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Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 17.00-18.00 
 

Beslutande 
Christina Glad (KV), ordförande 
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande 
 
Digitalt deltagande via Teams 
Brita Hårsmar (C), tjg. ers. för Niclas Emanuelsson (C) 
Mikael Norén (L)   
Carin Martinsson (M) 
Ove Severin (KD)  
Lina Sundberg (M) 
 

 
 
 
 
Digitalt deltagande via Teams 
Jacob Brendelius (SD)  
Maj Henningsson (KD), tjg. ers. för 
Christer Amnehammar (C) 
Krister Karlsson (V), tjg. ers. för Kata-
rina Andersson (S) 

 
 
Personal  
Annica Steneld, bildningschef 
Erik Thaning, utvecklingsledare, via Teams 
Gabrielle Ek, controller, via Teams 
Linnea Nilsson, nämndsamordnare 
 
 
 
 

 

Bert-Åke Johansson (S) 

Kommunhuset, Herrljunga, direktjustering 

 
Linnea Nilsson 

Christina Glad (KV) 

Bert-Åke Johansson (S)  
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Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga 
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Övriga deltagare 
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BN § 115 DNR UN 160/2021 606 
 
Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planpe-
rioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning 
(2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till ut-
bildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-10 
Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden godkänns. 
 

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

 
Ordföranden yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen och att bild-
ningsnämnden håller ett nytt sammanträde för att behandla ärendet på torsdag 
den 14 oktober kl. 16.30.  

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen. Bildningsnämnden håller ett nytt 
sammanträde på torsdag den 14 oktober kl. 16.30 för att behandla ärendet.  

______  
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