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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 

2018-08-27 

BN § 86 

Ändringar i dagordningen 

Förslag till beslut 
Ingemar Kihlström (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Val av ordinarie ledamot och ersättare till Stiftelsen Herbert Carlssons 
hembygds- och fornminnesfonds styrelse. 

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

Bildningsnämndens beslut 
Följande ärende läggs till dagordningen: 

1. Val av ordinarie ledamot och ersättare till Stiftelsen Herbert Carlssons 
hembygds- och fornminnesfonds styrelse. 

Uldragsbeslyrkande 
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BILDNINGSNAMNDEN 

BN § 87 

Månadsrapport juli 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-08-27 

DNR UN 15/2018 606 

Tabellen visar bildningsnämndens ekonomi per den 31/7. Prognosen är en budget 
i balans med diverse avvikelser inom de olika verksamhetsområdena. Under ru
briken bakgrund ges mer information till prognoserna. 

An•••• Ar Budnct ArP1ogna1 Ar Diii 
300 Nämnd 450 450 
Summa Nämnd 450 450 
310 Förvaltningsledning 8 029 7 389 640 
311 Elevhälsa 6 270 6 270 
312 Modersmål 601 951 -350 
Summa Förvaltningslednlng 14 900 14 610 290 
320 Förskola gemensamt -4 911 -5 111 200 
321 lnnerby Förskola 27 207 27 907 -700 
322 Ytterby Förskola 17150 16 428 722 
323 Molla/Mörlanda Förskola 11640 11440 200 
324 Kooperativ Förskola 6 641 6551 90 
326 Pedagogisk omsorg 1854 1854 0 
Summa Förskola 59 581 59 069 512 
330 Fritidshem 15:emensamt -3 062 -3162 100 
332 Fritidshem Horsby F-3 7999 7999 0 
333 Fritidshem Horsby 4-6 2 029 2 029 
334 Fritids hem Mörlanda 4 599 4 599 
335 Fritidshem 4skolan 6 600 6 600 

Summa F"rftfdshem 18165 18 065 100 
340 Grundskolan gemensamt 6 783 6 783 
341 Grundskola Altorp 27 271 26 871 400 
342 Grundskola Horsby F-3 13 268 13 268 0 
343 Grundskola Horsby 4-6 12102 11802 300 
344 Grundskola Molla/Mörlanda 14 094 14 694 -600 

345 Grundskola 4skolan 16 335 16 655 -320 
Summa Grundskola 89 853 90073 -220 
350 Grundsärskolan 4 172 4 172 

Sur1,mn Gnuuls5rsko1Lt 4172 4172 
360 Gymnasieskolan Kunskapskällan 26 064 26 586 -522 
361 Gymnasieskolan interkommunalt 9 744 9 744 0 
Summa Gymnasieskola 35 808 36 330 -522 
370 Gymnaslesärskola 2 460 2 460 
Summa Gymnasiesärskola 2 460 2 460 
380 Vuxenutbilding 5 399 5 399 
Summa Vuxenurbildning 5 399 5 399 
390 Bibliotek 3 844 4 004 -160 
394 Musikskola 2 021 2 021 
396 Fritidsgård 609 609 
398 Allmän kulturverksamhet 260 260 

Summri Kultur c;ich ~r l t ld 6 734 6394 .!(;o 

Summa 237521 23"/Sll 0 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per 31/7 godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och fim1er att så sker. 

Uldragsbeslyrkande 



~~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-27 

Fortsättning BN § 87 

Bildningsnämndens beslut 
1. Månadsuppföljning per 31/7 godkänns. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid 5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-08-27 

BN § 88 DNR UN 129/2018 606 

Resursfördelningsprinciper 2019 

Sammanfattning 
Som en del i bildningsnämndens arbete med att fastställa internbudget 2019 tas 
beslut om barn-/elev- och programpeng. Barn-/elevpeng fördelar resurser till för
skolan, pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet samt grundskolan. Barn- och elev
pengen ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetens
utveckling. Programpengen fördelar resurser till gymnasiet och avser att täcka 
samtliga kostnader på gymnasiet. 

Bildningsnämnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att verksam
heterna skall följa skollag 2010:800, samt skolförordning 2011: 185 som bland 
annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika villkor. 
Elever och barn skall enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till utbildning samt lik
värdig utbildning oavsett vilken skola man går på. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Resursfördelningsprinciper 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Resursfördelningsprinciper 2019 antas . 

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 
l. Resursfördelningsprinciper 2019 antas (bilaga I , BN § 88/2018-08-27). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-08-27 

BN § 89 DNR UN 158/2018 606 

Ombudgetering av investeringsmedel för att färdigställa Molla 
skolgård 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har investeringsmedel om 200 tkr avseende förstudie av Mör
landa förskola. Dessa medel kommer inte att nyttjas under året. Behovet finns 
däremot att färdigställa Molla skolgård. Förslag är därför att ombudgetera 200 tkr 
till tekniska nämnden som saknar resurser för att färdigställa Molla skolgård. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-13 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ombudgetering av investeringsmedel om 200 tkr till tekniska nämnden 
för att färdigställa Molla skolgård 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. Ombudgetering av investeringsmedel om 200 tkr till tekniska nämnden 

för att färdigställa Molla skolgård godkänns. 

Expedieras 
till: 

Tekniska nämnden, Ekonomikontoret 

I , .......... , .. '" .. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-08-27 

BN § 90 DNR UN 153/2018 635 

Information om oroande frånvaro Horsbyskolan F-3 2018:1 

Sammanfattning 
Anna Wetterbrandt, rektor vid Horsbyskolan F-3, informerar nämnden om en 
elev med hög ströfrånvaro, vilket medfört att målen inte nåtts i två ämnen. Upp
följning av elevens frånvaro görs veckovis och rektorn lovar att vid behov åter
komma till nämnden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

~~ ~ 
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BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-08-27 

BN § 91 DNR UN 119/2018 604 

Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s 
prognoser. En fortsatt utbyggnad av förskolan i Herrljunga tätort är nödvändig 
för att klara behovstäckning. Mark behöver planläggas för ytterligare en förskola 
i Herrljunga tätort. Kommunarkitekt Emil Hjalmarsson har presenterat tre alter
nativa placeringar för ny förskola. 

Följande placeringar föreslås med positiva och negativa kännetecken: 
• Alternativ 1, Östergården Västra 

På plussidan: Upptagningsområde där förskola saknas i dagsläget. 
Kommunens mark 6 400 kvm. 

På minussidan: Närhet till återvinningsstation och reningsverk 
Små möjligheter till utbyggnad på grund av platsens storlek 

• Alternativ 2, Horsby Etapp 2 
På plussidan: Upptagningsområde i ett stort utbyggnadsområde för bostäder. 

Kommunens mark 8 000 kvm. 
Lugnt område med lite trafik. 
Närhet till natur och skogsområden. 

På minussidan: Lång process med detaljplan. 

• Alternativ 3, Skogslund/Skoghälla 
På plussidan: Upptagningsområde där flera förskolor finns . 

Kommunens mark 15 000 kvm. 
Stora möjligheter till utbyggnad, långsiktig lösning. 
Närhet till natur och skog. 
Lugnt område med lite trafik . 
Smidig detaljplan. 

Alternativ tre förordas av kommunarkitekt och förvaltning. Lokaliseringsalterna
tiven är utredda för att säkerställa att lämplig mark reserveras och läggs in i de
talj planen. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
F örsko 1 ep lanering Herrljunga lo kaliseringsal ternati v 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera 
mark för ny förskola i Herrljunga tätort, enligt alternativ 3. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ; HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-08-27 

Fortsättning BN § 91 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Robert Andersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till bildningsnämndens 
sammanträde den 1 oktober 2018 för att utreda kommunens eventuella markköp 
för bostadsändamål i Vreta. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att det ska återremitteras. Ordföranden frågar om Robert Anderssons (S) förslag 
till beslut antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 

2018 för att utreda kommunens eventuella markköp för bostadsändamål i 
V reta. 

I Ex~dicnstill: __ K_~_n_11_1n_s~_re_1 s_~_1 ____ ~------------------~ 

I ,~ !P- I ""'~'"""'"•M• 
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BILDNINGSNAMNDEN 

Expedieras till: 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-08-27 

BN § 92 DNR UN 157/2018 612 

Timplan för grundsärskolan 

Sammanfattning 
Våren 2018 fattade regeringen beslut om att en stadieindelad timplan för grund
särskolan skulle träda i kraft 2018-07-01. Syftet med den stadieindelade timpla
nen är att öka likvärdigheten mellan skolorna/huvudmän. Bland annat underlättar 
det för elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, el
ler ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. 

Den nya stadieindelade timplanen medför förändringar för grundsärskolan. För
ändringarna gäller undervisningstiden i matematik, elevens val och slöjd och in
nebär att undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar, motsvarande 
en timme per vecka, medan undervisningstiden i elevens val och slöjd minskas 
till 150 respektive 670 undervisningstimmar. Dessa förändringar planeras att in
föras från och med hästterminen 2019 i högstadiet, men har redan arbetats in i 
den stadieindelade timplanen för grundsärskolan i Herrljunga. 

Timplanen för skolformen grundsärskola i Herrljunga kommun har synkronise
rats så att den stadieindelade timplanen i de tidiga skolåren i hög utsträckning ska 
överensstämma med grundskolans timplan. Orsaken är att alla elever i de tidiga 
skolåren, årskurs 1-4, får sin undervisning som integrerad elev i grundskolan. 
Från och med årskurs 5 finns möjlighet att börja på grundsärskolan på Altorp 
men möjlighet finns också att fortsätta som särskoleintegrerad elev i grundsko
lan. För att underlätta en övergång från och med åk 6 till grundsärskolan på Al
torp, är timplanen för åk 6 identisk med den stadieindelade timplanen för åk 7-9. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-09 
Grundskolans timplan 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad timplan för grundsärskolan antas . 

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. Reviderad timplan för grundsärskolan antas . 

Rektorer vid samtliga grundskolor samt grundsärskolans rektor 



~ ~ HERRLJUNGA .KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-08-27 
Sid 12 

Juslerandes 5'-~ t / 

/)t 

BN § 93 DNR UN 75/2018 604 

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola 

Sammanfattning 
2018-03-12 inkom ett medborgarförslag från föräldraföreningen i I-Iudene, ge
nom Birger Hjalmarsson. Förslaget innebär att Hudene skola ska byggas ut för att 
rymma ett elevantal om 100 elever. Förvaltningen arbetar regelbundet med elev
prognoser med 10 års framförhållning, prognoser som beställs av SCB och upp
dateras kontinuerligt. Under perioden fram till 2027 beräknas som mest 86 elever 
finnas vid Hudene skola. Förvaltningens bedömning är att det inte finns något 
behov av att bygga ut Hudene skola utifrån ett ökat elevunderlag. Förvaltningen 
ser dock ett ökat behov av idrottshallar utifrån en ökad undervisningstid i idrott 
och hälsa från och med hösten 2019 och det skulle vara en tillgång för Hudene 
skola om en idrottshall anlades i anslutning till skolan. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-25 
Medborgarförslag utbyggnad av Hudene skola daterat 2018-03-12 

Jäv 
Carin Martinsson (M) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen av ärendet 
eller beslutet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

Expedieras Kom111u11fullmäktige, Herrljunga ko111111un 
till: Tekniska nämnden, Herrljunga ko111111un 
Fiir kännedom Rektor I-ludcne skola. 
till: 

I ",.,., ..... ,,'" .. 
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Sammanträdesdatum Sid 13 
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BN § 94 DNR UN 150/2018 635 

Information om oroande frånvaro 4-skolorna 2018: 1 

Sammanfattning 
Victoria Andersson, rektor vid 4-skolorna, informerar nämnden om en elev med 
hög ströfrånvaro under slutet av vårterminerna de senaste tre åren. Under vårter
minen 2018 var frånvaron särskilt hög. Rektorn lovar att informera nämnden igen 
vid behov. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-08-27 

BN § 95 

Presentation av ny förskolechef för Molla/ Mörlanda 

Sammanfattning 
Anna Lilja, ny förskolechef för Molla/Mörlanda, presenterar sig för nämnden och 
hälsas välkommen. 

Informationen läggs till handlingarna . 
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BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-08-27 

BN § 96 DNR UN 208/2015 604 

Lägesuppdatering om byggprojektet vid Horsbyskolan 

Sammanfattning 
Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om byggprojektet vid Horsbysko
lan. Etapp 1, som består av nybyggnation av en skolbyggnad i två plan, pågår för 
fullt. Under vecka 35 och 36 uppförs betongväggarna, därefter inleds arbetet med 
taket. Etapp 1 väntas vara färdig i maj 2019. Under etapp 2, som beräknas vara 
klar i maj 2020, kommer en ny matsal och ett nytt kök byggas. Etapp 3, som ut
görs av ombyggnad av förskolelokaler, befintliga kök och befintlig matsal, väntas 
bli klar i augusti 2020. 

Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att förse Horsbyskolans tak 
med solceller. Tekniska nämnden fattar beslut om ett eventuellt äskande på sam
manträdet den 30 augusti 2018. 

Representanter för tekniska förvaltningen och rektorerna vid Horsbyskolan deltar 
i uppföljningsmöten varannan vecka om byggprojektet. Samarbetet upplevs fun
gera mycket bra. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-08-27 

BN § 97 DNR UN 31/2015 610 

Revidering av kvalitetsplan 

Sammanfattning 
Bildningsnämndens kvalitetsplan är den plan som reglerar det systematiska kvali
tetsarbetet på huvudmannanivå. Planen är antagen för 2015-2018 och reviderades 
2017. Förvaltningen föreslår att planens giltighet förlängs fram till och med vår
terminen 2019. Detta för att möjliggöra att bildningsnämnden för mandatperi
oden 2019-2023 får tid och möjlighet att besluta om en ny kvalitetsplan för den 
kommande perioden. Innehållet har endast förändrats utifrån en förlängning av 
planen för ett halvår, i övrigt har inga förändringar skett. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-21 
Förslag på reviderad kvalitetsplan 2015-2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad kvalitetsplan antas . 

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 
l. Reviderad kvalitetsplan antas . 
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Plan för likvärdig skola 2018-2020 

Sammanfattning 
I förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsut
veckling framgår det att en huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprät
tat en plan med redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar, 
samt att berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas § 6. 

Utifrån det kravet har förvaltningen tagit fram en plan för likvärdig skola. Planen 
baseras på förvaltningens samlade uppföljningar för måluppfyllelse och övrigt 
systematiskt kvalitetsarbete, liksom budgetuppföljningar. 

Planen förordar och planerar för insatser inom digitalisering, stärkt personaltät
het, stärkt elevhälsa och stärkt kompetensutveckling. Planen sträcker sig över pe
rioden 2018-2020. De ekonomiska förutsättningarna baserar sig på de ekono
miska prognoser som Skolverket och regeringen kommunicerat ut, där Herr
ljunga får en ökad tilldelning över de kommande 3 åren. 

Bes I utsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-08 
Plan för likvärdig skola, 2018-08-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Plan för likvärdig skola 2018-2020 antas . 

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 
I. Plan för likvärdig skola 2018-2020 antas. 

I "'"'~ ........ " .. 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till Stiftelsen Herbert 
Carlssons hembygds- och fornminnesfonds styrelse 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har att utse ordinarie ledamot, som av tradition väljs till ord
förande i styrelsen, samt ersättare till styrelsen för Herbert Carlssons hembygds
och fornminnesfond. Dessa bör utses bland bildningsnämndens ledamöter samt 
väljas av bildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrel
sen för Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfond för 2018. 

• Carin Martinsson (M) väljs till ordinarie ledamot i styrelsen för Herbert 
Carlssons hembygds- och fornminnesfond för 2018. 

Robert Anderssons (S) förslag till beslut: 
• Ulla Wendel (S) väljs till ersättare i styrelsen för Herbert Carlssons hem

bygds- och fornminnesfond för 2018. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1. Carin Martinsson (M) väljs till ordinarie ledamot i styrelsen för Herbert 

Carlssons hembygds- och fornminnesfond för 2018. 
2. Ulla Wendel (S) väljs till ersättare i styrelsen för Herbert Carlssons hem

bygds- och fornminnes fond för 2018. 

Expedieras Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- och fornminnesfonds styrelse 
till: 
F1ir kUnncdom Cmin Martinsson, Ulla Wendel 
till: 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2018-08-27 

BN § 100 

Information om utredning av eventuell personuppgiftsincident 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om bildningsförvaltning
ens utredning av en eventuell personuppgiftsincident. Händelsen bestod i att en 
medarbetare på bildningsförvaltningen skickade en deltagarlista för simskola till 
berörda rektorer. Listan innehöll omdömen om elevernas simfärdigheter. Efter 
kontakt med kommunens dataskyddsombud konstaterades det att händelsen inte 
är att betrakta som en personuppgiftsincident. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 101 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om: 

• Delar av verksamheten och händelser som inträffat under sommaren, 
bland annat sommarlovsaktiviteter, sommaröppet på förskolor och fritids
hem samt skadegörelse på Altorpskolan och Horsbyskolan. 

• Ändring i skollagen som ställer krav på utredning av upprepad eller 
längre frånvaro gällande elever i de obligatoriska skolformerna. Huvud
mannen ska informeras när sådan utredning inleds. 

• Ändring i skollagen som innebär skyldighet för huvudmannen att utse en 
eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen 
med att se till att de författningar som gäller för utbildningen följs. 

• Ändring i skollagen som innebär obligatorisk prao om tio dagar under 
årskurs 8 och 9 för elever i grundskola och grundsärskola. 

• Ändringar i skollagen som träder i kraft under 2019, däribland krav på le
gitimation för fritidspedagoger, förskolechefer kommer att benämnas rek
tor, timplanen för idrott och hälsa utökas från 500 till 600 timmar samt 
utökad undervisningstid i matematik med 100 timmar i årskurs 7-9 och 
minskning av elevens val med motsvarande timmar. 

• Tillägg i skolförordningen från och med 2018-07-01 som innebär att sko
lorna i schemaläggningen ska arbeta för att förhindra håltimmar då dessa 
har en negativ inverkan på elevernas närvaro. 

• Pågående och genomförda byggnationer och renoveringar av Altorpsko
lan. Bland annat pågår arbetet med parkourbanan och utemiljön, den 
långa korridoren i B-huset har målats om och försetts med ljusspeglar, 
kök och serveringsrum byts ut, nytt låssystem har installerats och inne
gården har rustats upp. 

• Bemanningsläget på Altorpskolan. Ny rektor startar 28 augusti och rekry
tering av skoladministratör pågår. 

• Att det inte blir någon pedagogisk omsorg i Hudene i Svenska kyrkans 
regi. Barnunderlaget är för litet för att starta. 

• Utfallet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Kunskapskällan och 
i vilken utsträckning huvudmannen har ett långsiktigt och samordnat ar
bete för nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar. Tillsynsmyndighet
en bedömer att huvudmannen bland annat behöver styra arbetet för att 
motverka studieval som grundar sig på kön och social och kulturell bak
grund samt tydliggöra vikten av och aktivt skapa förutsättningar för struk
turerade kontakter mellan språkintroduktion och den kommunala vuxen
utbildningen. Kommunen ska senast den 18 februari 2019 redovisa vid
tagna åtgärder till Skolinspektionen. 

• Antagningsläget för Kunskapskällan. Totalt 98 elever är antagna till höst
terminen, vilket bedöms som en god elevrekrytering. 

Uldragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 21 
2018-08-27 

Fortsättning BN § 101 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Juslerandes !i lQ 
~., 

I ,,,~ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2018-08-27 

BN § 102 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning DNR 

KF § 86/2018-06-19 Budget 2019 KS 235/2017 
och verksamhetsplan 2019-2021 för 
Herrljunga kommun 

2 Skolinspektionens beslut efter kva- UN 28/2018 
litetsgranskning vid Kunskapskäl-
Ian i Herrljunga kommun av nyan-
lända elevers fortsatta utbildnings-
vägar efter språkintroduktion 

3 Protokoll MBL § 11 Förhandling 

4 Protokoll och anteckningar från 
FSG 2018-08-16 

Bildningsnämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

Uldrag sbeslyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2018-08-27 

BN § 103 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-06-11 -
2018-08-27 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbeslut DNR 

2 

3 

Delegerings beslut - Anmälnings- Lista på delegeringsbeslut förvaras 
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom-
2018-06-11 - 2018-08-27 munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Delegerings beslut - Anmälan, 
fattade under tidsperioden 
2018-06-11 - 2018-08-27 

Delegerings beslut - Anställning, 
fattade under tidsperioden 
2018-06-11 - 2018-08-27 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

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

Bildningsnämndens beslut 
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

I , ,., ........ ,,." .. 
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Resursfördelningsprinciper 2019 

Bakgrund 

Bildningsnämnden har sedan ett par år tillbaka en resursfördelningsmodell som 
fördelar resurser till verksamheterna enligt två huvudprinciper: 

I) Fast ersättning - som ska täcka kostnader för lokaler, kost, 
administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, 
svenska som andraspråk och datorer/telefoni m.m. 

2) Barn-/elevpeng - som ska täcka kostnader för personal, läromedel, 
särskilt stöd och kompetensutveckling. 

Den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt 
samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis 
skapas förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken 
enhet eleven går på. Den procentuella uppräkningen av lokalvård, hyra, 
vaktmästeri och kost tillhandahålls av tekniska förvaltningen (se preliminär 
uppräkning 2019 på sidan 7). 

Barn-/elevpengen multipliceras med antalet barn/elever i verksamheten. 
Verksamheternas budget varierar därför efter hur många barn/elever 
verksamheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på 
landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna 
bedriva likvärdig undervisning i deras mindre klasser. 

Landsbygdstilldelningen bygger på följande principer: 

• Ersättning för aktuellt elevantal upp till 50 elever. 

• Omfattar årskurs 1-6. 

Utöver den fasta ersättningen, barn-/elevpengen och landsbygdsstödet så finns 
det ett centralt konto för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov. Medel 
fördelas efter behov där förskolechef/rektorerna gör en ansökan till 
Bildningschefen. 

Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till en enskild elev med omfattande behov av 
särskilt stöd, och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för 
att kunna fullgöra sin skolgång. I skolförordningen förtydligas att 
tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller 
andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga 
undervisningen. Enligt förarbetena kan det vara frågan om stödåtgärder för 
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elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala 

faktorer. Andra (icke-extraordinära) stödåtgärder ska rymmas inom 

grundbeloppets kostnadspost för undervisning. Vid behov involveras elevhälsan i 

bedömningen. Tilläggsresurserna ska även täcka extraordinära insatser i andra 

kommuner och vid fristående enheter där Herrljunga kommun har barn/elever 

placerade. 

Grundsärskola åk 1-5 

Elever som är mottagna i grundsärskolans tidiga skolår, åk 1-5 går kvar på sin 

anvisningsskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en 

grundskoleklass, men att eleven läser och undervisas utifrån grundsärskolans 

kursplaner samt följer grundsärskolans timp\an. 

Rektorer som har integrerade elever i skolan kan efter behov få extra medel. En 

central pott finns under grundsärskolan för att täcka de ökade 

undervisn ingskostnader som uppstår. 
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Bidrag till enskilda huvudmän- Förskola/pedagogisk omsorg 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten . 
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten 

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän är reglerat i skolförordningen och i 
skollagen. Bidraget består av ett grundbelopp som grundas på kommunens 
budget och som avser ersättning för: 

• Omsorg och pedagogisk verksamhet 

• Pedagogiskt material och utrustning 

• Måltider 

• Administration 

• Mervärdesskatt 

• Lokalkostnader 

Grundbeloppets delar är reglerade i skollagen 25 kapitlet 12§. Samtliga delar 
beräknas efter kommunens budget förutom mervärdesskatt och administration. 
Mervärdesskatt är ett reglerat belopp som uppgår till sex procent av det totala 
bidragsbeloppet. Administration är också ett reglerat belopp men uppgår till tre 
procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av 
grundbeloppet för pedagogisk omsorg (skolförordning 14 kapitlet 5§). 

Kommunens barn-/elevpeng används för att fördela medel till delarna omsorg 
och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material och utrustning. Till 
enskilda huvudmän som bedriver förskola används den genomsnittliga kostnaden 
per barn för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader. Till 
enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg används en 
omkostnadsersättning för att fördela medel till delarna måltider och 
lokalkostnader. 

Ändringar under löpande budgetår är reglerade i skolförordningens 25 kapital §2. 
Om resurser ges till kommunens verksamheter under budgetåret, ska 
motsvarande ti I !skott ges till de enskilda huvudmännen. Sedan 2015 har 
kommunens verksamheter fått extra medel från den centrala lönepotten för att 
täcka årets löneökningar. Motsvarande belopp fördelas till de enskilda 
huvudmännen. 

Om kommunen minskar ersättningen till verksamheter får bidrag till enskilda 
minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under 
budgetårets sätts ner. 



Bilaga 1, BN § 88/2018-08-27 
Sida 4 av 7 

Herrljunga kommun tillämpar en rutin om att förändra budgetens storlek till 
verksamheter om det under budgetårets sker en volymförändring som är större än 
tio procent sett över helåret. 

Grundläggande förutsättningar 

Bildningsnärnnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att 
verksamheterna skall följa skollag 20 I 0:800, samt skolförordning 2011: 185 som 
bland annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika 
villkor. Elever och barn skall enligt lagt.ex. även ha lika tillgång till utbildning 
samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. 

Ekonomiska förutsättningar 

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är 241 673 tkr. Budgetförändringen 
härleds ti 11 nedanstående faktorer (tkr). 
Lönerevidcri ng 2018 3083 
Liincrrvic.kring 2019 1078 
Prisö kning exkl lön 545 
Pri:>öknln.lt internt 870 
Demografi (öränJcing 1792 
Nationella beslut 181 
R:thwåx l.i llg -314 
Totalt 7235 
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Volymtilldelning efter demografimodellen 2019 

Enhet Antal 
Förskola och pedagogi sk omsorg 533 
Fri tidshem ( exkl lov/garanti) 434 
Grundskola 1086 
Gymnasieskola (+annan kommun) 334 

Internfördelning 2019 (preliminär) 

Enhet Antal 
Förskola och pedagogisk omsorg 522 
Fritidshem (exkl lov/garanti) 435 
Grundskola 1064 
Gynrnasieskola (+annan kommun) 342 
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Barn-/ elevpeng 

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen 2,6 procent. 

Precis som föregående år är barn-/ elevpeng exklusive 2019 års lönerevision. Det 

innebär att verksamheterna kommer att tillföras medel under 2018 som 

motsvarar lönerevisionen. Budgettilldelningen finansieras av ett centralt konto 
under kommunstyrelsen. 

Ålder/årskurs belopp i tkr 2018 2019 Förändring % 

Förskola l-3 år 11 3 3 11 6,3 2,6% 

Förskola 1-3 år 15h 69,7 71,5 2,6% 

Förskola 4-5 år 80,5 82.6 2,6% 

Förskola 4-5 år l 5h 52,6 54,0 2,6% 

Pedagogisk omsorg 1-3 år 110 3 11 3.3 2,6% 

Pedagogisk omsorg 1-3 år 15h 67,8 69,7 2,6% 

Pedagogisk omsorg 4-5 år 77 9 so 5 2.6% 

Pedagogisk omsorg 4-5 år 15h 51,2 52,6 2,6% 

Fritidshem 27.8 28.5* 2,6 % 

Fritidshem lov- och garantiplats 9,5 9.8 2,6% 

Grundskola förskoleklass 34.2 35.2 2,6% 

Grundskola årskurs 1-3 46,1 47,4 2.6% 

Grundskola årskurs 4-6 50.7 52.1 2.6% 

Grundskola årskurs 7-9 53,9 55,4 2,6% 

Landsbygdsstöd 25.4 26.1 2,()% 

*Siffran bygger på den generella barnpengen, barnpengen för F-3 är 32,2 och 
årskurs 4-6 satt till 18, 1 (uppräknat 2,6 %). 
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Programpeng 

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasieskolan. 
Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska 
täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två 
delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, 
undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. 

Undervisning, administration och elevhälsn har räk nats upp med 
lönerevideringen för 2018 (2,6 %). Läromedel har riiknats upp med PKV för 
2018 (I ,9 %). Nedanstående tabell visar den preliminära höjningen som 
förväntas ifrån tekniska nämnden. 

Preliminår prisuppräkning 
Herrljunga 

Lokalvård 2,44 % 

Vaktmästeri 2,11 % 

Internhyra 1,95 % 

Måltidspris 2,70% 

Likt föregående år är programpengen exklusive 2019 års lönerevision i 
uppräkningstabellen. Gymnasieprogrammen har räknats upp med 2,6 % för 
samtliga undervisningskostnader inom respektive program (inklusive elevvård). 
Lokalkostnader samt måltidskostnader efter uppräkning från tekniska 
preliminära tabell (se ovan). 

Program belopp i tkr 2018 2019 

Bygg- och 
122.8 125,1 

anläggningsprogrammet 
El- och energiprogrammet 123,9 126,6 

Ekonom i programmet 106.5 108.4 

Industritekniska programmet 147 4 I 50 3 

Naturvetenskaps programmet 106.7 108 6 

Restaurang- och 
124.1 126.4 

livsmedelsprogrammet 
Sam häl lsvetenskapsprogrammet 104.5 l 06.4 

Teknikprogrammet 111.3 113.4 

Lärling 104,5 106A 
Introdu klionsprngrammet I I 1,3 113.4 


