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BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 3

BN § 43
Förändring av dagordningen
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i
nämnden.
Christina Glad (KV) meddelar att ärende 5 på ärendelistan – Revidering av regler
för inackorderingstillägg – utgår från dagens sammanträde.
Mikael Norén (L) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:
 Fråga om cykling.
Jacob Brendelius (UPAR) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:
 Fråga om skolavslutningar.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 44

Sid 4

DNR UN 63/2020

Avgifter för Kulturskolan
Sammanfattning
Kulturskolan har ett behov av att revidera avgifterna inför framtiden. Under en
kortare period har Kulturskolan kunnat söka statsbidrag från Kulturrådet som
delvis gått till att sänka avgifterna och att hålla nya inriktningar avgiftsfria. Statsbidragen är till för att Kulturskolan ska kunna prova nya aktiviteter för att nå nya
grupper, och kan endast fås under en begränsad tid. De aktiviteter som blir framgångsrika och som Kulturskolan vill permanenta, måste kommunen själv ta ekonomiskt ansvar för. Flertalet av de aktiviteter som har provats har varit framgångsrika, men tiden för statsbidraget har gått ut.
Förslaget till nya avgifter redovisas nedan. Nuvarande form av syskonrabatt föreslås kvarstå, vilket innebär att familjer betalar avgift för maximalt två syskon.
250 kr/termin
500 kr/termin
750 kr/termin
1500 kr/termin
300 kr/termin

Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i någon annan av Kulturskolans kurser.
Gruppundervisning.
Individuell undervisning.
Vuxna elever, individuell undervisning.
Hyra av instrument.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-12
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna avgifter för Kulturskolan att
gälla från och med 1 augusti 2020.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagna avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 augusti 2020.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 5

BN § 45
Information om vuxenutbildning i Herrljunga och Vårgårda
kommuner
Sammanfattning
Åsa Nätterlund, rektor, informerar nämnden om vuxenutbildningen i Herrljunga
och Vårgårda kommuners verksamhet och kursutbud. Herrljunga och Vårgårda
har en gemensam vuxenutbildning med Vårgårda som huvudman. Totalt har
vuxenutbildningen cirka 400 elever, varav en del läser på distans medan andra
studerar på plats.
I kursutbudet ingår bland annat svenska för invandrare (SFI) kurs A–D, SFImatematik, svenska som andraspråk samt fyra yrkesprogram. Yrkesprogrammen
består av transport (buss och lastbil), vård och omsorg samt barnskötarutbildning.
Samtliga yrkesutbildningar ger goda möjligheter till jobb efter avslutade studier.
Elever som har praktisk erfarenhet av yrkena de läser har möjlighet att tillgodoräkna sig de praktiska delarna av utbildningarna.
Vuxenutbildningen samarbetar med arbetsmarknadsenheten och näringslivet i så
kallade jobbspår där elever som står långt från arbetsmarknaden får arbetslivserfarenhet i form av praktik samtidigt som de läser SFI. Eleverna coachas även av
studie- och yrkesvägledare. Utbudet av yrken i jobbspåren anpassas efter arbetsmarknadens behov.
Vuxenutbildningen i Herrljunga och Vårgårda samarbetar med övriga Sjuhäradskommuner genom Boråsregionens Vuxenutbildning, som erbjuder ett stort antal
utbildningar, i hög utsträckning på distans. Elever som läser vid Boråsregionens
Vuxenutbildning kan bli allt från bagare till trädgårdsmästare.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 46

Sid 6

DNR UN 43/2020

Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns Kulturpris
2020
Sammanfattning
Sedan 2003 delar Herrljunga kommun ut ett kulturpris. Ansökan görs till bildningsnämnden, som beslutar om pristagare. Priset delas ut till en person, grupp,
organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Prissumman är 10 000 kr.
Följande nomineringar har inkommit 2020:
 Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening med motiveringen att
föreningen sedan 19 år tillbaka arrangerat den årliga Konst- och hantverksrundan och därmed satt hela Herrljunga kommun på kartan. Under
arrangemanget öppnar ett stort antal hantverkare och konstnärer sina ateljéer och utställningslokaler för allmänheten i syfte att synliggöra konst
och hantverk som utövas i kommunen.
 Bygdefotograferna i Herrljunga, som bildades 2017 och utgör en fristående grupp inom Herrljunga Hembygdsförening, med motiveringen att
gruppen genom fotografering bevarar minnen från förr och lär kommuninvånarna om både dagens och historiens Herrljunga. Bygdefotograferna
har bland annat haft fotoutställningar för allmänheten under arrangemangen Flammande höstkväll och Skyltlördagen samt tagit fram en almanacka för 2020 som finns till försäljning.
Både Kultur- och Konsthantverksföreningen och Bygdefotograferna i Herrljunga
uppfyller kriterierna i prisets stadgar. Förvaltningen föreslår att priset utdelas till
Kultur- och Konsthantverksföreningen, med motiveringen att Konst- och hantverksrundan i år anordnas för 19:e gången och att föreningen tillsammans med
nätverket för konstnärer i snart 20 år, med stort engagemang, planerat och genomfört detta arrangemang, som betyder så mycket för bygden med omnejd.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris
Nominering av Herrljunga konst- och hantverksrunda
Nominering av Bygdefotograferna
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening tilldelas Herrljunga
kommuns kulturpris 2020.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 7

Fortsättning BN § 46
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening tilldelas Herrljunga
kommuns kulturpris 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 47

Sid 8

DNR UN 44/2020

Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns hantverksoch kulturstipendium 2020
Sammanfattning
Herrljunga kommun delar sedan 1985 årligen ut ett hantverks- och kulturstipendium till unga, lovande, förmågor, som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Ansökan görs till bildningsnämnden, som utser stipendiat. Stipendiet är på 10 000 kr.
En nominering har inkommit 2020:
 Alicia Jern, som fyller 18 år i höst och ursprungligen kommer från Vesene. Alicia Jern är aktiv inom musik, främst inom sång. Hon har tagit
sånglektioner, skriver egen text och musik samt spelar gitarr och piano.
Alicia går just nu andra året på gymnasieskolan Academy of Music and
Business i Vara, där hon och en klasskamrat, Anthon Axelsson, tidigare i
vår vann en tävling med sin låt "Alright".
Om Alicia Jern utses till Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendiat
2020 vill hon använda stipendiepengarna till att täcka kostnader i samband med
inspelning i studio av en låt som hon planerar att lansera i vår samt köpa en gitarr. Alicia Jern uppfyller de kriterier som i stipendiets stadgar är ställda på en
lämplig mottagare och föreslås därför tilldelas stipendiet.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Nominering av Alicia Jern
Stadgar för Herrljunga kommuns Hantverks- och kulturstipendium
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Alicia Jern tilldelas Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 2020.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Alicia Jern tilldelas Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 2020.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 48

DNR UN 82/2020

Revidering av regler för inackorderingstillägg
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 9
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Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 49

Sid 10

DNR UN 48/2020

Yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande
som huvudman för en utökning av Yrkesgymnasiet Borås
Sammanfattning
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun från och med läsåret 2020/2021 (Skolinspektionens
diarienummer SI 2020:1075).
Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan för att beskriva vilka
följder ett beviljande kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik, programutbud och antal platser på aktuella program vid Kunskapskällans gymnasium samt gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att där
kunna säkerställa en utbildning med god kvalitet.
Bildningsförvaltningen konstaterar att utökning av friskoleplatser på yrkesprogrammen i närområdet inom pendlingsbart avstånd utgör en påtaglig risk när det
gäller möjligheten för Kunskapskällan att bibehålla en god kvalitet på utbildningen. Även mindre förändringar i tillströmningen av elever till de aktuella programmen kan få negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Bildningsnämnden föreslås i övrigt avstå från att yttra sig över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-02
Förslag till yttrande om ansökan om utökning av fristående gymnasieskola
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 11

Fortsättning BN § 49
Bildningsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen (bilaga 1, BN § 49/2020-04-27).
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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BN § 50

Sid 12

DNR UN 85/2020

Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola
2020
Sammanfattning
Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola har upprättats
utifrån bildningsnämndens antagna budget för 2020. Prislistorna utgör underlaget
för de interkommunala intäkter och kostnader för 2020. Priset anges i kronor och
avser helår.
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller ett
fritidshem ska hemkommunen lämna ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas
på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. Bidraget
ska omfatta ersättning för måltider.
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas på
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna
programmet eller inriktningen.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-06
Förslag till prislista för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för
2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 2020
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. Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 2020
godkänns (bilaga 1, BN § 50/2020-04-27).
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 51

Sid 13

DNR UN 76/2020

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
Sammanfattning
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det enligt 4 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. För att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och
god kvalitet i vården ska tillgodoses ska nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller riskanalys,
egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i verksamheten samt
förbättring av processer och rutiner (5 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9). I
ledningsansvaret ingår även att se till att berörd personal medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap. SOSFS 2011:9) samt att en sammanhållen kvalitetsberättelse och en
patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen (7 kap. SOSFS 2011:9).
Uppdraget som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har
vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef. En verksamhetschef måste
ha de egenskaper och den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda
verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bland annat att verksamhetschefen måste ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att kunna fatta beslut och kunna uppdra
åt annan att fullgöra de medicinska ledningsuppgifter som verksamhetschefen
själv inte har sakkunskap om.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-24
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Frans Stjerna utses till verksamhetschef för den medicinska delen av
elevhälsan för den del som omfattar bildningsnämndens vårdgivaransvar i
Herrljunga kommun.
 Frans Stjerna utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av
elevhälsan för den del som omfattar bildningsnämndens vårdgivaransvar i
Herrljunga kommun.
 Förordnande enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
 Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslag
(2010:659) och 2 kap. 1 § Patientsäkerhetsförordning (2010:1369).
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 14

Fortsättning BN § 51
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Frans Stjerna utses till verksamhetschef för den medicinska delen av
elevhälsan för den del som omfattar bildningsnämndens vårdgivaransvar i
Herrljunga kommun.
2. Frans Stjerna utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av
elevhälsan för den del som omfattar bildningsnämndens vårdgivaransvar i
Herrljunga kommun.
3. Förordnande enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
4. Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslag
(2010:659) och 2 kap. 1 § Patientsäkerhetsförordning (2010:1369).
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Inspektionen för vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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BN § 52

Sid 15

DNR UN 88/2020

Svar på synpunkter om samverkansavtal vid nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU)
Sammanfattning
Tre vårdnadshavare har i ett brev daterat 2020-04-05 framfört synpunkter på att
Herrljunga kommun inte tecknar samverkansavtal avseende nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU) med Alingsås och Falköpings kommuner. Utan samverkansavtal med Alingsås och Falköpings kommuner kan elever i Herrljunga
kommun inte antas som förstahandssökande till idrottsutbildningar i ovannämnda
kommuner, vilket innebär att eleverna blir andrahandssökande med mindre sannolikhet att antas som följd. Mot detta är vårdnadshavarna kritiska.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar som bildningsnämnden har att ta
ställning till. I förslaget redogör förvaltningen för det beslut som bildningsnämnden fattade den 4 november 2019 (BN § 138), som innebär att samverkansavtal
inte tecknas med andra kommuner än Sjuhäradskommuner förutsatt att synnerliga skäl inte föreligger (att NIU-inriktningen som eleven söker inte finns i Sjuhärads samverkansområde eller att en internationell elitsatsning kan garanteras vid
det aktuella programmet). Beslutet innebär dock att Herrljunga kommun står för
eventuella NIU-kostnader för elever som blivit antagna vid NIU i en kommun utanför samverkansområdet. I förslaget till svar föreslås bildningsnämnden hålla
fast vid ovannämnda beslut.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-15
Förslag till svar till vårdnadshavarna
Brev till bildningsnämndens ordförande daterat 2020-04-05
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Förslag till svar godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till
vårdnadshavarna.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Carin Martinsson (M) föreslår följande tillägg:
 Brevet kompletteras med en redovisning av kostnader som nationellt
godkänd idrottsutbildning medför för Herrljunga kommun på tre års sikt.
 Brevet kompletteras med vilka kostnader som skulle uppkomma om
kommunen tecknade samverkansavtal med kommuner utanför Sjuhärads
gymnasiesamverkansområde.
 Bildningsnämndens beslut skickas som meddelande till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 16

Fortsättning BN § 52
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Carin Martinssons (M) tilläggsförslag antas och finner att
så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till svar godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till
vårdnadshavarna (bilaga 1, BN § 52/2020-04-27).
2. Brevet kompletteras med en redovisning av kostnader som nationellt
godkänd idrottsutbildning medför för Herrljunga kommun på tre års sikt.
3. Brevet kompletteras med vilka kostnader som skulle uppkomma om
kommunen tecknade samverkansavtal med kommuner utanför Sjuhärads
gymnasiesamverkansområde.
4. Bildningsnämndens beslut skickas som meddelande till kommunstyrelsen.
______
För kännedom
till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 17

BN § 53
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om bildningsnämndens
pågående byggprojekt.







Byggnationen vid Horsbyskolan sker enligt plan.
Byggprojektet vid Ods skola inleds vecka 18.
Projektet vid Hudene skola startar inom kort och kostnaden uppgår till 2,3
miljoner kronor.
Bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska ha ett möte om det
kommande byggprojektet vid Altorpskolan för att ta fram en projektbeskrivning. En tidigare framtagen projektbeskrivning ska delvis ligga till
grund för den nya.
Byggprojektet vid Mörlandaskolan sker enligt plan.

Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 18

BN § 54
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
 Bildningsförvaltningens hantering av covid-19.
- Det går i dagsläget inte att sia om hur stora de ekonomiska konsekvenserna av pandemin blir. Alla extra kostnader på grund av covid-19 noteras i ekonomisystemet för att ha kontroll över kostnader som pandemin medför samt för att kunna söka eventuella
statsbidrag.
- Kommunens krisgrupp träffas fortsatt två gånger i veckan för att
skapa en överblick av vad som händer i samtliga förvaltningar.
- Frånvaroläget bland elever är nästan tillbaka på normala nivåer,
men personalbortfallet är i skrivande stund större än vanligt, vilket
innebär ökad arbetsbelastning för den personal som är frisk. Bildningsförvaltningen har klarat av att hantera behovet av vikarier.
- Kommunen har genomfört en inventering av medarbetare som har
vårderfarenhet för att kunna omfördela personella resurser till vård
och omsorgen. Även personer som inte har ovannämnda erfarenhet har kunnat anmäla sitt intresse. Omfördelningen bygger på frivillighet.
- Pandemin har förändrat rutinerna i skolbespisningen. Numera serveras eleverna istället för att själva ta mat från bufféer, vilket kräver mer arbete från personalen. Gymnasieelever kan efter tidsbokning äta i Altorpskolans matsal eller hämta lunchlådor från Altorpskolan eller Mörlandaskolan.
- Förvaltningen har fattat beslut om fria pedagogiska måltider för
pedagoger i förskole- och mellanstadieverksamheten under återstoden av vårterminen för att förstärka personalnärvaron under
måltidssituationerna. Uppskattningsvis kommer detta innebära 50
tusen kronor i extra kostnader, vilket kommer bokföras som en extra kostnad på grund av covid-19.
- Viss undervisning bedrivs på plats vid Kunskapskällan. Det rör sig
exempelvis om prov, tester och individuell undervisning.
 Distansundervisningen på Kunskapskällan fortsätter tills vidare. Det pågår diskussioner om hur studenten ska hanteras under pandemin. Någon
form av firande kommer äga rum, men formerna är ännu inte beslutade.
När beslut är fattade kommer elever, vårdnadshavare och personal informeras. Motsvarande diskussioner förs om avslutningar på övriga skolor.
 Förvaltningen utreder frågan om att göra om bygg- och anläggningsprogrammet på Kunskapskällan till ett lärlingsprogram. Ärendet behandlas
på bildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2020. I praktiken skulle
det inte bli någon stor förändring, men att döpa om utbildningen till lärlingsutbildning kan innebära ökade statsbidrag och att programmet blir
ännu mer attraktivt för näringslivet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 19

Fortsättning BN § 54





En av kommunens skolor som varit föremål för Arbetsmiljöverkets tillsyn
efter en arbetsplatsolycka har tagit fram en handlingsplan för hur nya aktiviteter utanför skolan ska hanteras. Planen har fått beröm av Arbetsmiljöverket och ska införas i alla förskolor och skolor.
Visionsdagen som bildningsnämnden och bildningsförvaltningens ledningsgrupp ska delta i i juni 2020 äger rum som planerat trots covid-19.
Programmet skickas ut inom kort.
Aktuella rekryteringar. Eva Johansson är ny rektor för Innerby förskoleområde och tillträder sin tjänst den 3 augusti 2020. Tjänsten som rektor
för Ytterby förskoleområde är annonserad. Hittills har sex ansökningar
inkommit och sista ansökningsdag är den 10 maj 2020. Tjänsten väntas
tillsättas i mitten eller slutet av september 2020.

Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 20

Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 55
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-03-23 –
2020-04-27
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

1

Delegeringsbeslut – Anmälnings- Lista på delegeringsbeslut förvaras
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom2020-03-23 – 2020-04-27
munhuset, Torget 1, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut – Anmälan,
fattade under tidsperioden
2020-03-23 – 2020-04-27

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

3

Delegeringsbeslut – Anställning,
fattade under tidsperioden
2020-03-23 – 2020-04-27

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

DNR

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 21

Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 56
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Justerandes sign

NR

Meddelandeförteckning

1

Förtydligande av gällande samverUN 271/2017
kansavtal naturbruksutbildning i Västra
Götaland

2

KS § 44/2020-03-16 Uppföljning av
internkontroll 2019 för samtliga nämnder

UN 27/2019

3

KS § 47/2020-03-16 Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd

UN 27/2020

4

KS § 52/2020-03-16 Begäran om yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk

UN 77/2020

5

KF § 41/2020-04-07 Revisionsberättelse för år 2019 – Ansvarsfrihet till
styrelse och nämnder för år 2019

UN postlista
4/2020

6

KF § 42/2020-04-07 Hantering av
nämndernas över- respektive underskott från 2019

UN postlista
5/2020

7

KF § 43/2020-04-07 Ombudgetering
av investeringar 2019 för Herrljunga
kommun

UN 7/2020

8

KF § 45/2020-04-07 Överenskommelse om samverkansregler för offentlig hälso- och sjukvård och medicinindustrin

UN postlista
6/2020

9

Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2020-04-16

UN 22/2020

10

Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Horsbyskolan F-3

UN 39/2020

Utdragsbestyrkande

DNR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Fortsättning BN § 56
Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 23

BN § 57
Övrigt
Mikael Nordén (L) frågar om vem som ansvarar för att se till att elever använder
cykelhjälm när de cyklar till och från skolan. Annica Steneld, förvaltningschef,
svarar att ansvaret vilar på vårdnadshavare, men att hon tar med sig frågan till
ledningsgruppen. Eventuellt kan cykeldagar med besök från Polisen övervägas.
Jacob Brendelius (UPAR) fråga om skolavslutningar i rådande pandemiläge besvarades under punkten ”Förvaltningschefen informerar”.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BILDNINGSNÄMNDEN

Yttrande
2020-04-02
DNR UN 48/2020 607
Sida 1 av 2

SKOLINSPEKTIONEN
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Yttrande om godkännande för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Thorengruppen AB:s Yrkesgymnasium i Borås
(Skolinspektionens diarienummer SI 2020:1075)
Sammanfattning
Skolinspektionen har i en skrivelse (diarienummer SI 2020:1075) gett Herrljunga kommun
möjlighet att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en fristående gymnasieskola vid Thorengruppen AB:s Yrkesgymnasium i
Borås, från och med läsåret 2021/2022. Kommunen ska i sitt svar beskriva vilka följder detta
kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. Några övriga ställningstagande kring
ansökan behöver kommunen inte göra.
Yttrande
Vid Herrljunga kommuns gymnasieskola, Kunskapskällan, erbjuds ett stort utbud av program
varav Bygg- och Anläggning ingår i utbudet. I nedanstående tabell redovisas program,
inriktningar, profiler och antal platser inför läsåret 2021/2022. Herrljunga kommun har för
avsikt att erbjuda följande program och inriktningar även läsåret 2021/2022.
Program
Bygg och Anläggning

Inriktning

Profil

Antal platser

Husbyggnad

12

För att Kunskapskällan och Herrljunga kommunen ska kunna bibehålla en god kvalitet i
utbildningen görs bedömningen att elevantalet inte får minska från dagens nivåer. Tvärtom
skulle en viss ökning behövas. Att ytterligare utöka antalet utbildningsplatser i enlighet med
Thorengruppen AB:s ansökan, i närområdet skulle därför kunna få negativa konsekvenser för
Kunskapskällans verksamhet.
Herrljunga kommun har samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Sjuhärads
kommunalförbund.

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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BILDNINGSNÄMNDEN

Yttrande
2020-04-02
DNR UN 48/2020 607
Sida 2 av 2

Till sitt yttrande önskar Skolinspektionen att kommunen bifogar en befolkningsprognos för
den aktuella åldersgruppen. För Herrljungas del åskådliggörs denna information i tabellen
nedan.
Befolkningsprognos för Herrljunga 2021-2026 (Källa SCB)

2021
2022
2023
2024
2025
2026

16-åringar
114
117
88
103
100
123

Avslutningsvis önskar Skolinspektionen att kommunen gör en bedömning av vilket elevantal
som behövs i den egna verksamheten för att säkerställa att en utbildning av god kvalitet ska
kunna bedrivas.
Under hösten 2013 lät utbildningsnämnden genomföra en utredning kring den framtida
gymnasieverksamheten i kommunen. Utredningen pekar entydigt på vikten av en ökad
elevrekrytering för att kunna säkerställa såväl utbildningens kvalitet som att utbildningen kan
bedrivas till en kostnad som är jämförbar med andra kommuner som har motsvarande
utbildningar. Med hänsyn till dessa slutsatser gör kommunen bedömningen att det senaste
årets elevantal på de aktuella programmen ligger i den omfattningen som krävs för att
säkerställa långsiktighet och kvalitet i kommunens verksamhet.
Sammanfattningsvis vill bildningsnämnden uppmärksamma Skolinspektionen på det generellt
ringa elevunderlaget vid yrkesprogrammen på den kommunala gymnasieskolan sedan
genomförandet av 2011 års gymnasiereform. En nyetablering av yrkesprogram i närområdet
utgör en påtaglig risk när det gäller möjligheten för kommunen att bibehålla en kvalitativt
mycket god utbildning. Även mindre förändringar i tillströmningen till de aktuella
programmen som kommunen bedriver vid den egna gymnasieskolan kan få påtagligt negativa
konsekvenser för kvaliteten i verksamheten.

Annica Steneld
Bildningschef

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Prislistor 2020
Prislistor för Förskolan, Fritidshem,
Förskoleklass, Grundskola och Gymnasium
Bildningsnämnden

Bilaga 1, BN § 50/2020-04-27
Inledning
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska
hemkommunen lämna ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen, fritidshemmet grund- respektive
grundsärskolan. Bidraget ska omfatta ersättning för måltider.
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som även
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar
vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen.

Bildningsnämndens prislistor
Bildningsnämndens prislistor är framräknade från bildningsnämndens budget 2020. Framräkningen
följer de lagar och riktlinjer som finns. Priset anges i kronor och avser helår.
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2019

2020

113 781

114 361

964

969

0

0

Måltider

11 030

11 086

Lokalkostnader

15 716

18 712

Delsumma

141 491

145 129

4 245

4 354

145 736

149 483

8 744

8 969

154 480

158 452

2019

2020

85 389

85 824

800

804

0

0

Måltider

11 030

11 086

Lokalkostnader

15 716

14 672

Delsumma

112 935

112 387

3 388

3 372

116 323

115 759

6 979

6 946

123 302

122 704

Förskola 1-3 år
Undervisning
Läromedel
Elev- & Hälsovård

Administration 3%
Delsumma efter adm.
pålägg
Mervärdeskatt 6%
Summa kronor per barn

Förskola 4-5 år
Undervisning
Läromedel
Elev- & Hälsovård

Administration 3%
Delsumma efter adm.
pålägg
Mervärdeskatt 6%
Summa kronor per barn

2
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2019

2020

26 447

26 582

739

743

0

0

Måltider

7 568

7 607

Lokalkostnader

3 633

3 557

Delsumma

38 387

38 488

Administration 3%

1 152

1 155

Delsumma efter adm.
pålägg

39 539

39 643

Mervärdeskatt 6%

2 372

2 379

Summa kronor per barn

41 911

42 022

2019

2020

Barnpeng

88 407

88 858

Omkostnadsersättning

12 187

12 249

Avdrag omsorgsavgift

-10 400

-10 453

Delsumma

90 194

90 654

Administration 3%

2 706

2 720

Delsumma efter adm.
pålägg

92 900

93 374

Mervärdeskatt 6%

5 574

5 602

Summa kronor per barn

98 474

98 976

Fritidshem 6-12 år
Undervisning
Läromedel
Elev- & Hälsovård

Pedagogisk omsorg 4-6 år

3
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2019

2020

Undervisning

52 853

53 123

Läromedel

1 785

1 794

Elev- & Hälsovård

4 980

5 005

Måltider

6 727

6 761

Lokalkostnader

11 363

10 605

Delsumma

77 709

77 289

Administration 3%

2 331

2 319

Delsumma efter adm.
pålägg

80 040

79 607

Mervärdeskatt 6%

4 802

4 776

Summa kronor per barn

84 843

84 384

2019

2020

Undervisning

52 684

52 953

Läromedel

2 473

2 486

Elev- & Hälsovård

4 980

5 005

Måltider

6 727

6 761

Lokalkostnader

15 083

15 003

Delsumma

81 947

82 208

Administration 3%

2 458

2 466

Delsumma efter adm.
pålägg

84 405

84 675

Mervärdeskatt 6%

5 064

5 080

Summa kronor per barn

89 470

89 755

Förskoleklass

Grundskola 1-6

4
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2019

2020

Undervisning

58 483

58 781

Läromedel

5 735

5 764

Elev- & Hälsovård

4 980

5 005

Måltider

3 269

3 286

Lokalkostnader

12 315

11 829

Delsumma

84 782

84 666

Administration 3%

2 543

2 540

Delsumma efter adm.
pålägg

87 326

87 206

Mervärdeskatt 6%

5 240

5 232

Summa kronor per barn

92 565

92 438

Grundsärskola 1-9

2019

2020

Undervisning

363 429

365 282

Läromedel

13 857

13 928

Elev- & Hälsovård

4 854

4 879

Måltider

5 131

5 157

Lokalkostnader

14 143

14 215

Delsumma

401 414

403 461

Administration 3%

12 042

12 104

Delsumma efter adm.
pålägg

413 456

415 565

Mervärdeskatt 6%

24 807

24 934

Summa kronor per barn

438 263

440 499

Grundskola 7-9
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Program
BA Bygg- och
anläggningsprogrammet
EE El- och
energiprogrammet
Industritekniska
programmet
Restaurangprogrammet
Språkintro (IM)
Samhällsprogrammet
Humanistiska programmet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Lärlingsutbildning

2019

Termin 2019

2020

Termin 2020

126 028

63 014

126 028

63 014

122 449

61 224

122 449

61 224

153 565

76 782

153 565

76 782

127 464

63 732

127 464

63 732

113 257

56 628

113 257

56 628

105 607

52 804

105 607

52 804

105 607

52 804

105 607

52 804

107 785

53 892

107 785

53 892

108 094

54 047

108 094

54 047

113 221

56 611

113 221

56 611

128 100

64 050

128 100

64 050

Program som inte finns med i tabellen, utgår från den generella riksprislistan.
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2020-04-27

Svar på inkommen synpunkt gällande NIU
Dnr: UN 88/2020 607
Hej,
Tack för ert brev!
Bildningsnämnden beslutade 2019-11-04 (BN § 138) om hur Herrljunga kommun ska förhålla sig till
samverkansavtal med andra kommuner i Sverige. Bildningsnämndens beslut var följande:
1. Samverkansavtal för gymnasieutbildning tecknas inte med andra kommuner än Sjuhäradskommuner
förutsatt att synnerliga skäl inte föreligger.
2. Synnerliga skäl innebär att elevens NIU-inriktning inte finns i samverkansområdet Sjuhärad eller att
internationell elitsatsning kan garanteras vid det aktuella programmet, i likhet med
riksidrottsgymnasiet (RIG).
3. Herrljunga kommun står för eventuella NIU-kostnader för elever som blivit antagna vid NIUutbildning oavsett om mottagande kommun ingår i Sjuhärads samverkansområde eller inte.
I Sjuhärad finns det en NIU-utbildning i fotboll som är placerad i Borås stad och det är i första hand
den NIU-utbildningen som bildningsnämnden önskar hänvisa er till. Som också framgår av beslutet så
finns fortfarande möjligheten för era barn att gå en NIU-utbildning i Alingsås eller Falköping, men att
era barn då får konkurrera på samma villkor som alla andra barn i riket förutom de barn som är
folkbokförda i Alingsås respektive Falköping. Herrljunga kommun har i bildningsnämndens beslut att
bekosta den särskilda NIU-kostnad i fall elever kommer in på en NIU-utbildning även som
andrahandssökande.
I samband med att möjligheten att bedriva NIU infördes pekade Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR (dåvarande SKL), i cirkulär 11:22 på hur kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal
avseende NIU. Sådana avtal möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna på NIU i annan kommun
oavsett om själva programmet som eleven söker till erbjuds av hemkommunen eller inte. Att
kommuner sluter samverkansavtal om NIU innebär att utbildningen är sökbar för
förstahandsmottagning för samtliga elever som blir uttagna på idrottsliga meriter av det aktuella
specialidrottsförbundet. Det är inte möjligt att sluta samverkansavtal på individnivå, det vill säga i
syfte att en viss elev ska bli förstahandsmottagen. Vidare ska samverkansavtal enligt Sveriges
Kommuner och Regioner (cirkulär 19:36 Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd
idrottsutbildning, 2019-10-18) slutas innan ansökningsförfarandet till de aktuella utbildningarna
påbörjas och inte i efterhand, det vill säga då en eller flera elever väl är mottagna och antagna till NIU.
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Som framgår av ert brev önskar ni att Herrljunga kommun ändrar sitt beslut och beslutar om att skriva
samverkansavtal med Alingsås och Falköping. Detta innebär att bildningsnämnden skulle ompröva sitt
beslut och bildningsnämnden önskar inte göra detta utan finner att gällande beslut är mest lämpligt
utifrån rådande förutsättningar. Även om bildningsnämnden skulle ompröva beslutet och godkänna att
upprätta samverkansavtal med Alingsås eller Falköping, så skulle inte detta i praktiken hjälpa er, då
det framgår i ovannämnda cirkulär 19:36 att samverkansavtal ska vara ingångna inför
ansökningsperioden påbörjats.
En programkostnad för en elev som går till en annan kommun är i genomsnitt 122 tkr (Borås Stad
2018), utöver det tillkommer en NIU-finansiering om cirka 30 tkr per läsår.
Om Herrljunga kommun skulle teckna fler samverkansavtal med andra kommuner finns en risk att
antalet elever i andra kommuner blir fler vilket skulle innebära en kostnad på cirka 152 tkr per läsårs
och elev. Över 3 år innebär en ökad kostnad om 456 tkr per elev.
Vi har förståelse för att denna information inte är vad ni hade önskat, men det är tyvärr såhär
antagningssystemet ser ut.

För bildningsnämnden

Christina Glad
Ordförande bildningsnämnden
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