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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Nossan (A-salen), kommunhuset kl. 15.00-19.05 
Ajournering kl. 16.30-16.45 

Christina Glad (KV), ordförande 
Krister Karlsson (V), tjg. ers. för Bert-Åke 
Johansson (S), vice ordförande  
Mikael Norén (L) 
Carin Martinsson (M) 
Alexander Strömborg (SD)  
Lina Sundberg (M)  
 

Christer Amnehammar (C) 
Katarina Andersson (S) 
Johnny Carlsson (C), tjg. ers. för Niclas Emanu-
elsson (C) 
 

Annica Steneld, bildningschef 
Erik Thaning, utvecklingsledare 
Gabrielle Ek, controller §§ 84–89 
Jesper Labardi, nämndsamordnare 
Helen Svantesson, IT-samordnare §§ 
84–85 

Cecilia Hjalmarsson Nylund, rektor § 
88 
Caroline Fridén, projektledare § 93 

Lina Sundberg (M) 

Digital signering, 2022-09-02, innan kl. 14.00 

 
 Jesper Labardi 

Christina Glad 
 
Lina Sundberg (M) 

Bildningsnämnden  

 2022-08-29 

2022-09-02 2022-09-24 

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga 

84-96 

Övriga deltagare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 84   
 
Förändring av dagordningen 

 
Förslag till beslut 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 

 
Christina Glad (KV) anmäler följande ärende till dagens sammanträde: 

• Inbjudan till invigningen av Mörlanda förskola den 19 september 
• Extra sammanträde för bildningsnämnden den 17 oktober 

 
Carin Martinsson (M) anmäler följande ärende till dagens sammanträde: 

• Omdirigering av trafiken på E20 
 
Krister Karlsson (V) anmäler följande ärende till dagens sammanträde: 

• Utbildning av personal i sexualbrott 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 85  
 
Utbildning i digital signering 
 
Sammanfattning 
Helen Svantesson, IT-samordnare, föreläser om hur det nya systemet med digital 
signering fungerar.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 86   DNR UN 38/2022 600 
 
Beslut om att avsluta tillsyn av Knattebo pedagogiska omsorg 
 
Sammanfattning 
Med tillsyn avses enligt skollagen 26 kap en självständig granskning som har till 
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som föl-
jer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. En kommun har ansvar för tillsyn över pedago-
gisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt enligt 25 kap. 10 §.  
 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2022-06-14 beslutade bildningsnämnden 
att Knattebo pedagogiska omsorg föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skollagen 
(2010:800) att senast den 30 augusti 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
bildningsnämnden. 
 
Styrelsen har inkommit med en skrivelse om hur de ämnar åtgärda de brister som 
framkommit. Styrelsen har planerat in 4 återkommande uppföljningar fördelat 
över året för att säkerställa huvudmannens uppföljning av verksamheten.  
 
Redovisningen innebär att förvaltningen föreslår att tillsynen gällande Knattebos 
pedagogiska omsorg avslutas.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-06-20 
Skrivelse – Styrelsen för Knattebos pedagogiska omsorg, 2022-06-20 
Årshjul Knattebo 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Avslutar tillsyn av Knattebos pedagogiska omsorg.  
 
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. Avslutar tillsyn av Knattebos pedagogiska omsorg.  
______  

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Knattebo - pedagogisk omsorg 
Remmene bygdegård 1 
52491 HERRLJUNGA 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 87    
 
Information om elevernas måluppfyllelse vt 2022 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar bildningsnämnden om måluppfyllel-
sen för eleverna i åk 6 och 9 under vårterminen 2022.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 88    
 
Presentation av ny rektor 
 
Sammanfattning 
Nya rektorn för Altorpskolan Cecilia Hjalmarsson Nylund presenteras och hälsas 
välkommen.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 89   DNR UN 4/2022 606 
 
Månadsuppföljning per 2022-07-31 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens prognos för helåret per den 31/7 visar ett underskott om 1 
250 tkr. Den faktor som bidrar främst till underskottet är personalkostnader samt 
till viss grad minskning av intäkter. Nämnden får fortsatt skolmiljard under 2022 
vilket delvis balanserar de ökade personalkostnaderna. Tabellen nedan visar års-
prognosen för bildningsnämnden per den 31 juli 2022. 

 

  
2022-07 
Budget 

2022-07 
Utfall 

2022-07 
Avvikelse 

Helår 
Budget 

Helår 
Prognos 

Helår 
Avvikelse 

Nämnd 269 297 -28 461 461 0 
Förvaltningsledning 13 713 13 118 595 24 107 23 857 250 
Förskola 30 618 29 903 714 53 377 53 527 -150 
Fritidshem 10 809 10 525 284 19 123 18 572 550 
Grundskola 57 118 55 208 1 910 102 074 103 574 -1 500 
Grundsärskola 3 653 2 678 975 6 411 6 261 150 
Gymnasieskola 22 037 20 796 1 241 38 790 39 791 -1 000 
Gymnasiesärskola 1 808 1 173 635 3 100 3 100 0 
Vuxenutbildning 3 243 3 209 34 5 560 5 110 450 
Kultur och Fritid 4 619 2 908 1 711 8 123 8 123 0 
Summa 147 887 139 816 8 072 261 126 262 376 -1 250 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-01 
Månadsuppföljning per 2022-07-31 för bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per 2022-07-31 för bildningsnämnden 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. Månadsuppföljning per 2022-07-31 för bildningsnämnden godkänns.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 90 UN 127/2022 606   
 
Äskande om effektiviseringsmedel 2022 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har inventerat och prioriterat utvecklingsbehoven inom 
bildningsnämndens verksamheter gällande digitalisering. Utifrån en kostnadsef-
fektiv avvägning av förvaltningen bedömt att det finns följande utvecklingsom-
råden: 

 
• Digitalisering av modersmålsundervisning 100 tkr 
• Hybridundervisning som komplement vid skolfrånvaro 650 tkr 
• Digitalisering och skolskjutsoptimering 350 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-20 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
• Bildningsnämndens föreslår att Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämn-

dens äskande om 1100 tkr i effektiviseringsmedel för 2022.  
 
Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.  
 
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen  

1. Bildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner bildnings-
nämndens äskande om 1100 tkr i effektiviseringsmedel för 2022.  

______  
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunstyrelsen, Herrljunga kommun 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 91  UN 141/2022 600   
 
Riktlinje för krisberedskap och krisledning inom bildningsnämn-
dens verksamheter 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna riktlinje, krisberedskap och krisledning inom bildningsnämn-
dens verksamheter, är att ange ramen för hur krisledningsarbetet ska fortgå i för-
valtningen. Vid den stressituation som en kris innebär är det tänkt att denna rikt-
linje tillsammans med underliggande rutiner ska vara en hjälp att på bästa sätt 
hantera krisen. I en krissituation kan det alltid uppstå faktorer som inte är förut-
sedda, dessa rutiner ska ses som vägledande och måste kunna anpassas efter varje 
inträffad händelse. Riktlinjen och den kompletterande rutinsamling för krishante-
ring ersätter de två tidigare dokumenten, plan för hot och våld samt krisplan. Där 
denna riktlinje är bildningsnämndens vägledande dokument för hur krisberedskap 
och krisledning ska hanteras inom förvaltningen, medan rutinsamlingen är en 
manual utifrån olika scenarion. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-20 
Riktlinje krisberedskap och krisledning inom bildningsnämndens verksamheter, 
2022-07-20.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
• Riktlinje krisberedskap och krisledning inom bildningsnämndens verksamheter 

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. Riktlinje krisberedskap och krisledning inom bildningsnämndens verksam-
heter godkänns.  

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 92   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om följande: 

• Bra uppstart på skolorna i kommunen. De sommaröppna skolorna har 
också varit till hjälp och visat sig vara lyckat.  

• Kunskapskällan tar in ungefär lika många elever i år som föregående år 
men det kan ändras då elever byter och tillkommer i början av läsåren.  

• Tre ukrainska elever kommer att starta i Mörlandaskolans verksamheter.  
• Ett utökat behov av grundsärskola har tillkommit på grund av fler elever i 

yngre åldrar. En ny genomlysning om utökad särskola kommer att göras.  
• Erik Thaning är fortsatt tillförordnad chef för biblioteket på 50%. En ny 

kvalitetssamordnare kommer och stöttar upp i arbetet med en tjänst på 
20%. Efter årsskiftet kommer bibliotekets verksamheter försvinna från 
bildningsförvaltningen och hamna under nya kultur- och fritidsenheten 
som är en del av större organisationsförändringar. Man kommer att ha ett 
tätt samarbete med nya förvaltningen. 

• Vecka 39 kommer kommunen att gå in i krisberedskapsvecka vilket är en 
årlig nationell informationskampanj som ska öka människors motstånds-
kraft inför samhällskriser och krig. Syftet är att träna för god hembered-
skap, detta kommer att märkas genom bland annat förändrad kost för ele-
ver i skolorna.  

• Den 19 september invigs fjärde avdelningen på Mörlandskolan och 
nämnden är välkomna att delta.  

• Kvalitetsdialog med förvaltningen och bildningsnämndens ledamöter 
kommer att ske den 3 oktober.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 93   
 
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
 
Sammanfattning 
Caroline Fridén, projektledare, informerar bildningsnämnden om nämndens på-
gående byggprojekt för Altorpskolan. Arbetet har kommit igång igen efter se-
mestern och man har haft ett lyckat möte med referensgruppen om arbetet framåt.  
 
Med fortsatt oro i samhällsekonomin tillkommer problem som ökade räntekost-
nader, byggkostnader och energikostnader. Med det i beaktning försöker man 
kalkylera vad anbudet kan komma att hamna på nästa år.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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BN § 94  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-06-14 – 
2022-08-29 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2022-06-14 – 2022-08-29 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2022-06-14 – 2022-08-29 
 

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

 3 
 
 
 
 

Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2022-06-14 – 2022-08-29 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 95   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 

KS § 87/2022-05-30 Översyn av pro-
cessen för intern styrning och kontroll 
 
KF § 118/2022-06-21 Ändring av tids-
plan för budgetbeslut i samband med 
höstens budgetprocess 
 
KS § 117/2022-06-21 Inrättande av 
kultur- och fritidsenhet inom kommun-
styrelsens förvaltning 

UN postlista 
2022:6 
 
UN 3/2022 
 
 
 
UN 131/2022 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2022-08-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 96   
 
Övrigt 
 
Sammanfattning 
Christina Glad (KV) meddelar nämnden om att fjärde avdelningen på Mörlanda 
förskola ska invigas den 19 september och att nämnden är välkomna att delta. En 
kallelse skickas ut till förvaltningen och nämnden.  
 
Christina Glad (KV) meddelar att bildningsnämnden kommer att ha ett extra 
sammanträde den 17 oktober med anledning av budgetarbete inför kommande år.  
 
Carin Martinsson (M) informerar om att E20 kommer att stängas av för södergå-
ende trafik mellan Vara och Vårgårda mellan 12 september till och med 6 no-
vember. Trafiken kommer att ledas genom Herrljunga ringled. Det upptäcktes att 
Herrljunga kommun inte har blivit informerade om detta. Trafiken kommer att 
ledas förbi tre skolor vilket gör att rektorer, vårdnadshavare och allmänheten bör 
bli informerade om situationen.  
 
Krister Karlsson (V) lyfter frågan om kommunens arbete för att förhindra sexu-
albrott mot barn. Krister berättar om utbildningar genom Socialstyrelsen som 
personal kan delta i för att bättre upptäcka fall inom kommunen i förebyggande 
syfte.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.
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