SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 1

Sammanträdesdatum

2020-06-08
Omedelbart justerade paragrafer
Plats och tid

Herrljunga kommun, kommunhuset, Nossan, kl. 16.30-19.00
Ajournering kl. 17.25-17.35

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Ellionore Abrahamsson (S)
Katarina Andersson (S)
Mikael Norén (L)
Carin Martinsson (M)

Personal
Annica Steneld, förvaltningschef
Erik Thaning, utvecklingsledare
Birgitta Fredriksson, handläggare
Håcan Lundqvist, controller
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Övriga deltagare

Lina Sundberg (M), §§ 58-62
Jacob Brendelius (KD)
Simon Fredriksson (C)
Brita Hårsmar (C) tjg. ers. för
Niclas Emanuelsson (C)

Ove Severin (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
-

Utses att justera

Simon Fredriksson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, omedelbar justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

60, 65

Mattias Strandberg
Christina Glad (KV)
Simon Fredriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Bildningsnämnden
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Datum för
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Förvaringsplats
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Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2020-07-01
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DNR UN 93/2020

Yttrande över Academy of Music and Business AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för utbildning vid fristående gymnasieskola
Sammanfattning
Academy of Music and Business Education Vara AB har hos Skolinspektionen
ansökt om godkännande som huvudman för en riksrekryterande estetutbildning
vid den fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business i Vara
kommun. Herrljunga kommun har den 29 april 2020 givits möjlighet att yttra sig
över ansökan för att beskriva vilka följder ett beviljande skulle få för kommunen.
Herrljunga kommuns gymnasieskola, Kunskapskällan, bedriver inget estetprogram, men programmet anordnas av skolor i Sjuhärads gymnasiesamverkan i vilket kommunen ingår. Bildningsnämnden konstaterar att en ökning av friskoleplatser inom pendlingsbart avstånd från Herrljunga troligen kommer påverka
Kunskapskällan negativt. Nämnden har i sitt remissvar redovisat befolkningsstatistik och gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att kunna
säkerställa en utbildning med god kvalitet på Kunskapskällan.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-11
Förslag till yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en riksrekryterande estetutbildning vid fristående gymnasieskola daterat 2020-05-11
Remiss från Skolinspektionen daterad 2020-04-29
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen.
 Paragrafen justeras omedelbart.
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. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen (bilaga 1, BN § 60/2020-06-08).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över förslag till detaljplan, Förskola vid Skoghälla,
Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2018-11-19 (KS § 190) uppdragit åt bygg- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbete för en ny förskola i Herrljunga på fastigheterna Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154. Bygg- och miljönämnden
har 2020-01-29 (BMN § 6) uppdragit bygg- och miljöförvaltningen att påbörja
detaljplanearbetet. Detaljplanen är ute på samråd mellan 2020-05-08 och 202006-09 och bildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över den.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i form av förskola
på ovannämnda fastigheter. Genom planförslaget skapas förutsättningar för förskola i Herrljunga tätort. Planen avviker från kommunens översiktsplan och genomförs med utökat förfarande. Planområdet är centralt beläget i sydöstra delen
av Herrljunga tätort. Området gränsar i väster till Skoghälla idrottsområde och
Folkets park. Söder om planområdet är skogsmark och norr om planområdet går
Skoghällavägen samt grönytor och Ringleden.
Bildningsförvaltningen ser ett behov av att kunna bygga ut med fler förskoleavdelningar i tätorten, särskilt om byggnationen i närområdet fortgår som planerat.
Bildningsförvaltningens bedömning är därför att detaljplanen bör antas i sin helhet.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13
Samrådsinbjudan daterad 2020-05-08
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt bullerutredning daterad
2020-05-08
Plankarta med bestämmelser daterad 2020-05-08
Undersökning om betydande miljöpåverkan (behovsbedömning) daterad 202005-08
Fastighetsförteckning daterad 2020-05-08
Grundkarta daterad 2020-05-08
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Förslag till detaljplan tillstyrks i sin helhet.
 Paragrafen justeras omedelbart.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
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Fortsättning BN § 65
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till detaljplan tillstyrks i sin helhet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Bygg@herrljunga.se

Utdragsbestyrkande
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SKOLINSPEKTIONEN
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Remissvar/Yttrande om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan vid
Academy of Music and Business Vara AB Dnr 5.1-SI 2020:3301
Sammanfattning
Skolinspektionen har i en skrivelse gett Herrljunga kommun möjlighet att yttra sig över
Academy of Music and Business Education Vara AB som ansöker om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid en fristående gymnasieskola från och med
läsåret 2021/2022. Skolan är belägen i Vara kommun. 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
Herrljunga kommuns gymnasieskola, Kunskapskällan, bedriver inte det aktuella programmet.
Herrljunga kommun ingår i Sjuhärads kommunalförbund där det finns ett samverkansavtal
kring gymnasieutbildning. Inom samverkansområdet anordnas programmet.
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 2020-2025 (Källa SCB)
2020
2021
2022
2023
2024
2025

16-åringar
97
114
117
133
93
103

Som många andra kommuner har Herrljunga kommun de senaste åren fått färre ungdomar i
gymnasieåldrarna, vilket inneburit att det har funnits ett generellt vikande underlag för
gymnasieutbildning. Denna utveckling kommer att fortsätta de närmaste åren.
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Skolinspektionen önskar även ta del av aktuell antagningsstatistik.
När det gäller 2020 års antagning så görs den av antagningskanslitet i Sjuhärad därför
hänvisas myndigheten dit för att inhämta dessa uppgifter.
Kontaktuppgifter framgår nedan:
Antagningsenheten Sjuhärad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Olovsholmsgatan 32
501 80 Borås
Telefon: 033-35 75 25
gymnasieantagningen@boras.se
Sammanfattningsvis vill kommunen uppmärksamma Skolinspektionen på det generellt
vikande elevunderlaget för gymnasieutbildning. I övrigt bedömer kommunen att den utökade
verksamheten endast marginellt kommer att påverka kommunen.
Annica Steneld
Bildningschef, Herrljunga kommun
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