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Sammanträdesdatum

2019-03-25

Herrljunga kommun, Nossan, kl. 16.45-20.05
Ajournering kl. 19.20-19.25

Plats och tid

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Marie Frost (S)
Katarina Andersson (S)
Mikael Noren (L)
Carin Martinsson (M)
Lina Sundberg (M)
ÖvriQa deltaQare

Personal
Bodil Jivegård, bildningschef
Mattias Strandberg, nämndsamordnare
Håcan Lundqvist, controller §§ 37-39
Malin Norlander, rektor § 40
Birgitta Fredriksson, handläggare§§ 37-39,
41-44
Erik Thaning, utvecklingsledare

Utses att justera

Mikael Noren (L)

Simon Fredriksson (C)
Christer Amnehammar (C) tjg.
ers. för Jacob Brendelius (SO)

Niclas Emanuelsson (C)
Marco Glad (K V) ~ig. ers. för
Christina Johansson (K V)

Ej tjänstgörande ersättare
Terese Eneman (V)

Justeringens
pldls och lid
Underskri~er

Paragrafer
Sekreterare

3 7-5 6

Ordförande

Justerande

Mikael Noren (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sid 3

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 37

Ändringar i dagordningen

Förslag till beslut
Carin Martinsson (M) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen:
• Fråga om svarsfrekvensen i kvalitetsrapport om måluppfyllelse i förskolan 2018
• Nationell idrottsutbildning (NIU) och samarbete över kommungränserna
Katarina Andersson (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
• Droger vid Altorpskolan
Christina Glad (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen :
• Förstärkt ledningsorganisation vid Altorpskolan

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
Följande ärenden läggs till dagordningen:
1. Fråga om svarsfrekvensen i kvalitetsrapport om måluppfyllelse i förskolan 2018.
2. Nationell idrottsutbildning (NIU) och samverkan utanför samverkansavtalet.
3. Droger vid Altorpskolan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sid 4

Sammanträdesdatum

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

DNR UN 19/2019

BN § 38

Månadsrapport per 2019-02-28
Sammanfattning
Tabellen nedan visar årsprognosen för bildningsnämnden per den 28/2. Nämnden
redovisar en positiv avvikelse mot budget om 350 tkr för helåret. Det som gör
prognosen osäker är hur väl gymnasieskolan kommer klara hålla sin budget. Ingen prognos lämnas för gymnasieskolan.
Ansvar

År budget

År prognos

Årdiff

300 Nämnd

459

459

Summa nämnd

459

459

0

1.6 1.34

1.6034

1.00

3 1.1. Elevhälsa

6 039

6039

0

3 1.2 Moders mål

1. 065

1.065

0

23 238

23138

1.00

31.0 Förvaltning s ledning

Summa förvaltningsledning

0

320 Förskola gemensamt

-6055

-6 055

0

321. lnnerbv Förskola

26 975

26725

250

322 Ytterbv Förskola

1.4 229

1.4 229

0

3 23 Molla/ Mörlanda Förs kola

1.1. 1.03

1.11.03

0

3 24 Kooperativ Förskola

6383

6 383

0

326 Pedagogisk omsorg

1. 958

1. 958

0

Summa förskola

54592

54342

250

330 Fritidshem gemensamt

-3 031.

-3 031.

0

332 Fritidshem Horsby F- 3

8006

8006

0

333 Fritidshem Horsby 4-6

1. 785

1 785

0

334 Fritidshem Mörlanda

4300

4300

0

335 Fritidshem 4skolan

6675

6675

0

17735

17735

0

7833

7833

0

341. Grundskola Al torp

25 979

25979

0

342 Grundskola Horsby F-3

1.2 732

1.2 732

0

343 Grundskola Horsbv 4-6

9935

9935

0

344 Grundskola Molla/Mörlanda

1.3 824

1.3824

345 Grundskola 4skolan

1.6 367

1.6367

0
0

Summa grundskola

86671

86671

0

350 Grundsärskol an

5 236

5 236

0

Summa grundsär

5236

5236

0

28034

28034

0

Summa fritidshem
340 Grundskolan gemensamt

360 Gvmnasieskol an Ku nskapskäl I an
361. Gymnasieskolan interkommunalt
Summa gymnasiet

9467

9467

37 501

37501

0
0

370 Gvmnasiesärskola

4145

4 1.45

0

Summa gymnasiesär

4145

4145

0

380 Vuxenutbilding

5 411

5411

0

Summa vuxenutbildning

5411

5411

0

390 Bibliotek

3 935

3 935

0

394 Musikskola

1. 970

1970

0

396 Fritidsgård

613

613

0

398 Allmän kulturverksamhet

260

260

0

6778

6778

241765

241415

0
350

Summa kultur och fritid
Total summa

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12

Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 5

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

Fortsättning BN § 38

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Månadsrapp011 per 2019-02-28 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. Månadsrapport per 2019-02-28 godkänns.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

För kännedom
till:

Justerandes sign

/ ) I)/

I ~(/

Utdragsbsstyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRUUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 6

2019-03-25

BILONINGSNAMNOEN

BN § 39

DNR UN 17/2019

Revidering av attesträtter 2019

Sammanfattning
En attestlista för 2019 är uppdaterad där det framgår att Ann-Christin Larsson
blir beslutsattestant för kostnadsställe 3320 Fritidshem Horsby F-3, 3420 Grundskola Horsby F-3 och ersättare 1 för kostnadsställe 3430 Grundskola Horsby 4-6.
Richard Edström blir beslutsattestant för kostnadsställe 3600 Kunskapskällan och
3610 Gymnasieskolan interkommunalt.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-13
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-13
Attesträtter i bildningsförvaltningen 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Revidering av attesträtter 2019 godkänns.
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgäng
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut, med ändringarna att Håcan
Lundqvist tar över Jonathan Arnljungs attesträtt samt att Ann-Christin Larsson
tar över som ersättare för kostnadsställe 3330 Fritidshem Horsby 4-6, antas och
finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Revidering av attesträtter 2019, med ändringarna att Håcan Lundqvist tar
över Jonathan Arnljungs attesträtt samt att Ann-Christin Larsson tar över
som ersättare för kostnadsställe 3330 Fritidshem Horsby 4-6, godkänns
(bilaga 1, BN § 39/2019-03-25).

Expedieras till:
För kännedom

Ekonomikontoret

till:

Utdragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 7

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 40

Information om oroande frånvaro vid Horsbyskolan 4-6 2019:1
Sammanfattning
Malin Norlander, rektor vid Horsbyskolan årskurs 4-6, informerar nämnden om
tre elever med hög frånvaro.
En elev som inte närvarar i skolan över huvud taget. Eleven undervisas i hemmet
av specialpedagog tre gånger i veckan i tre ämnen. Skolan har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och samarbetet fungerar väl.
En elev med hög och återkommande ströfrånvaro. Nämnden informerades under
2014 om elevens höga frånvaro . Eleven har problem med att nå målen i flera ämnen . Frånvaron uppgår hittills till 26 procent för vårterminen, men under den senaste månaden har den sjunkit till 6 procent. Anpassningar har gjorts för att ge
eleven bästa möjliga förutsättningar, men skulle åtgärderna inte ha en bestående
effekt på frånvaron kommer en orosanmälan göras till socialtjänsten. Skolan har
en god kommunikation med vårdnadshavare.
En elev med hög och återkommande frånvaro . Frånvaron uppgår hittills till 47
procent för vårterminen. Eleven bedöms endast nå målen i en handfull ämnen.
Skolan har daglig kontakt med vårdnadshavare och följer upp varje gång eleven
är frånvarande. Extra anpassningar i undervisningen har gjorts . Om situationen
inte förbättras kommer en orosanmälan till socialtjänsten göras.
Informationen läggs till handlingarna.

Uidragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA-KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 8

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 41

DNR UN 51/2019

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Borås (Hvilan Gymnasium Borås)

Sammanfattning
Hvilan Utbildning AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås i Borås kommun från och med läsåret 2020/2021.
Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan för att beskriva vilka
följder detta kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik, programutbud och
antal platser på Kunskapskällans gymnasium på de aktuella programmen samt
gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att där kunna säkerställa en utbildning med god kvalitet.
Bildningsförvaltningen konstaterar att en utökning av friskoleplatser på ekonomi' natur-, och samhällsprogrammen i närområdet inom pendlingsbart avstånd utgör
en påtaglig risk när det gäller möjligheten för Kunskapskällan att bibehålla en
kvalitativt god utbildning. Även mindre förändringar i tillströmningen av elever
till de aktuella programmen kan få mycket negativa konsekvenser för kvaliteten i
verksamheten. Bildningsförvaltningen avstår i övrigt från att yttra sig över ansökan från Hvilan Utbildning AB för godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde.

Bes Iutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04
Förslag till yttrande om ansökan om nyetablering av fristående en gymnasieskola
(Skolinspektionen Dnr 32-2018: 11945)
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av 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.

Uidragsbestyrkande

~;

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

BILDNINGSNAMNDEN

2019-03-25

Sid 9

Fortsättning BN § 41

Bildningsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen (bilaga 1, BN § 41/2019-03-25).

Expedieras till:
För kännedom
till :

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 10

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 42

DNR UN 58/2019

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Borås (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 fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan för att beskriva vilka
följder detta kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik, samt gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att kunna säkerställa en utbildning med god kvalitet.
Bildningsförvaltningen konstaterar att en utökning av friskoleplats er i närområdet
inom pendlingsbart avstånd utgör en påtaglig risk när det gäller möjligheten för
Kunskapskällan att bibehålla en kvalitativt god utbildning. Även mindre förändringar i tillströmningen av elever till de aktuella programmen kan få mycket negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Bildningsförvaltningen avstår
i övrigt från att yttra sig över ansökan från Thorengruppen AB för godkännande
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde.

Bes Iutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-06
Förslag till yttrande om ansökan om nyetablering av fristående en gymnasieskola
(Skolinspektionens Dnr 5.1 SI-2019:964)
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av 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

rc&l

Utdragsbestyrkande
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Sid 11

Fortsättning BN § 42

Bildningsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen (bilaga 1, BN § 42/2019-03-25).

Expcdicl'as till:
För kännedom
till:

Skolinspektionen

Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 12

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 43

DNR UN 57/2019

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Borås {Thoren Business
School Borås)

Sammanfattning
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Herrljunga kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan för att beskriva vilka
följder detta kan få för kommunens egen gymnasieverksamhet. Bildningsförvaltningen har i sitt förslag till svar redovisat befolkningsstatistik, programutbud och
antal platser på Kunskapskällans gymnasium på de aktuella programmen samt
gjort en bedömning av vilket elevunderlag som behövs för att kunna säkerställa
en utbildning med god kvalitet.
Bildningsförvaltningen konstaterar att en utökning av friskoleplatser på ekonomi' naturvetenskaps-, och samhällsprogrammet i närområdet inom pendlingsbaii
avstånd utgör en påtaglig risk när det gäller möjligheten för Kunskapskällan att
bibehålla en kvalitativt god utbildning. Även mindre förändringar i tillströmningen av elever till de aktuella programmen kan få mycket negativa konsekvenser
för kvaliteten i verksamheten. Bildningsförvaltningen avstår i övrigt från att yttra
sig över ansökan från Thorengruppen AB för godkännande som huvudman för
nyetablering av fristående gymnasieskola i Herrljunga kommuns närområde.

Bes Iutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04
Förslag till yttrande om ansökan om nyetablering av fristående en gymnasieskola
(Skolinspektionens Dnr 5.1 Sl-2019: 1014)
·
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av 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.

Juslerandes sign

~ n/J

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sid 13

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

Fortsättning BN § 43

Bildningsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till yttrande godkänns och bildningsförvaltningen uppdras att skicka det till Skolinspektionen (bilaga 1, BN § 43/2019-03-25).

Expedieras till :
För kännrdom
till :
Justerandes sign

1Dk (JL

Skolinspektionen

Uldragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 14

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 44

Information om gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor

Sammanfattning
Bodil Jivegård, förvaltningschef, och Birgitta Fredriksson, handläggare, informerar nämnden om bildningsnämndens riktlinjer för studier vid svenska utlandsskolor samt en ansökan från en elev som önskar studera vid Svenska skolan i Nairobi. Ansökan har beviljats och eleven har tackat ja till utbildningsplatsen.
Informationen läggs till handlingarna.

Uldragsbeslyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA..KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 15

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 45

Information om ersättningar och arvoden till förtroendevalda
Sammanfattning
Mattias Strandberg, nämndsamordnare, informerar nämnden om regler för ersättningar och arvoden till förtroendevalda samt rutinen för att begära ersättning för
förtroendemannauppdrag .
Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA.WMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 16

2019-03-25

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 46

Information om kompetensutvecklingsplan för bildningsnämnden
Sammanfattning
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om Kompetensutvecklingsplan för utbildningsverksamheten. I planen för läsåret 2019/2020 finns insatser inom bland annat digitalisering och betyg och bedömning. Läsåret inleds med
en uppstartsdag för all personal på tema likabehandling. En del av förskolans
personal ska utbildas i kvalitetsindikatorer för förskolans verksamheter.

Informationen läggs till handlingarna.
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DNR UN 66/2019

Uppföljning av övergripande likabehandlingsplan 2019

Sammanfattning
Den övergripande planen för likabehandling tydliggör hur ett systematiskt arbete
för att förebygga och förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering ser
ut inom bildningsnämndens verksamheter. Planen tydliggör huvudmannens ansvar samt ansvaret för verksamheterna i varje förskola och skola.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras både i diskrimineringslagen och i skollagen. Varje verksamhet ska årligen upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen och en årlig plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen. I Herrljunga kommuns verksamheter integreras båda dessa planer i en årlig likabehandlingsplan som upprättas
vid varje förskole- och skolenhet och anmäls till bildningsnämnden vid oktobersammanträdet.
I denna rapport följs arbetet med likabehandlingsarbetet under 2018 upp. Under
2018 har 84 utredningar av kränkande behandling, trakasserier, eller diskriminering genomförts. Motsvarande siffra för 2017 var 98 utredningar. Den absoluta
huvuddelen av dessa har berört elever inom F-6-verksamheten och de vanliga
formerna som utreds är antingen att elever fysiskt eller verbalt kränkt en annan
elev. Utredningarna visar att det faktiska antalet kränkningar genom åren inte
ökat. Sammanfattningsvis bedöms det som att förvaltningen i dagsläget inte bör
förändra likabehandlingsarbetet utan de befintliga kompetensutvecklingsinsatser
som idag ryms inom området bedöms som fullt tillräckliga.

Bes Iutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-08
Uppföljning av övergripande likabehandlingsplan 2018 daterad 2019-03-08
Övergripande likabehandlingsplan

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Rapporten 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. Rapporten godkänns.
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Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om:
• Nationell idrottsutbildning (NIU) som riktar sig till elever som önskar
kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Bildningsnämnden har beslutat
att elever boende i Herrljunga kommun endast har rätt till NIU inom
Boråsregionens samverkansområde (BN § 52/2017-05-08). Elever som
önskar söka gymnasieutbildning utanför samverkansområdet gör det som
andrahandssökande, vilket innebär att kommunen inte står för kostnader
som hänför sig till specialidrotten.
• Klagomål från två vårdnadshavare på grund av att Herrljunga kommun
inte tecknar ett individuellt samverkansavtal för NIU med Alströmergymnasiet. Bildningsnämndens ovannämnda beslut innebär att mottagande
skola erhåller programpeng, men inte ersätts för specialidrottskostnader.
Elever hanteras som sökande i andra hand. Kontakt har tagits med vårdnadshavarna och beslutet har förklarats.
• Ledningsorganisationen vid Altorpskolan. Rektorn har sagt upp sig och
anställningen upphör den 31 mars 2019. Victoria Andersson är tillförordnad rektor sedan den 18 mars 2019 med placering vid Altorpskolan. Fyra
lärare vid Fyrskolorna, en vid varje skola, har fått ett funktionsansvar om
20 procent vardera att leda verksamheten vid Eggvena, Eriksberg, Hudene och Ods skolor. En tillfällig förstärkning av skoladministrationen
om 60 procent till och med den 1 april 2019 har gjorts, då ordinarie skoladministratör är frånvarande.
• Att Skolinspektionen startat ett ärende med anledning av misstänkt droganvändning vid Altorpskolan. Myndigheten har begärt att kommunen ska
yttra sig senast den 15 april 2019 om vidtagna åtgärder samt samverkan
med andra myndigheter.
• Två personuppgiftstillbud varav ett utgör en konstaterad incident enligt
dataskyddsförordningens definition. Båda har dokumenterats och den
sistnämnda har rapporterats till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
• Den välbesökta föreläsningen om barns internetanvändande som ägde
rum i Kunskapskällans aula den 20 mars 2019. Föreläsningen väckte
många tankar och insikter och förvaltningen överväger att anlita föreläsaren igen vid studiedagar.
• Att Herrljunga kommun valts ut som remissinstans för en statlig offentlig
utredning om elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Bildningsförvaltningen förbereder ett förslag till yttrande som bildningsnämnden får ta
ställning till vid sammanträdet den 8 maj 2019.
• Åsa Bengtsson, Sveriges kommuner och landstings, besök vid Kunskapskällan och Altorpskolan den 19 mars 2019. En kort film om Altorpskolans föredömliga PRAO-projekt spelades in och ska spridas i SKL:s kanaler.
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Fortsättning BN § 49
•

•

•

•

Ett överklagande av ett anställningsbeslut avseende en tjänst som skolkurator. Förvaltningsrätten i Jönköping avvisade överklagandet på grund av
att den klagande inte hade rätt att överklaga enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.
Skolväsendets överklagandenämnds beslut att upphäva en rektors beslut
om åtgärdsprogram och anpassad studiegång för en elev vid en av kommunens landsbygdsskolor. Rektor kompletterar utredningen och fattar ett
nytt beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Ärendet har
även anmälts till Skolinspektionen till vilken förvaltningen yttrat sig, men
tillsynsmyndigheten har ännu inte fattat beslut.
Temadagen Rocka sockorna, som är en kampanj för att hylla olikheter
och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter, som sammanfaller med Världsdagen för Downs syndrom. Dagen uppmärksammades vid skolorna i Herrljunga kommun genom flaggning med regnbågsflaggan.
Musikskolans uppskattade ABBA-konsert i Kunskapskällans aula den 18
mars. Dagen efter den offentliga föreställningen gavs två föreställningar
för mellanstadieelever.

Informationen läggs till handlingarna.
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BN § 50

DNR UN 70/2019

Förstärkt ledningsorganisation vid Altorpskolan
Sammanfattning
Altorpskolan har idag cirka 300 elever och är Herrljunga kommuns enda högstadieskola. Drygt 40 personal arbetar med undervisningen och är anställda inom
bildningsförvaltningen med rektor som personalansvarig. Till det kommer ytterligare personal inom tekniska förvaltningen där rektor har ett samordningsansvar
för personal inom lokalvård, måltidsservice och vaktmästeri. Ledningsfunktionen
har bestått av rektor ( 1,0 årsarbetare), biträdande rektor (0,6 årsarbetare) och
skoladministratör (1,0 årsarbetare). Skoladministratör delas med verksamhetschef/rektor för Elevhälsan, grundsärskolan med mera.
Altorpskolan har, undantaget åren 2012-2016, haft bristande kontinuitet i ledningsfunktionen. Att vara ensam rektor med allt ansvar vid en högstadieskola är
krävande och mycket omfattande. För att skapa goda förutsättningar för kontinuitet i ledningsfunktionen bör Altorpskolan indelas i två skolenheter. Detta kan göras inför läsårsstart. Indelningen skulle innebära att samtliga A+B-grupper i årskurs 7-9 bildar en skolenhet och samtliga C+D-grupper i årskurs 7-9 bildar en
skolenhet. Indelningen görs tydlig så att varje elev och varje anställd vet vem
som är ansvarig rektor för skolenheten.
Utåt sett är Altorpskolan en skola och i gemensamma frågor agerar skolans rektorer sammanhållet. Detta gäller till exempel skolans elevråd, traditioner, ordningsregler, gemensamt kvalitetsarbete med mera. En stor andel av lärarna vid Altorpskolan kommer att arbeta med elever vid båda skolenheterna, men för var och en
ska det vara tydligt vilken rektor som har personalansvaret.
Ledningsorganisationen föreslås träda ikraft 2019-08-01.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-19
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-18
Ledningsorganisation daterad 2019-03-18
Protokoll MBL § 11 gällande förstärkt ledningsorganisation vid Altorpskolan
2019-03-21
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Ledningsorganisationen vid Altorpskolan förstärks genom delning av
skolan i två skolenheter som leds av varsin rektor.
• Den förstärkta ledningsorganisationen träder ikraft 2019-08-01.
Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
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Fortsättning BN § 50

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

Bildningsnämndens beslut
1. Ledningsorganisationen vid Altorpskolan förstärks genom delning av
skolan i två skolenheter som leds av varsin rektor.
2. Den förstärkta ledningsorganisationen träder ikraft 2019-08-01.
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

NR

Meddelandeförteckning

DNR

KF § 12/2019-02-12 Projektering
av Mörlanda förskola och skola

UN 160/2018

2

KF § 6/2019-02-12 Svar på motion
om fria pedagogiska måltider

UN 293/2017

3

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av
Kunskapskällan

UN 28/2018

4

Information från Arbetsmiljöverket
om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

UN postlista
9/2019

5

Skrivelse från Ung Företagsamhet
Älvsborg angående minskad finansiering från kommunerna i Boråsregionen

UN 200/2018

6

Inbjudan att lämna synpunkter över
betänkandet "Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle" från Utbildningsdepartementet

UN67/2019

7

Protokoll och anteckningar från
FSG 2019-03-14

UN postlista
12/2019

Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-02-25 2019-03-25
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

Delegerings beslut - Anmälningsärenden fattade under tidsperioden
2019-02-25 - 2019-03-25

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

2

Delegeringsbeslut - Anmälan,
fattade under tidsperioden
2019-02-25 - 2019-03-25

Lista på delegerings beslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

3

Delegerings beslut - Anställning,
fattade under tidsperioden
2019-02-25 - 2019-03-25

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

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Uldragsbeslyrkande
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BN § 53

DNR UN 85/2019

Utredning av tänkbara åtgärder för att höja svarsfrekvensen i
enkätundersökningar som genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
Sammanfattning
Enligt bestämmelser i skollagen ska huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till nationella mål och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Det
systematiska kvalitetsarbetet i Herrljunga kommun utgår från en av bildningsnämnden antagen kvalitetsplan. Planen består av ett antal uppföljningsområden
som redovisas till nämnden i form av kvalitetsrapporter. Underlagen till rapporterna kan bland annat utgöras av enkätundersökningar.
Carin Martinsson (M) väcker under sammanträdet ett initiativärende för att undersöka hur svarsfrekvensen i enkätundersökningar som ligger till grund för kvalitetsrapporter kan höjas.

Förslag till beslut
Carin Martinsson (M) föreslår att bildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka åtgärder för att höja svarsfrekvensen till minst 50 procent i de enkätundersökningar som genomförs som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och redovisa dem till bildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Carin Martinssons (M) förslag till beslut antas och finner
att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka åtgärder för att höja
svarsfrekvensen till minst 50 procent i de enkätundersökningar som genomförs som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och redovisa dem
till bildningsnämnden.
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BN § 54

DNR UN 84/2019

Utredning av konsekvenserna för Kunskapskällan och Herrljunga
kommun att finansiera specialidrottskostnader för Nationell idrottsutbildning (NIU) i Alingsås kommun

Sammanfattning
Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Utbildningarna
riktar sig till elever som vill kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan
söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.
Bildningsnämnden har tidigare fattat beslut att godkänna NIU-utbildning för elever som söker sig till skolor inom Boråsregionens samverkansområde (BN §
52/2017-05-08). När en elev blivit antagen till NIU-utbildning i en annan kommun i samverkansområdet tecknar bildningsnämnden ett samverkansavtal med
den mottagande skolan som både innefattar programpeng och ersättning för specialidrottskostnader. Elever som söker NIU-utbildning i kommuner utanför samverkansområdet har i dagsläget inte rätt att tas emot som förstahandssökande.
Carin Martinsson (M) väcker under sammanträdet ett initiativärende för att NIUutbildningar i Alingsås kommun ska godkännas.

Förslag till beslut
Carin Martinsson (M) föreslår att bildningsnämndens beslut från 2017 (BN §
52/2017-05-08) kompletteras med att NIU-utbildningar i Alingsås kommun godkänns.
Christina Glad (KV) föreslår att bildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över
konsekvenserna, inklusive de ekonomiska, för Kunskapskällan och Herrljunga
kommun av att godkänna NIU-utbildningar i Alingsås kommun.
Simon Fredriksson (C) yrkar bifall till Christina Glads (KV) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Christina Glads (KV) förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över konsekvenserna, inklusive de ekonomiska, för Kunskapskällan och Herrljunga kommun av att
godkänna NIU-utbildningar i Alingsås kommun.
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Fortsättning BN § 54

Reservation
Carin Martinsson (M) och Lina Sundberg (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Carin Martinssons (M) förslag.
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BN § 55

Övrigt

Sammanfattning
Katarina Anderssons (S) fråga om droger vid Altorpskolan ställdes och besvarades under BN § 49/2019-03-25.
Simon Fredriksson (C) frågar om punkten om tilläggsresurs i bildningsförvaltningens förslag till budget för 2020.
Bodil Jivegård, förvaltningschef, besvarar frågan och informerar nämnden om
tilläggsresurs, som är medel som verksamheterna kan söka för elever med omfattande stödbehov. Tilläggsresurs utbetalas utöver barn- och elevpeng.
Informationen läggs till handlingarna.
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Avtackning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Christina Glad (KV), bildningsnämndens ordförande, tackar Bodil Jivegård, avgående förvaltningschef, så mycket för hennes insatser i Herrljunga kommun under snart åtta år samt överlämnar en blomsterkvast och en gåva.
Bildningsnämndens ledamöter och ersättare tackar och önskar Bodil Jivegård
lycka till i framtiden.
Bodil Jivegård tackar så mycket och önskar bildningsnämndens ledamöter och
ersättare lycka till. Bodil Jivegård beskriver sin tid som förvaltningschef som
otroligt rolig och tycker att det har varit ett privilegium att få samarbeta med en
påläst, insatt och engagerad nämnd. Bodil Jivegård är tacksam över att ha arbetat
med fantastiska kollegor på bildningskontoret och i ledningsgruppen samt otroligt duktiga och hängivna medarbetare ute i verksamheterna.
Bodil Jivegård kommer under pensionen ha ett fortsatt intresse för Herrljunga
och önskar kommunen allt gott.
Informationen läggs till handlingarna.
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Attesträtter i Bildningsförvaltningen
Uppdaterad 2019-03-25

Beslutattestant

Ersättare 1

Huvudmottagare

3000 Bildningsnämnden

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3100 Bildningskontoret

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3111 Modersmål

Erik Bju rström

Bodil Jivegård

Sofia Stenlöv

3200 Förskolan gemensamt

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3300 Fritidshem gemensamt

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3400 Grundskola gemensamt

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3240 Kooperativ Tal kotten

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3241 Kooperativ Påskliljan

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3242 Kooperativ Igelkotten

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

NR Kostnadsställe

3262 Pedagogisk omsorg Knattebo

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3800 Grundläggande vuxenutbildning

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3801 Gymnasial vuxenutbildning

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3802 Vuxenutbildning särskola

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3803 Svenska för invandrare

Bodil Jivegård

Erik Thaning

Eva Olsson

3110 Elevhälsan

Erik Bjurström

Bodil Jivegård

Sofia Stenlöv

3210 Förskolan Horsby

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3211 Förskolan Ugglan

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3212 Förskolan Hagen

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3213 Familjecentralen

Erik Bjurström

Bodil Jivegård

Sofia Stenlöv

3215 Förskolan Tussilagon

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3216 Förskolan Lyckan

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3214 lnnerby gemensamt

Lena Barber

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3220 Förskolan Eggvena

Eva Johansson

Anna Lilja

Gunilla Carlsson

3221 Förskolan Eriksberg

Eva Johansson

Anna Lilja

Gunilla Carlsson

3222 Förskolan Od

Eva Johansson

Anna Lilja

Gunilla Carlsson

3223 Förskolan Molla

Anna Lilja

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

3224 Förskolan Mörlanda

Anna Lilja

Eva Johansson

Gunilla Carlsson

Förändringsdatum
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Bilaga 1, BN § 39/2019-03-25
3225 Förskolan Hudene

Eva Johansson

Anna Lilja

Gunilla Carlsson

3226 Ytterby gemensamt

Eva Johansson

Anna Lilja

Gunilla Carlsson

~

n HERRUUNGA
~ KOMMUN

Kostnadsställe

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Beslutattestant

Ersättare 1

Huvudmottagare

3320 Fritidshem Horsby F-3

Ann-Christin Larsson

Malin Norlander

Anette Wigertsson

3330 Fritidshem Hors by 4-6

Malin Norlander

Ann-Christin Larsson

Anette Wigertsson

3340 Fritidshem Molla

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3341 Fritidshem Mörlanda

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3350 Fritidshem Eggvena

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3351 Fritidshem Eriksberg

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3352 Fritidshem Hudene

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3353 Fritidshem Od

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3354 Fritids hem 4skolan gemensamt

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3410 Grundskola Altorp

Jaana Ben Maaouia

Therese Gunnarsson

Sofia Stenlöv

3420 Grundskola Horsby F-3

Ann-Christin Larsson

Malin Norlander

Anette Wigertsson

3430 Grundskola Horsby 4-6

Malin Norlander

Ann-Christin Larsson

Anette Wigertsson

3440 Grundskola Molla

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3441 Grundskola Mörlanda

Christer Wetterbrandt

Victoria Andersson

Camilla Fritzon

3450 Grundskola Eggvena

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3451 Grundskola Eriksberg

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3452 Grundskola Hudene

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3453 Grundskola Od
3454 Grundskola 4skolan gemensamt

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

Victoria Andersson

Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon

3500 Grundsärskolan

Erik Bju rström

Bodil Jivegård

Sofia Stenlöv

3600 Kunskapskällan

Richard Edström

Jaana Ben Maaouia

May-Britth Larsson/Victoria Bengtsson

3610 Gymnasieskolan interkommunalt Richard Edström

Jaana Ben Maaouia

May-Britth Larsson/Victoria Bengtsson

3700 Gymnasiesärskola

Bodil Jivegård

Birgitta Fredriksson

Erik Bjurström
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Kostnadsställe

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Beslutattestant

Ersättare 1

Erik Larsson
Erik Bjurström

Erik Thaning

Marie Frii

3960 Fritidsgård

Erik Thaning

Sofia Stenlöv

3980 Allmän kulturverksamhet

Eva-Lena Liljedahl

Erik Thaning

Håkan Nilsson

3900 Bibliotek

Eva-Lena Liljedahl

Erik Thaning

Håkan Nilsson

3940 Musikskola

Huvudmottagare

Bodil Jivegård (förvaltningschef), Christina Glad (ordförande) och Niels Bredberg (kommunchef) har rätt att beslutsattestera

Omgående

på samtliga kostnadsställen .
Magnus Grönvall, Jenny Andersson och Håcan Lundqvist har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.

~

~

~
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FÖR V AL TNING

HERRLJUNGA KOMMUN

Yttrande
2019-03-04
Dnr UN 51/2019 607
Sida 1 av 2

SKOLINSP EKTlONEN

Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Remissvar/Yttrande, Ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Hvilan Utbildning AB
Dnr: 32-2018:11945
Sammanfattning
Skolinspektionen har i en skrivelse (Dnr 32-2018: 11945) gett Herrljunga kommun möjlighet
att yttra sig över Hvilan Utbildning AB, ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås, i Borås kommun
fr.o.m. läsåret 2020/2021. 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 Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet ingår i utbudet. I
nedanstående tabell redovisas program, inriktningar, profiler och antal platser inför läsåret
2019/2020. Herrljunga kommun har för avsikt att erbjuda följande program och inriktningar
även läsåret 2020/2021.
Program
Ekonom iprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Profil

Inriktnine
Ekonomi
Natur
Samhäll och
Beteendevetenskap

Internationell profil
Internationell profil

Antal platser
24
24
24

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
Hvilan Utbildning AB vid Hvilan Gymnasium Borås, i närområdet skulle därför kunna få
negativa konsekvenser för Kunskapskällans verksamhet.
Herrljunga kommun har samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Sjuhärads
ko111111unalförbund.

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

Telefon

E-post

0513-170 00

info@admin. herrljunga. se

Fax

Internet

0513-171 33

www.herrljunga.se
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FÖRVALTNING
Yttrande

HERRLJUNGA KOMMUN

2019-03-04
Dnr UN 51/2019 607
Sida2av2

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 2019-2024 (Källa SCB)

2019
2020
2021
2022
2023
2024

16-åringar
101
102
105
109
127
102

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 så 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.

Bodil Jivegård
Förvaltningschef Bildning, Herrljunga kommun

Besöksadress

Telefon

E-post

HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1(Box201)
524 23 HERRLJUNGA

0513-170 00

info@admin.herrljunga .se

Fax

Internet

0513-171 33

www.herrljunga.se
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FÖRVALTNING
Yttrande

HERRLJUNGA KOMMUN

2019-03-06
Dnr UN 58/2019 607
Sida 1 av 2

SKOLINSPEKTJONEN
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Remissvar/Yttrande. Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola.
Dnr: 5.1-SI 2019:964
Sammanfattning
Skolinspektionen har i en skrivelse (Dnr 5.1-SI 2019:964) gett Herrljunga kommun möjlighet
att yttra sig över Thorengruppen AB, ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun
fr.o.m. läsåret 2020/2021. 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 de aktuella programmen.
Herrljunga kommun ingår i Sjuhärads kommunalförbund där det finns ett samverkansavtal
kring gymnasieutbildning. Inom samverkansområdet anordnas programmen.

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 2019-2024 (Källa SCB)

2019
2020
2021
2022
2023
2024

16-åringar
101
102
105
109
127
102

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN

Telefon

Torget 1 (Box 201)

Fax

524 23 HERRLJUNGA

0513-171 33

0513-170 00

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

HERRLJUNGA KOMMUN

Yttrande
2019-03-06
Dnr UN 58/2019 607
Sida2 av 2

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.
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.

/3odil Jivegärd

Förvaltningschef, Bildning Herr(junga kommun

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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FÖRVALTNING
Yttrande
20 I 9-03-04
Dnr UN 57/2019 607
Sida 1 av 2

HERRLJUNGA KOMMUN

SKOLINSPEKTIONEN
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Remissvar/Yttrande om godkännande som huvudman för en nyetablering
av en fristående gymnasieskola, Thorengruppen AB
Dnr 5.1 SI-2019:1014
Sammanfattning
Sko linspektionen har i en skrivelse (Dnr 5.1 SI-2019:1014) gett Herrljunga kommun
möjlighet att yttra sig över Thorengruppen AB , ansökan om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Borås, i Borås
kommun fr.0.111. läsåret 2020/2021. 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 Ekonomi- , Naturvetenskaps- och Sarnhällsvetenskapsprograrnmet ingår i utbudet. I
nedanstående tabell redovi sas program , inriktningar, profiler och antal platser inför läsåret
20 I 9/2020. Herrljunga kommun har för avsikt att erbjuda följand e program och inriktningar
även läsåret 2020/2021.
Program
Ekonomi program rnet
Natu rvetenskapspro grammet
Samhä Ilsvetenskapsprogram met

Inriktning
Ekonomi
Natur
Samhäll och
Beteendevetenskap

Profil
Internationell profil
Internationell profi I

Antal platser
24
24
24

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 vi ss ökning
behövas. Att ytterligare utöka antalet utbildningsplatser i enlighet med Thorengruppen AB vid Thoren
Business School Borås, i närområdet skulle därför kunna få negativa konsekvenser för
Kunskapskällans verksamhet.
Herrljunga kommun har samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Sjuhärads
kommunal förbund.

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

I

/

~

Telefon
0513-170 00

Fax
0513-171 33

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

HERRLJUNGA KOMMUN

Yttrande
2019-03-04
Dnr UN 57/2019 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 2019-2024 (Källa SCB)

2019
2020
2021
2022
2023
2024

16-åringar
101
102
105
109
127
102

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 så 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 Bildningsförvaltningen 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 .

Bodil Jivegård
Förvaltningschef Bildning, Herrljunga kommun

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

