-
ning om 63 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2023. 

______  
 

För kännedom till: Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat) 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 135  DNR UN 211/2022 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. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Tallkotten för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 
 

Presidiets förslag till beslut: 
•  I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 135 

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

 
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Tallkotten för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 

______  
 

För kännedom till: Föräldrakooperativet Tallkotten 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 136  DNR UN 212/2022 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. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Igelkotten för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 
 

Presidiets förslag till beslut: 
•  I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 136 

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

 
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Igelkotten för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 

______  
 
För kännedom till: Föräldrakooperativet Igelkotten 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 137  DNR UN 213/2022 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. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Påskliljan för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 
 

Presidiets förslag till beslut: 
•  I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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Fortsättning BN § 137 

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

 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet 

Påskliljan för 2023: 
Grundbelopp 2023 
1-3 år heltid 146 600 kr 
1-3 år 15 timmar 101 600 kr 
4-5 år heltid 112 700 kr 
4-5 år 15 timmar 83 900 kr 

______  
 
För kännedom till: Föräldrakooperativet Påskliljan 
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BN § 138  DNR UN 219/2022 600 
 
Digital ärendehantering 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun använder idag EDP Vision som kommunens övergripande 
diariesystem/ärendehanteringssystem. Systemet används dels för registrering av 
inkomna och upprättade handlingar (allmänna handlingar) samt som ett stöd för 
handläggare vid handläggning av ärenden till eller från nämnd. Kommunen arbe-
tar sedan flera år arbetat med fysisk arkivering av ärenden från nämndernas dia-
rier (gröna akter) och digitalt bevarande av desamma (ärenden i EDP Vision). 
Samtliga digitala dokument som registreras i diariet skrivs ut och tillförs den fy-
siska akten medan inkommande handlingar i pappersform skannas in och tillförs 
det digitala ärendet. Detta innebär att det idag är ett dubbelarbete samt ett dubbelt 
bevarande av allmänna handlingar. Detta är ett tidsödande arbete där man dub-
belarbetar och även lägger mycket tid på att granska så att akterna är kompletta 
innan de förs in i arkivet.  

 
Att gå över till digital ärendehantering vid årsskiftet är av vikt då det efter nyår 
blir nya diarienummerserier. Det blir då en tydlighet när man började med digital 
ärendehantering och blir enklare att veta vart man ska leta när man i framtiden 
ska eftersöka handlingar. Under en övergångsperiod kommer man ha kvar de fy-
siska akterna, men bara i de ärenden som startats upp under 2022. För att kunna 
gå över till endast digital ärendehantering krävs det ett gallringsbeslut från 
nämnden som tydliggör att pappershandlingar som skannats in för ett digitalt be-
varande ska gallras. Undantaget från gallringsbeslutet är de handlingar där under-
skrift krävs på grund av krav i lagstiftning. Kommunens ärendehanteringssystem 
kommer i framtiden att integreras med ett e-arkivsystem vilket också möjliggör 
att det dubbla bevarandet av diarieakter kan upphöra. Digitala akter kan näst intill 
helt ersätta de fysiska akterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Ärenden som öppnas i diariet från och med den 2023-01-01 ska tillskapas en 

digital akt. 
• Allmänna handlingar som inkommit eller upprättats i pappersform och som har 

diarieförts och skannats in för att tillföras den digitala akten i ärendehante-
ringssystemet kan gallras efter kontroll av att den skannade versionen är lika-
lydande med ursprungshandlingen. 

• Undantag från beslutspunkt 2 är pappershandlingar där underskrift krävs på 
grund av krav i lagstiftning. 
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Fortsättning BN § 138 

 
• Frångå beslut om inskanning får enbart göras i de fall en handling är allt för 

omfattande för inskanning, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för in-
skanning. För att den digitala akten ska bli så komplett som möjligt bör första 
sidan av materialet skannas in och tillföras det digitala ärendet. Originalhand-
lingen ska bevaras i fysiskt arkiv. 

• Handlingar som inkommer eller upprättas och som hör till ärenden som öpp-
nats innan 2023-01-01 ska bevaras i pappersform så att den fysiska akten 
hålls komplett. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde återkomma till 
nämnden med reviderat förslag på informationshanteringsplan utifrån detta 
beslut. 

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

 
Bildningsnämndens beslut 
1.  Ärenden som öppnas i diariet från och med den 2023-01-01 ska tillskapas en 

digital akt. 
2.  Allmänna handlingar som inkommit eller upprättats i pappersform och som 

har diarieförts och skannats in för att tillföras den digitala akten i ärendehan-
teringssystemet kan gallras efter kontroll av att den skannade versionen är li-
kalydande med ursprungshandlingen. 

3.  Undantag från beslutspunkt 2 är pappershandlingar där underskrift krävs på 
grund av krav i lagstiftning. 

4.  Frångå beslut om inskanning får enbart göras i de fall en handling är allt för 
omfattande för inskanning, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för in-
skanning. För att den digitala akten ska bli så komplett som möjligt bör första 
sidan av materialet skannas in och tillföras det digitala ärendet. Originalhand-
lingen ska bevaras i fysiskt arkiv. 

5.  Handlingar som inkommer eller upprättas och som hör till ärenden som öpp-
nats innan 2023-01-01 ska bevaras i pappersform så att den fysiska akten 
hålls komplett. 

6.  Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde återkomma till 
nämnden med reviderat förslag på informationshanteringsplan utifrån detta 
beslut. 

______  
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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BN § 139 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om följande: 
 
•  För tillfället pågår rekrytering både av en utvecklingsledare till bildningsför-

valtningen samt en bibliotekschef. 
 

•  Även rekrytering av lärare pågår. 
 

•  Svårigheterna med att få tag på vikarier till förskole- och skolverksamheten i 
Herrljunga kommun kvarstår.  
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 21 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-12-05    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 140  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-11-07 – 
2022-12-04 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2022-11-07 – 2022-12-04 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2022-11-07 – 2022-12-04 
 

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

 3 
 
 
 
 

Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2022-11-07 – 2022-12-04 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 
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BN § 141   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2  
 
 
3 
 
 
4 

Protokoll från förvaltningssamver-
kansgrupp (FSG) 2022-12-01  
 
KS § 152/2022-10-24 Grafisk profil 
för Herrljunga kommun  
 
Protokoll från lokala 
funktionshinderrådet 2022-09-15 
 
Granskning av ansvarsutövande (Bild-
ningsnämnden) 
 

UN 14/2022 
 
 
KS 228/2018  
 
 
-- 
 
 
-- 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BN § 142  
 
Övrigt 
 
Digital hjälp till äldre på biblioteket 
Krister Karlsson (V) frågar hur biblioteket marknadsför sin tjänst rörande digital 
hjälp till äldre. Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar om att uppdraget är 
kvar men att tjänsten nyttjats för lite och att man därför ska tänka om kring hur 
arbetet kring detta kan ske på ett bättre sätt framöver. 
 
Informationen 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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