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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 135   
 
Förändring av dagordningen 

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

• Beslut om programplatser på Kunskapskällan läsåret 2022/2023 
• Revidering av regler för skolskjuts 

 
Christer Amnehammar (C) anmäler följande ärenden till dagens sammanträde: 

• Budgetanpassningar på Kunskapskällan 
• Fråga om gymnasieprogram 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
 

  
 
 
 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 136   
 
Redovisning av verksamhetsuppföljning på Innerby förskoleom-
råde 
 
Sammanfattning 
Eva Johansson, rektor, och Ulrika Richardsson, biträdande rektor, informerar 
nämnden om den verksamhetsuppföljning som genomförts på Innerby förskole-
område. Från början ingick tre förskolor i Innerby förskoleområde; Horsby för-
skola, Ugglans förskola och Lyckans förskola. Lyckans förskola avvecklades 
dock under hösten till följd av ett sjunkande barnantal och slutförandet av bygg-
projektet i Horsby. I dagsläget finns alltså Horsby förskola med åtta förskoleav-
delningar och Ugglans förskola med tre avdelningar. Avdelningarna på Horsby 
förskola är i sin tur uppdelad i två delar. Bland avdelningarna med de yngre bar-
nen finns en högre personaltäthet.  
 
Det upplevs finnas goda förutsättningar bedriva en verksamhet med god kvalitet, 
utifrån lokaler, utemiljö och behörighet hos personalen. Många i personalen har 
arbetat länge i samma förskoleområde. Enligt befolkningsprognosen verkar det 
bli lite färre barn till höstterminen 2022 och planering sker i organisationen för 
att låta en avdelning vila om det skulle bli så. Hösten 2021 har varit ovanlig i 
fråga om sjukfrånvaro, då det tidvis varit en hel avdelning utan barn på plats. 
Personalen har inte varit sjuk i samma utsträckning som barnen. 
 
Förskolan är den första delen i det svenska utbildningssystemet och är tänkt att 
lägga grunden till ett livslångt lärande. Utbildningen sker utifrån målen i läropla-
nen. De närvarande vuxna har hög kompetens med förmåga att anpassa utbild-
ningen och undervisningen utifrån barnens behov. Man jobbar mycket med 
dokumentation av verksamheten och uppföljning av undervisningen för att se till 
att barnen lär sig det de ska.  
 
Rektorerna ser att närvaro i förskolan kan vara avgörande för vissa barn för hur 
man klarar sig i skolan och vidare i livet. Det handlar till största del om att möj-
liggöra en god språkutveckling, och är särskild avgörande för de barn som saknar 
rätt förutsättningar hemma. Pedagogerna hjälper till att se vilka barn det handlar 
om och vilka insatser som kan vidtas vid behov. Ofta arbetar man då med att mo-
tivera och stötta föräldrar och påtala vikten av närvaro i förskolan. Barnens 
språkutveckling har varit ett fokusområde både under föregående och inneva-
rande läsår. Tack vare ett statsbidrag för bättre språkutveckling har alla pedago-
ger fått ta del av en kompetensutvecklingsserie i frågan. Man har redan sett posi-
tiva effekter i barngruppen efter utbildningen. Under förra året arbetade per-
sonalgrupperna också med jämställdhet. Arbetet utgick från en bok om jäm-
ställdhet i förskolan, diskussioner och kollegialt lärande.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 137   
 
Redovisning av verksamhetsuppföljning av Horsbyskolan F-3 
 
Sammanfattning 
Ann-Christin Larsson, rektor, informerar nämnden om den verksamhetsuppfölj-
ning som genomförts på Horsbyskolan F-3. Horsbyskolan är en skola som är 
uppdelad i två verksamheter – förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurs 4-
6. För närvarande tillhör 207 elever och 39 personal Horsbyskolan F-3. Elevhäl-
san finns på plats i verksamheten från måndag till fredag, i form av skolskö-
terska, skolkurator, speciallärare och specialpedagog.  Skolpsykolog finns också 
tillgänglig runt en gång i månaden. 
 
Av 207 elever går 160 av eleverna också på fritids. Dessa 160 elever är uppdelad 
på fem fritidsavdelningar. Fyra av avdelningarna är mixade med elever från för-
skoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. På den femte avdelningen ingår bara elever 
från årskurs 3. I den åldern finns ett behov av en annan fritidshemsorganisation 
som utmanar eleverna på ett annat sätt. Fritidshemmen är organiserade med kam-
ratavdelningar som samarbetar i fråga om öppettider. Idag finns runt 50 elever 
per årskull. Det vore optimalt med 60 elever per årskull för att kunna få tre klas-
ser per årskull med 20 elever i varje klass. Inom organisationen finns särskolein-
tegrerade elever. I detta område finns idag inte kompetensen att möta eleverna på 
det sätt som önskas. En särskola från årskurs 1 är därför något som efterfrågas. 
 
Ledorden för verksamheten är trygghet, självförtroende och lust att lära för fram-
tiden. Horsbyskolan F-3 jobbar med målfokuserad undervisning, eleverna ska 
veta vad det de gör ska leda till och utvärdera vad de lärt sig under en dag. Det 
finns höga förväntningar på eleverna, både i fråga om undervisning och skapande 
av studiero. Man arbetar med att stärka elevernas självförtroende och en varierad 
undervisning genom att alla elever möter undervisning med bildstöd. Ett annat 
fokus är aktivt lärarstöd under hela elevens dag, detta i form av till exempel ele-
vassistenter, speciallärare och rastaktiviteter. Vidare arbetar man med stimulans 
och utmaningar utifrån individuella behov och förutsättningar, hög likvärdighet 
och en god tillgänglighet. 
 
Skolledningen har identifierat följande utvecklingsområden: förstärkande av ele-
vernas delaktighet, implementerande av de nya kursplanerna och ASL-metoden 
(Att Skriva sig till Läsning), ökat användande av digitala miljöer, utveckling av 
begreppsförståelse i alla ämnen och kooperativt lärande, implementerande av me-
toden Fonomix och tydliggörande av fritidshemmets uppdrag. Man ser en brist i 
alla elevers rätt till utbildning i den skolform som de tillhör, mer specifikt gäller 
det de särskoleintegrerade eleverna.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 138 DNR UN 6/202 606 
 
Månadsuppföljning per 2021-10-31 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens prognos för helåret per 2021-10-31 visar en förväntan om ett 
resultat i enlighet med budget. 
 

Ansvarsområde
2021-10 
Budget

2021-10 
Utfall

2021-10 
Diff

År 
Budget

År 
Prognos

2021 År 
diff

30 Nämnd 378 294 84 461 461 0
31 Förvaltningsledning 20 482 18 238 2 244 25 025 24 675 350
32 Förskola 43 657 42 781 876 53 483 51 833 1 650
33 Fritidshem 15 011 13 759 1 252 18 395 17 494 900
34 Grundskola 74 972 77 100 -2 128 92 091 94 740 -2 650
35 Grundsärskola 4 320 4 008 311 5 258 4 958 300
36 Gymnasieskola 31 580 33 276 -1 696 38 461 38 661 -200
37 Gymnasiesärskola 2 987 3 060 -73 3 584 3 784 -200
38 Vuxenutbildning 4 633 4 601 32 5 560 5 560 0
39 Kultur och Fritid 5 903 5 383 520 7 217 7 367 -150

203 922 202 500 1 422 249 533 249 533 0  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
Månadsuppföljning per 2021-10-31 för bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per 2021-10-31 för bildningsnämnden 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. Månadsuppföljning per 2021-10-31 för bildningsnämnden godkänns. 
______  
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BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BN § 139 DNR UN 137/2021 606 

Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetan-
passning per 2021-10-31 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden ska enligt beslut från kommunstyrelsen (KS § 94/2021-05-31) 
lämna en uppföljningsrapport vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021 
avseende sin budgetanpassning.  

Under oktober och november månad arbetar bildningsnämndens rektorer och en-
hetschefer med att planera sin detaljbudget. En del verksamheter upplever en 
mindre budgetomfattning vilket betyder verksamhetsanpassningar. Som en del i 
att vidareutveckla och bibehålla ett gott analysarbete kring verksamhetsanpass-
ningar, budget och uppföljningsprocesser planeras ett antal kortare interna ut-
bildningar. Dessa utbildningar fokuserar främst på att förnya och bevara befintlig 
kunskap kring ekonomisystem och styrverktyg.  

Åtgärder för anpassning till de nya budgetramarna delas upp i löpande utvärde-
ringar och planerat från 2022. Löpande utvärderingar sker från 2021, och de åt-
gärder som planeras från 2022 sker från årsskiftet och framåt. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-23 
Uppföljningsrapport per 2021-10-31 för bildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Uppföljningsrapport per 2021-10-31 för bildningsnämnden godkänns och
översänds till kommunstyrelsen för information.

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. Uppföljningsrapport per 2021-10-31 för bildningsnämnden godkänns och

översänds till kommunstyrelsen för information (bilaga 1, BN § 139/2021-
12-06).

______ 

För kännedom till:  Kommunstyrelsen 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 140 DNR UN 160/2021 606 
 
Risk- och konsekvensanalyser utifrån budget och verksamhets-
plan 2022 

 
Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet har några av bildningsnämndens verksamheter sett 
ett behov av att ta fram risk- och konsekvensanalyser utifrån budget och verk-
samhetsplanen för 2022. Analyserna har tagits fram i lokal samverkan vid re-
spektive enhet.  
 
Följande enheter har lämnat in risk- och konsekvensanalyser: Fyrskolorna, 
biblioteket, Kunskapskällan, Molla och Mörlanda skola, Altorpskolan och Hors-
byskolan F-3.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-22 
Konsekvensanalys Fyrskolorna budget 2022 daterad 2021-11-22 
Konsekvensanalys bibliotek budget 2022 daterad 2021-11-22 
Konsekvensanalys Kunskapskällan budget 2022 daterad 2021-11-25 
Konsekvensanalys Molla och Mörlanda budget 2022 daterad 2021-11-15 
Konsekvensanalys Altorpskolan budget 2022 daterad 2021-11-15 
Konsekvensanalys Horsbyskolan F-3 budget 2022 daterad 2021-11-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Redovisningen av risk- och konsekvensanalyser 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. Redovisningen av risk- och konsekvensanalyser godkänns. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 141  DNR UN 216/2021 648 
 
Förändring av öppettider för biblioteket i Ljung 
 
Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet inför 2022 har biblioteket gjort en risk- och konse-
kvensanalys över verksamheten. I analysen framgår ett alternativ om att minska 
öppettiderna på biblioteket i Ljung skulle möjliggöra en budget i balans och sam-
tidigt värna om medarbetarnas arbetsmiljö. I dagsläget har biblioteket i Ljung 
öppet måndagar kl. 16.00-19.00, tisdagar kl. 10.00-13.00, onsdagar kl. 10.00-
13.00, torsdagar kl. 16.00-19.00 och fredagar kl. 10.00-13.00. Förvaltningen fö-
reslår att filialen tar bort onsdagens och fredagens öppettider då biblioteket har 
färre besökare dessa dagar än övriga dagar.  
 
Föreslagna öppettider från 2022-01-01: 
Måndag kl. 16.00-19.00 
Tisdag kl. 10.00-13.00 
Torsdag kl. 16.00-19.00 
 
En neddragning av öppettider har en negativ effekt på medborgarnas möjlighet 
att få tillgång till bibliotekets utbud. Förvaltningen ser dock att kommunen i för-
hållande till befolkningens storlek har en generellt god service till medborgarna 
vad gäller öppettider på biblioteket. Medborgarna kommer även framöver kunna 
låna om media, reservera och låna e-media från biblioteket alla dagar i veckan 
dygnet runt via webben. Bokinkastet på Ljungs bibliotek planeras fortsättningsvis 
vara öppet alla dagar för återlämning av böcker.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förslaget till nya öppettider för biblioteksfilialen i Ljung godkänns. 
• Öppettiderna gäller från och med 2022-01-01. 

 
Ordförandes förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 

Mötet ajourneras. 
 
Lina Sundberg (M) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta 
fram en djupare analys av situationen för biblioteken i Herrljunga och Ljung med 
minst tre alternativa åtgärdsförslag.  
 
Jacob Brendelius (SD) bifaller Lina Sundbergs (M) förslag.   
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 141 
 
Katarina Andersson (S) bifaller Lina Sundbergs (M) förslag.   

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att bildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta fram en djupare analys av 
situationen för biblioteken i Herrljunga och Ljung med minst tre alternativa 
åtgärdsförslag. 

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 142 DNR UN 226/2021 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. 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-
man (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var 
och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat be-
slut 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 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Påskliljan för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 
 

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 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 142 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Påskliljan för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 

______  
 

Expedieras till:  Föräldrakooperativet Påskliljan 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 143 DNR UN 226/2021 600 
 
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-
man (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var 
och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat be-
slut 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 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Tallkottens för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 
 

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 14 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 143 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Tallkottens för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 

______  
 

Expedieras till:  Föräldrakooperativet Tallkottens 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 144 DNR UN 225/2021 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. 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-
man (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var 
och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat be-
slut 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 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 
 

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 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 144 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-
rativet Igelkotten för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 139 500 kr 
1-3 år 15 timmar 94 500 kr 
4-5 år heltid 105 700 kr 
4-5 år 15 timmar 76 900 kr 

______  
 

Expedieras till:  Föräldrakooperativet Igelkotten 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 145 DNR UN 224/2021 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. 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-
man (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var 
och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat be-
slut 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 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 
Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 118 100 kr 
1-3 år 15 timmar 72 600 kr 
4-5 år heltid 83 900 kr 
4-5 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 2022. 
 

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 18 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 145 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan 
Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2022: 
Grundbelopp 2022 
1-3 år heltid 118 100 kr 
1-3 år 15 timmar 72 600 kr 
4-5 år heltid 83 900 kr 
4-5 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 2022. 

______  

Expedieras till:  Svenska kyrkan Herrljunga pastorat 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 146 DNR UN 242/2021 623 
 
Revidering av regler för skolskjuts 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens regler för skolskjuts behöver revideras för att tydliggöra de 
bestämmelser som finns i skollagen (2010:800) samt förtydliga vilka bedöm-
ningsgrunder Herrljunga kommun tillämpar vid handläggning av skolskjutsan-
sökningar avseende elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymna-
siesärskola.  
 
I revideringsförslaget har punkten 4.1, Rätt till skolskjuts med hänvisning till 
färdvägens längd, kompletterats och förtydligats. Detta i form av text gällande 
planering och organisationen kring skolskjutsen och även avseende eventuella ju-
steringar av skolskjutsorganisationen under läsåret.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-12-02 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-12-02 
Förslag till reviderade regler för skolskjuts 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Revidering av bildningsnämndens regler för skolskjuts 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. Revidering av bildningsnämndens regler för skolskjuts godkänns. 
______  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 20 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 147 DNR UN 241/2021 607 
 
Programutbud vid Kunskapskällan läsåret 2022/2023 
 
Sammanfattning 
Programutbudet vid gymnasieskolan Kunskapskällan för läsåret 2022/2023 före-
slås enligt nedan och redovisas under rubriken ”Förslag till beslut”.  
 
Elever som saknar full behörighet brukar vanligtvis gå på Introduktionspro-
grammet (IM) för att läsa upp sina grundskolebetyg och bli behöriga till ett nat-
ionellt program. Tidigare har det funnits möjlighet att söka en så kallad IMV-
plats till ett yrkesförberedande program, vilket innebär att en elev som saknar ett 
godkänt betyg i engelska, svenska eller matematik ändå ges möjlighet att starta 
på ett nationellt program och får läsa upp grundskolebetyget parallellt med pro-
grammets kurser. Förvaltningen föreslår att en sådan plats erbjuds på restaurang- 
och livsmedelsprogrammet och en på industriprogrammet. Nu har det också öpp-
nats möjlighet att göra samma sak mot de högskoleförberedande programmen, 
och det föreslås därför att införa en sökbar IMV-plats på tre av de högskoleförbe-
redande programmen (ekonomi-, humanistiska och samhällsprogrammet). Åtgär-
den görs i huvudsak för att få en uppfattning om hur stort behovet är av dessa 
platser, och för att få elever som önskar en sådan plats att stanna kvar i kommu-
nen och inte söka sig till en annan kommun.  
 
Tre platser erbjuds på VVS- och fastighetsprogrammet, en vardera på inriktning-
arna fastighet, ventilation och VVS. Två varianter av industritekniska program-
met föreslås att erbjudas. Den ena är riktad mot prefabricering av betongelement 
och innebär att eleverna går som gymnasiala lärlingar från år 1. Den andra vari-
anten är riktad mot verktygsindustri och är till stor del förlagd vid IMI Hydronic. 
På denna variant erbjuds också en IMV-plats.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-12-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-30 
Kvalitetsrapport – måluppfyllelse inom grundskola, fritidshem och grundsärskola 
läsåret 2020/2021 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Programutbud och antal platser på Kunskapskällan för läsåret 2022/2023 
fastställs enligt följande: 
Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA) 10 platser 
Ekonomiprogrammet (EK)  24 platser 
El- och energiprogrammet (EE)  11 platser 
Humanistiska programmet (HU)  24 platser 
Industritekniska programmet (IN)  7 + 3 platser 
Naturvetenskapsprogrammet (NA)  24 platser 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 7 platser 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 21 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 147 
 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 24 platser 
Teknikprogrammet (TE)  24 platser 
VVS- och Fastighetsprogrammet (VF) 3 platser 
IMV-EK   1 plats 
IMV-HU   1 plats 
IMV-IN   1 plats 
IMV-RL   1 plats 
IMV-SA   1 plats 
 

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. Programutbud och antal platser på Kunskapskällan för läsåret 2022/2023 
fastställs enligt följande: 
Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA) 10 platser 
Ekonomiprogrammet (EK)  24 platser 
El- och energiprogrammet (EE)  11 platser 
Humanistiska programmet (HU)  24 platser 
Industritekniska programmet (IN)  7 + 3 platser 
Naturvetenskapsprogrammet (NA)  24 platser 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 7 platser 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 24 platser 
Teknikprogrammet (TE)  24 platser 
VVS- och Fastighetsprogrammet (VF) 3 platser 
IMV-EK    1 plats 
IMV-HU    1 plats 
IMV-IN    1 plats 
IMV-RL    1 plats 
IMV-SA    1 plats 

______  

Expedieras till:  Antagningsenheten i Boråsregionen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 22 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 148 
 
Fråga om gymnasieprogram  
 
Sammanfattning 
Christer Amnehammar (C) lyfter en fråga angående en nyhet som dök upp i 
Alingsås tidning om att Vårgårda kommun vill se över möjligheterna att starta ett 
elprogram på Sundlergymnasiet. Då elprogrammet erbjuds i Herrljunga undrar 
Christer Amnehammar hur dialogen mellan Herrljunga och Vårgårda ser ut i frå-
gan.  
 
Thereze Gunnarsson, rektor för Kunskapskällan, informerar att intendenten på 
Sundlergymnasiet fått ett uppdrag från kommunstyrelsen i Vårgårda om att un-
dersöka hur det skulle gå till att starta ett elprogram, initiativet kommer alltså inte 
från skolans verksamhet. I nuläget finns det ingen organisation, lärare eller plane-
ring för att inrätta ett sådant program.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 23 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 149 DNR UN 222/2021 604 
 
Startbeslut för projekt Altorpskolan 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade i juni investeringsmedel om 32 mkr för renove-
ring av Altorpskolan (KF § 86/2021-06-22). Utifrån den förstudie som är gjord 
bedömer bildningsnämnden att projektet kommer att omfatta 3751 kvm LOA, 
samt tillbyggnadsytor om 202 kvm. Utöver det beräknas projektet innehålla 987 
kvm i anläggning av utemiljö och innergård. Projektet bedöms kosta 32 mkr i en-
lighet med beslutade investeringsmedel. Investeringen och projektet planeras i 
enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut om en investeringstakt om 6 
mkr 2022, 15 mkr 2023 och resterande 11 mkr 2024 (KF § 148/2021-11-23). 
Denna investering medför att både projektering och produktion av projektet kan 
påbörjas under 2022. 
 
I frågan om driftkostnader ser förvaltningen att hyreskostnaderna beräknas öka 
efter projektets slut. Städkostnaderna bedöms öka om 57 tkr från 2025. Kostna-
derna för vaktmästeri bedöms inte påverkas. Kostnader för byggstäd beräknas till 
57 tkr för både 2023 och 2024. Förvaltningen bedömer inte att externa lokaler för 
undervisning behövs under byggnationstiden. Vid behov kommer undervisning 
att tillfälligt anvisas till andra lokaler i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-11-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-08 
Slutrapport förstudie Altorpskolan daterad 2021-09-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Avsatta investeringsmedel för projekt Altorp om 32 mkr för 2022-2024 
godkänns. 

• Driftbudget för bildningsnämnden för 2023 och 2024 utökas med kostna-
der för byggstäd.  

• Övriga förändringar i driftbudget behandlas inom kommunens ordinarie 
budgetprocess. 

 
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  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-12-06    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 149 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Avsatta investeringsmedel för projekt Altorp om 32 mkr för 2022-2024 
godkänns. 

2. Driftbudget för bildningsnämnden för 2023 och 2024 utökas med kostnader 
för byggstäd.  

3. Övriga förändringar i driftbudget behandlas inom kommunens ordinarie 
budgetprocess. 

______  

För kännedom till:  Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 25 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 150  
 
Bordläggning av ärende 11, 13, 14, 15 och 16 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att ärende 11, 13, 14, 15 och 16 bordläggs till kommande 
nämndsammanträde.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Ärende 11, 13, 14, 15 och 16 bordläggs till kommande nämndsammanträde. 
______  
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Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning 
per 2021-10-31 
 
Sammanfattning 
Bildning ska enligt beslut KS § 94, 2021-05-31 lämna en rapport gällande den 
ramutökning som bildning fått 2021.  
 
Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska läget per 31/10/21 jämfört 
mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för 
bildningsnämnden per den 31/10, vilket visar ett resultat i enlighet med budget. 
 

 
 
Under oktober månad har ett tätt arbete gjorts med rektorer för att ge stöd i deras 
budgetarbete. Rektorerna arbetar under oktober och november månader med att sätta sina 
detaljbudgetar och planera verksamheten inför det kommande budgetåret. Många 
upplever en stramare budget vilket betyder verksamhetsanpassningar. 
   
Som en del av arbetet med budget- och verksamhetsanpassningarna planerar bildning att 
fördjupa och vidareutveckla analysarbetet som görs tillsammans med rektorer och chefer. 
Med detta planeras ett antal kortare interna utbildningar för att stötta chefernas arbete 
med anpassade budgetramar. Detta skapar även ytterligare ett forum genom vilket 
befintlig kompetens inom organisationen kan delas och tas nytta av. 

 
Ytterligare en del i arbetet med de anpassade budgetramarna är att skapa tätare 
uppföljningar på regelbunden basis.  

 

Ansvarsområde
2020-10-31 

Budget
2020-10-31 

Utfall
2021-10-31 

Budget
2021-10-31 

Utfall
2021 

Budget
2021 

Prognos
År 

Diff Helår
30 Nämnd 384 324 378 294 461 461 0
31 Förvaltningsledning 19 203 17 422 20 482 18 240 25 025 24 675 350
32 Förskola 44 539 41 133 43 657 42 783 53 483 51 833 1 650
33 Fritidshem 15 290 14 114 15 011 13 759 18 395 17 494 900
34 Grundskola 71 908 73 368 74 972 77 179 92 091 94 740 -2 650
35 Grundsärskola 4 133 3 654 4 320 4 034 5 258 4 958 300
36 Gymnasieskola 31 001 31 800 31 580 33 282 38 461 38 661 -200
37 Gymnasiesärskola 3 472 1 716 2 987 3 162 3 584 3 784 -200
38 Vuxenutbildning 4 580 4 580 4 633 4 601 5 560 5 560 0
39 Kultur och Fritid 5 624 4 742 5 903 5 384 7 217 7 367 -150

200 133 192 853 203 922 202 718 249 533 249 533 0

Bilaga 1, BN § 139/2021-12-06
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Planerade åtgärder 
För att anpassa sig till de nya budgetförutsättningarna har ett antal åtgärder planerats. En 
del av dessa planeras redan 2021, men det är huvudsakligen från budgetåret 2022 som 
förändringar planeras. Utifrån nuvarande verksamhetsstruktur finns svårigheter att 
minska antal personal, det blir de största enheterna som får bidra mest. Regler kring 
behörighetskrav inom förskola/skola innebär att det blir olika stödfunktioner som får 
minskas.  
 
Utifrån verksamheternas förutsättningar finns ett antal åtgärder som planeras och 
utvärderas: 
 
Planerat 2022 

• Volymjusteringsmodell för budget 2022: skapa en modell som används för att 
justera de resurser som rektorer har tillgängliga under året, baserat på volym, det 
vill säga barn- och elevantal. Tanken med modellen är att skapa rörlighet i den 
budget som sätts så budgetramen för verksamheterna anpassas till 
verksamheternas förutsättningar och begränsningar under året. 

• Verksamhetsanpassning 2022: Anpassande åtgärder till verksamheterna för att 
justera den kostnadsnivå bildning har till följd av demografijusteringen och de 
politiska prioriteringarna mellan 2022-2024. 
 

Löpande utvärdering 

• Utföra en kostnadsutredning där bildning undersöker hur snittkostnader utvecklas 
över tid: Den jämförelse som går att se ovan med hur kostnadsstrukturerna i olika 
verksamhetsområden ser ut visar hur ett tvärsnitt av denna typ av utredning kan se 
ut. Skillnaden i att utvärdera kostnadsstrukturer över tid blir då att flera sådana 
tvärsnitt skapas och att dessa sedan jämförs. 

• Personalekonomisk dialog: Fördjupa analysarbetet kring personalekonomiska 
åtgärder i verksamheterna. 

• Skapa tydliga exempel för vad åtgärder motsvarar i pengar; kostnad för vikarie, 
organisatoriska lösningar, schemastrukturer.  
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