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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-27

sid 1

Herrljunga kommun, Nossan, kl. 15.00-17.40
Ajournering kl. 16.50-17.10

Platsoch tid
Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Katarina Andersson (S)
Mikael Nor6n (L)
Carin Martinsson (M)
Lina Sundberg(M)
Personal
Annica Steneld,förvaltningschef
Ulf Wedin, tf. teknisk chef, §§ 1-2
Linda Rogberg,rektor, § 3

Övriga deltagare

Gun Carlsson (KV) tjg. ers. för

Jacob Brendelius(SD)

Simon Fredriksson (C)
Maj Henningsson (KD) tjg. ers.
för Niclas Emanuelsson(C)

Ove Severin(KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Marianne Lindfors, tf. utvecklingsledare, §g
1-5, 7-13

Erik Thaning, utvecklingsledare
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Utses attjustera

Katarina Andersson (S)

Justeringens

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-01-3 1, kl. 15.00

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare
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BN § 1

Förändring av dagordningen
Förslag till beslut

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Åskande om medel ur kommunstyrelsens trygghetsfond för att täcka behov i bildningsnämndens budget för 2020.
Lina Sundberg (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Fråga om dokumentation av elevers byten av skolor inom kommunen
samt uppföljning av orsaker.
Maj Henningsson (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Fråga om besök av förintelseöverlevarei kommunens skolor.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

Följande ärenden läggs till dagordningen:
1. Äskande om medel ur kommunstyrelsenstrygghetsfond för att täcka behov i bildningsnämndens budget för 2020.
2. Fråga om dokumentation av elevers byten av skolor inom kommunen
samt uppföljning av orsaker.
3. Fråga om besök av förintelseöverlevarei kommunens skolor.

Justerandes sign
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BN § 2

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
Sammanfattning
Ulf Wedin, tillförordnad teknisk chef, informerar nämnden om bildningsnämndens pågående byggprojekt.

Det pågår en översyn av lekplatsutrustning vid kommunens skolor och förskolor.
Lekredskap som är utslitna byts ut.
Byggprojektet vid C)ds skola har inte fungerat tillfredsställande. Det har inte funnits en fullständig tidsplan och projektets budget har inte hållits. Det senare innebär antingen att ytterligare medel behöver äskas eller att åtgärder måste vidtas för
att få in projektet i beslutad ekonomisk ram. Tekniska förvaltningen tar nu ett
omtag om projektet. Ulf Wedin har tillsatt en ny projektledare, som fått i uppdrag
att ta fram en uppdaterad tidsplan samt driva projektet framåt i enlighet med den.
Arbetet med Horsbyskolan etapp 2 har inletts och utförs av byggentreprenören
Serneke. För närvarande pågår grundläggning och därefter gjuts bottenplattan.
Etapp 2 ska vara klar den 30 november 2020. Målet är att byggnaden ska kunna
tas i bruk från den 1 januari 2021. Tekniska förvaltningen söker tillstånd för att
sättaupp övervakningskameror på utsidan vid skymda utrymmen.

Vid Kunskapskällan och Altorpskolan sätts belysning upp, som kommer vara
tänd hela natten i syfte att motverka att platsen blir ett tillhåll för ungdomar

kvälls- och nattetid. Även övrig belysning vid Kunskapskällan och Altorpskolan
kommer vara tänd på nätterna för att skapa trygghet och förebygga brott. Toaletterna vid Altorpskolans entr6 renoveras. I tekniska nämndens investeringsbudget
har 20 miljoner kronor avsatts för ombyggnation av Altorpskolan, men vad ombyggnationen ska bestå av är oklart.
Vid Ugglans förskola och Molla skola ska det invändiga låssystemet bytas till ett
system som gör det möjligt att inaktivera borttappadenycklar. Detta medför att
en borttappad nyckel inte innebär att alla lås behöver bytas. Vidare ska Ugglans
förskola få ett nytt, fristående, miljöhus (en byggnad för återvinning och avfallshantering).
Molla skola har haft problem med en obehaglig lukt i kökssoporna. Problemet
har lösts med hjälp av en så kallad bioteriadunk, som två gånger om dagen applicerar bakterier på soporna. Bakterierna äter upp fett och tar bort lukt och är helt
ofarliga för människor och djur.

Vid Eggvena skola ska delar av skogen vid ån Nossan avverkas.
I Mörlandaskolans gymnastiksal ska undertak och belysning bytas ut. Den nuvarande belysningen är för svag.
Justerandes sign
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Fortsättning BN § 2

Byggprojektet vid Mörlanda skola och förskola har under en period varit vilande,
men återupptasnu med ny projektledare. En skolmodul ska flyttas från Horsbyskolan och efter vissa modifikationer bli en del av Mörlandaskolan. Projektet innebär även en tillbyggnad där en ny förskoleavdelning ska flytta in. Enligt projektdirektivet skulle lokaler för två förskoleavdelningar byggas, men den befolkningsmässiga utvecklingen medför att det endast behövs en ny avdelning. Invändiga byggnationer, utveckling av matsalen, förändrade lokaler för klassrum och
förråd samt översyn av skolgården ingår också i projektet.
Informationen läggs till handlingarna.
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BN g 3
Presentation av ny rektor för Horsbyskolan 4-6
Sammanfattning
Linda Rogberg, ny rektor för Horsbyskolan 4-6, presenterarsig för nämnden och
hälsas välkommen.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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DNR UN 3/2020

Information om Öppna jämförelser grundskola 2019
Sammanfattning
Oppna jämförelser är ett verktyg som möjliggör jämförelser av kvalitet, resultat
och kostnader inom en mängd offentliga verksamheter, däribland grundskola.
Statistiken för grundskola under 2019 har släppts och analyserats. Nedan följer
en sammanfattning av Herrljunga kommuns resultat.

Andelen elever i årskurs 6 med minst betyget E i svenska är 92,2 procent, vilket
är högt i jämförelse med det nationella snittet. Det höga resultatet gäller både
pojkar och flickor. Andelen sjätteklassare med minst betyget E i engelska har gått
ned till 86,3 procent jämfört med föregående år. Bland pojkar är siffran 82,9, vilket är lågt ur ett nationellt perspektiv.

Meritvärdet för elever i årskurs 9 har gått ned jämfört med 2018, från 228 till 224
(räknat på 17 ämnen). För pojkar gick meritvärdet ned från 220 till 214, vilket i
relation till det nationella genomsnittet är högt. Andelen niondeklassare som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 75,6 procent, vilket är en minskning med
1,3 procentenheter. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
har sedan 2018 ökat från 80,3 procent till 83,3 procent.
För att ytterligare fördjupa kunskapen om resultateti Öppna jämförelser har statistiken jämförts med statistik från Skolverket. Av statistiken framgår att flickor i
större utsträckning än pojkar far högre slutbetyg än det betyg de får på de nationella proven. Förvaltningen följer upp med rektorerna vad skillnaden kan bero på.

Beslutsunderlag

Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-01-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

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

Bildningsnämndens beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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DNR UN 205/2019

Revidering av övergripande likabehandlingsplan
Sammanfattning
I den av bildningsnämnden antagnaplanen för det övergripande likabehandlingsarbetet regleras vem som har mandat och ansvar att starta en utredning om kränkande behandling, samt hur detta ska ske och dokumenteras. Förvaltningen har
tagit fram ett förslag till revidering av den övergripande likabehandlingsplanen.

Revideringen innebär endastatt titeln förskolechef ersättsav titeln rektor i enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 2019-07-01, samt att planens giltig-

het förlängstill 2021- 12-31.
Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad2019-12-18
Förslag till revidering av övergripande likabehandlingsplan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
• Föreslagen revidering av övergripande likabehandlingsplan godkänns.
Presidiets förslag till beslut:

•

I enlighet med föwaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Föreslagen revidering av övergripande likabehandlingsplan godkänns.
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Utbildning för förtroendevalda om skolans styrning, ansvar och
mandat
Sammanfattning
Marianne Lindfors, tillförordnad utvecklingsledare,utbildar nämnden om skolans
styrning, ansvar och mandat. Bland annat förklaras hur förskola, skola och vuxenutbildning styrs, huvudmannens ansvar och uppdrag enligt skollag och andra
styrdokument samt hur ansvaret fördelas mellan å ena sidan staten och å andra
sidan kommuner och fristående aktörer som företag och föräldrakooperativ.
Informationen läggs till handlingarna.
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DNR UN 207/2019

Information om Skolinspektionenskvalitetsgranskning av Horsbyskolan och Herrljunga kommun
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, och Marianne Lindfors, tillförordnad utvecklingsledare, informerar nämnden om Skolinspektionens kvalitetsgranskning
av Horsbyskolan och Herrljunga kommun som huvudman, som äger rum i februari 2020. Skolinspektionen genomför regelbundna kvalitetsgranskningar av landets grund- och gymnasieskolor för att bedöma kvaliteten inom områdena rektors
ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättnlng
Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 9

Föwaltningschefen informerar
Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
•
Christer Wetterbrandt är ny rektor för Altorpskolan spår A och C. Med
anledning av detta behöver en ny rektor för Molla och Mörlanda skolor
rekryteras. Tjänsten annonserastill och med den 3 1januari 2020 och väntas tillsättas under våren. Christer Wetterbrandt fortsätter att vara rektor

•

•
•
•

för Molla och Mörlanda skolor tills den nya rektorn är på plats. Tills Wetterbrandts ersättare är rekryterad görs ett antal interna personalrockader
för att hantera den löpande verksamheten.
Sveriges kommuner och regionersrekommendation att kommuner inte
behöver ändra sina rutiner gällande tillhandahållande av blöjor i förskoIan. Frågan aktualiserades av en dom i kammarrätten som gav Värmdö
kommun rätt att med vite föreläggaen fristående förskola att sluta ta ut
avgifter för blöjor utöver maxtaxan från vårdnadshavarna.
Projektet Caterpillar, som innebär byte av kommunens IT-plattform.
Digitaliseringen av nationellaprov som införs 2023. Förvaltningen arbetar med att säkerställa att det finns tillräckligt med elevdatorer innan dess.
Den kommunövergripande medarbetarenkätensom genomfördes i slutet
av 2019 måste göras om på grund av ett tekniskt fel, som innebär att resultatet av undersökningen endast kan redovisas på kommunnivå. Statistik på förvaltnings-, avdelnings-och enhetsnivå var med andra ord inte
möjlig att redovisa.

Informationen läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-12-09 2020-01-27
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr
1

2

3

4

DNR

Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut – AnmälningsLista på delegeringsbeslut förvaras
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom2019-12-09 - 2020-01-27
munhuset, Torget 1, Herrljunga.
Delegeringsbeslut – Anmälan,
fattade under tidsperioden
2019-12-09 - 2020-01-27

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kom-

Delegeringsbeslut – Anställning,
fattade under tidsperioden
2019-12-09 - 2020-01-27

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kom-

Ordförandebeslut avseende revidering av attesträtter

UN 28/2019

Bildningsnämndens beslut

munhuset,Torget 1, Herrljunga.

munhuset,Torget 1, Herrljunga.

1. Redovisningen av delegeringsbeslutgodkänns.

Justerandes sign
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Meddelandeförteckning

DNR

1

KS g 205/2019-12-16Tidplan budgetprocess 2021 -2023

UN postlista
1/2020

2

KF § 198/2019- 12-10 Biblioteksplan för Herrljunga kommun 20202023

UN 176/2019

3

Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2020-01-16

UN 22/2020

NR

Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Sid 15

2020-01-27

DNR UN 27/2020

Uppdrag till förvaltningen att ta reda på exakt summa för att
täcka behoven i budgeten för 2020
Sammanfattning
Bert-Åke Johansson (S) väcker under sammanträdetett initiativärende för att föreslå bildningsnämnden att äska medel ur kommunstyrelsens trygghetsfond.

Förslag till beslut

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att bildningsnämnden äskar följande medel ur
kommunstyrelsens trygghetsfond:
• 350 tkr till Molla och Mörlanda skolor för att säkerställa tillräckligt med
extra stöd till elever.
• 300 tkr till Altorpskolan för anställning av ytterligare en lärare.
• 400 tkr till en pott under bildningsförvaltningen ur vilken rektorer kan
äska medel för timvikarier.
Aj ournering begärs för beredning i partigrupperna.

Carin Martinsson (M) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa
nämndsammanträdeta fram den faktiska summan för att täcka behoven i budgeten för 2020.

Katarina Andersson (S) och Mikael Nor6n (L) yrkar bifall till Bert-Åke Johanssons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar i enlighetmed Carin M[artinssons(M) förslag.

Bildningsnämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram den
faktiska summan för att täcka behoven i budgeten för 2020.

Reservation
Bert-Åke Johansson (S), Katarina Andersson (S) och Mikael Nor6n (L) reserverar sig mot beslutettill förmån för Bert-Åke Johanssons (S) förslag.

Justerandes sign
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2020-01-27

BN § 13

Övrigt
Lina Sundberg (M) frågar om elevers byten av skolor inom kommunen dokumenterassamt om orsaker till byten följs upp. Förvaltningen återkommer med
svar till sammanträdetden 24 februari 2020.
Maj Henningsson (KD) berättarom förintelseöverlevarenMichael BenMenachems föreläsning i Källeryds missionskyrka och frågar om Herrljunga
kommuns skolor skulle vara intresserade av ett besök av honom eller en annan
förintelseöverlevare. Annica Steneld, förvaltningschef, tar med sig frågan till
bildningsförvaltningens ledningsgrupp.
Ove Severin (KD) frågar om det finns arbetsmiljöombudbland eleverna i Herrljunga kommuns skolor samt hur de i så fall utses, om de medverkar i det vanliga
skyddsarbetet på skolorna och om de får, för uppdraget nödvändig, utbildning.
Bert-Åke Johansson (S) svarar att elevskyddsombud utses, utbildas och medverkar på arbetsmiljöronder med fackliga representanter,med reservation för att något kan ha ändrats sedan han arbetade på Altorpskolan. Christina Glad (KV) informerar om att även Kunskapskällans elever utser elevskyddsombud, som får
utbildning.
Informationen läggs till handlingarna.
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