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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 50   
 
Förändring av dagordningen 

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

 
Ordföranden anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 
 
Jacob Brendelius (SD) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fråga om Västtrafikkort till elever 
 
Carin Martinsson (M) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fråga gällande nationella idrottsutbildningar (NIU) 
 
Katarina Andersson (S) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fråga om marknadsföring av industriprogrammet  
 
Mikael Norén (L) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fråga om vandringsleder 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 51   
 
Presentation av ny bibliotekschef 

 
Sammanfattning 
Marie Eriksdotter, ny bibliotekschef, presenterar sig för nämnden och hälsas väl-
kommen. 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 52 UN 46/2021 
 
Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns hantverks- 
och kulturstipendium 2021 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun utdelar sedan 1985 årligen ett hantverks- och kulturstipen-
dium. Ansökan görs till bildningsnämnden, som beslutar om val av stipendiat. En 
egen ansökan och två nomineringar har inkommit 2021: 

• Robert Hellström, 37 år, sedan några år boende i Herrljunga, har studerat 
foto och video och började för några år sedan att ta steget mot profession-
ellt fotograferande. Han ser nu över möjligheten att starta sin egen studio 
i centrala Herrljunga. 

• Elsa Backenfall, 18 år, har under sin uppväxt varit aktiv i Kulturskolan i 
Herrljunga och där spelat trumpet, gitarr och piano. Hon går nu på Mu-
sikgymnasiet AMB i Vara med sång som huvudinstrument. Framtid och 
yrkeskarriär är ännu ovisst för Elsa, men att hon vill jobba med männi-
skor och hjälpa dem i olika avseenden har varit klart länge. 

• Stina Sanfridsson, 24 år, är bosatt i Herrljunga och läser nu på Handels-
högskolan i Göteborg. Intresset för keramik har följt henne sedan hon i ti-
diga gymnasieår deltog i en keramikkurs hos Birgitta Swahn, Herrljunga, 
och senare en kortare kurs på Mullsjö folkhögskola. Stina har skaffat en 
egen drejskiva och har en egen liten verkstad på lantstället i Vimle. Hon 
drömmer om att kunna inköpa en eldriven drejskiva och att gå en kera-
mikkurs i Köpenhamn.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-14 
Stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 
Ansökan Robert Hellström 
Nominering Elsa Backenfall 
Nominering Stina Sandridsson 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Stina Sanfridsson tilldelas Herrljunga kommuns hantverks- och kultursti-
pendium 2021. 

 
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.  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 52 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Stina Sanfridsson tilldelas Herrljunga kommuns hantverks- och kultursti-
pendium 2021. 

______  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-05-03    
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BN § 53 DNR UN 45/2021 
 
Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns kulturpris 
2021 
 
Sammanfattning 
Sedan 2003 utdelar Herrljunga kommun ett kulturpris. Ansökan görs till bild-
ningsnämnden, som beslutar om pristagare. Fyra nomineringar har inkommit 
2021: 

• Fåglaviks Fornminnes- och hembygdsförenings styrelse, för att tillsam-
mans med föreningsmedlemmar ha dokumenterat Fåglaviks historia med 
unika bilder från glasbruket och dem som arbetat där genom åren.  

• Jan-Eric Johansson, som genom ihärdigt arbete förverkligat den före-
ningsdokumentation som Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap kunnat 
presentera digitalt under 2020.  

• Kent Lennartsson, för att under mer än två års tid ha samlat information 
och intervjuat många berörda personer, kopierat kort och gått igenom ar-
kivmaterial för att dokumentera Lastbilscentralens i Herrljunga historia. 

• Gäsene mejeriförening. Tack vare dugligheten hos bönderna i Gäsene hä-
rad och sedan starten 1931 av Gäsene mejeri, 90 år 2021, bibehålls det 
öppna landskapet, kulturbygden Gäsene, med sitt art- och stenrika land-
skap.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-15 
Stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris 
Nominering Fåglaviks Fornminnes- och hembygdsförenings styrelse 
Nominering Jan-Eric Johansson, Herrljunga IHS 
Nominering Kent Lennartsson, Lastbilscentralens i Herrljunga historia 
Nominering Gäsene mejeriförening 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Jan-Eric Johansson tilldelas Herrljunga kommuns kulturpris 2021, för det 
arbete han lagt ned på dokumentationen av kommunens idrottsföreningar, 
som nu finns tillgänglig på Herrljunga Idrottshistoriska Sällskaps hem-
sida. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 
Jacob Brendelius (SD) föreslår att Gäsene mejeriförening tilldelas Herrljunga 
kommuns kulturpris 2021.  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 53 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i en-
lighet med förvaltningens förslag. 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Jan-Eric Johansson tilldelas Herrljunga kommuns kulturpris 2021, för det 
arbete han lagt ned på dokumentationen av kommunens idrottsföreningar, 
som nu finns tillgänglig på Herrljunga Idrottshistoriska Sällskaps hem-
sida. 

______  
 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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BN § 54 DNR UN 85/2021 
 
Revidering av övergripande likabehandlingsplan 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens övergripande likabehandlingsplan reglerar hur arbetet med 
att motverka och förebygga kränkande behandling och diskriminering fördelas 
inom bildningsförvaltningen, samt vem som är ansvarig för att arbetet bedrivs på 
det sätt som lagen förskriver. Utifrån nuvarande form, så föreslår förvaltningen 
endast att planens giltighet förlängs till 2023-06-30. 
 
Den övergripande likabehandlingsplanen hanterar inte frågor om hur tryggheten 
och studieron ser ut i bildningsnämndens verksamhet. Uppföljning och redovis-
ning av det arbetet sker under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-16 
Övergripande likabehandlingsplan 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Övergripande likabehandlingsplan 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. Övergripande likabehandlingsplan antas. 
______  
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BN § 55   
 
Information om installation av porrfilter i skolans nätverk 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, och Erik Thaning, utvecklingsledare, informe-
rar nämnden om hur arbetet med att installera porrfilter i skolans nätverk fortgår. 
Bakgrunden är en motion från Jacob Brendelius (SD) som beviljades i kommun-
fullmäktige (§ 121/2020-10-19) om att införskaffa och installera ett filter som 
blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolors och försko-
lors datorer och läsplattor. I motionen ingick också en del om att Herrljunga 
kommuns skolor ska se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och atti-
tyder kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Denna uppfölj-
ning ska enligt beslutet från kommunfullmäktige redovisas på bildningsnämn-
dens sammanträde i juni 2021. 
 
Den ursprungliga planen var att den nya programvaran skulle vara installerad och 
i drift under det första kvartalet 2021. Till följd av en rad överbelastningsattacker 
på kommunens nätverk har arbetet försenats något. Programvaran är installerad i 
kommunen och just nu provas funktionaliteten på IT-avdelningen för att säker-
ställa programvarans effekt och driftsäkerhet. Programvaran har konfigurerats 
tillsammans med Netnordic. Det som är kvar att göra efter att programvaran be-
dömts vara godkänd av IT-avdelningen är att vidareföra programvaran till alla 
enheter och gå i skarp drift.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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BN § 56      
 
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens 
pågående byggprojekt.  
 
När det gäller byggprojektet på Ods skola så kommer slutbesiktning att ske vid 
månadsskiftet maj/juni. Därefter kommer verksamheten få flytta in i sina nya lo-
kaler.   
 
Byggprojektet på Horsbyskolan fortskrider enligt plan och planerar att slutföras 
lagom till sommarledigheten. Från och med augusti kommer det att finnas elva 
förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. I nuläget är underdelen av Horsbyskolans 
gamla paviljong kvar på Horsbyskolan, medan överdelen förflyttats till Mörlan-
daskolan för att användas där. Tobias Odsvik, fastighetschef, undersöker möjlig-
heterna att förflytta underdelen av paviljongen till någon annan verksamhet, uti-
från de behov som finns av ytterligare lokaler på andra skolor.  
 
Byggprojektet på Mörlandaskolan fortskrider enligt plan.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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BN § 57     
 
Förvaltningschefen informerar 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande: 

• När det gäller covid-19-läget tar verksamheterna små kliv framåt med ut-
gångspunkt i rådande restriktioner. Smittskydd Västra Götaland skickar ut 
information veckovis, och kommunens säkerhetschef mailar regelbundet 
ut uppdateringar kring situationen. Det är ett förhållandevis lugnt läge i 
verksamheten utifrån det kända smittoläget. 

• Studenten fortsätter att planeras utifrån att covid-19-läget är oförändrat.  
• Vikariesituationen är ansträngd, men bemanningsenheten jobbar på med 

att rekrytera nya vikarier. Det är fortfarande svårast att rekrytera till 
kommunens ytterområden, dit de anställda ofta behöver ta sig med bil.  

• Planering sker nu inför hur de sommaröppna verksamheterna ska bedrivas 
utifrån ett covid-19-perspektiv, något som fungerade väl förra året.  

• Kommunens fritidsgård, Freetime, har ökat sin aktivitet och sina öppetti-
der, då både rektor, personal och elever sett ett behov av det. Det kommer 
finnas aktiviteter under den största delen av sommaren, både i Herrljunga 
tätort och i Mörlanda.   

• Då det bedöms finnas ett ökat behov av mottagning i elevsärskolan ska 
elevhälsochef och utvecklingsledare göra en genomlysning av vilka verk-
samhetsanpassningar som behöver göras.  

• Arbetsmiljöverket genomför just nu en inspektion av Herrljunga kom-
muns socialförvaltning och bildningsförvaltning, där de bland annat be-
söker Horsbyskolan och Kunskapskällan. Inspektionen syftar bland annat 
till att undersöka hur kända rutiner och handlingsplaner kring arbetsmiljö 
och ronder är i verksamheterna och hur arbetet har gått under covid-19-
pandemin.  

• Det finns ett förslag hos Skolverket om att förändra timplanen. Förslaget 
skulle innebära att förvaltningen kommer få planera om i fråga om be-
manning på skolorna. Det är viktigt att i så fall ta ett helhetsgrepp i frå-
gan. Om förslaget går igenom kommer det först börja gälla nästa läsår.  

• Herrljunga och Vårgårda jobbar med en gemensam kompetensutveckling 
för ledningsgruppen, vilket inkluderar skolrektorerna. Mycket fokus 
kommer ligga på att utveckla analysarbetet. 

• Rekryteringsarbetet går framåt och är ett ständigt pågående arbete. Rekry-
teringen av ny rektor till Molla och Mörlanda skola har nu blivit klar och 
den nya rektorn väntas tillträda till höstterminen. Rektorn för Horsbysko-
lan årskurs 4-6, som också har verksamhetsansvar för modersmål, har 
sagt upp sig vilket innebär en ny tjänst att tillsätta.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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BN § 58  
 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-03-29 – 
2021-05-02 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 
 
 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2021-03-29 – 2021-05-02 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2021-03-29 – 2021-05-02 
 

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

 3 
 
 
 
 

Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2021-03-29 – 2021-05-02 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 
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BN § 59  
 
Information om bildningsnämndens långtidsplanering 
 
Sammanfattning 
Linda Rudenwall, ekonomichef, informerar nämnden om bildningsnämndens 
långtidsplanering utifrån Herrljunga kommuns demografiska befolkningsutveckl-
ing. Kommunen använder sig av en budgetmodell som bygger på att de ekono-
miska ramarna anpassas utifrån befolkningsutvecklingen inom barnomsorgen, 
grundskolan, gymnasieutbildningen och äldreomsorgen. Systemet innebär att 
kommunbidrag tilldelas vid ökning av barn och elever och tas ifrån vid minsk-
ning av barn och elever.  
 
Det finns dock stora variationer i hur prognosen ser ut, inte bara i Herrljunga 
kommun, utan i hela Sverige. I den befolkningsprognos som kom tidigare i år så 
kan man se att antalet barn och unga förväntas minska i kommunen mellan år 
2020 och 2030. Enligt den tidigare befolkningsprognosen som kom 2020 beräk-
nades antalet barn och unga öka. Prognosen har haft för hög tilltro i födelsenetto 
och befolkningsutveckling. Dessa skiftningar i befolkningsprognosen innebär 
svårigheter att planera i budgetprocessen.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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BN § 60 DNR UN 100/2021 
 
Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 
 
Sammanfattning  
Regeringen har beslutat att under 2021 betala ut 1 miljard kronor till landets 
kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säker-
ställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-
pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antal barn och unga i åldern 6-19 
år och ska användas till insatser i kommunala och enskilda huvudmän i skolvä-
sendet. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, från förskola till 
vuxenutbildningen. Bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. 
 
Förvaltningens bedömning och förslag är att erhållet statsbidrag skall riktas till 
grundskolans och gymnasieskolans elevgrupper. Dessa verksamheter har på olika 
sätt drabbats mest av pågående pandemi med distansundervisning och växelvis 
undervisning under vissa perioder. Medlen skall då kunna användas till att ge 
elever extra stöd och möjligheten att nå kunskapsmålen och behörigheter. 
Kommunen har erhållit 874 975 kr för ändamålet. Bidragsbeloppet fördelas uti-
från antal elever inskrivna inom respektive verksamhet. Beloppet blir då 642 
kronor per elev och år inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 
Inom Boråsregionen finns en samsyn att inte omfördela statsbidraget mellan 
kommunerna. Fristående verksamheter kan ansöka hos huvudman om att få ta del 
av bidraget. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-04-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-27 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Statsbidraget Skolmiljarden fördelas utifrån antal elever inskrivna i re-
spektive verksamhet och utgår då med 642 kronor per elev. Fristående 
verksamheter ansöker om att få ta del av bidraget. 

   
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. Statsbidraget Skolmiljarden fördelas utifrån antal elever inskrivna i respek-
tive verksamhet och utgår då med 642 kronor per elev. Fristående verksam-
heter ansöker om att få ta del av bidraget. 

______  
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BN § 61   
 
Övrigt 
 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) frågar hur det kommer att bli med Västtrafikkort för 
kommunens elever. Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar att kommunen 
har köpt in fritidskort till Kunskapskällans elever. Västtrafik har dock nyligen via 
telefon meddelat rektorerna att fritidskorten inte kommer att vara aktiva under 
sommaren på grund av covid-19-pandemin, men att kommunen kommer återbe-
talas för kostnaden. 
 
Carin Martinsson (M) och Mikael Norén (L) lyfter frågan om nationella idrotts-
utbildningar (NIU). Carin Martinsson (M) berättar om ett enskilt fall där det bli-
vit ett missförstånd i kommunikationen mellan elev, föräldrar och studievägle-
dare, då föräldrarna inte vetat att de är andrahandssökande. Annica Steneld, för-
valtningschef, meddelar att hon haft kontakt med studievägledaren som upplever 
att hon informerat på ett korrekt sätt. Carin Martinsson (M) frågar hur många 
flickor som kommit in på Borås NIU och om det är svårare att komma in där. 
Hon upplever att det historiskt varit många flickor som sökt till Alingsås och 
Falköping, men inte till Borås. Annica Steneld, förvaltningschef, tar med frågan 
till kommande nämndsammanträde. Annica Steneld informerar att Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) planerat att uppdatera rekommendationerna kring 
NIU-avtalen, men att covid-19-pandemin försenat arbetet. Christina Glad, ordfö-
rande, meddelar att frågan följs upp vid senare tillfälle.  
 
Katarina Andersson (S) informerar nämnden om att hon är med i programrådet 
för industriprogrammet, där frågan om marknadsföring av programmet till poten-
tiella framtida elever tagits upp. Industrierna vill gärna anställa personer med ut-
bildning, och industriprogrammet innebär därför en god marknad för framtida 
anställningar. Inför nästa skolår är det dock bara två förstahandssökande till indu-
striprogrammet. Företagen som sitter med i programrådet undrar hur kommunen 
och politikerna aktivt försöker marknadsföra industriprogrammet som en del av 
kommunens utveckling. Företagen har också lyft frågan om möjlighet till prao 
för elever på högstadiet. Annica Steneld, förvaltningschef, berättar att man jobbar 
aktivt med prao, men att det har fått pausas på grund av covid-19-pandemin. 
Kommunen arbetar med en varumärkesplattform och det går bra att kontakta 
kommunikationsavdelningen för att ta upp idéer om vad som kan lyftas och 
marknadsföras på kommunens hemsida och sociala medier.  
 
Mikael Norén (L) lyfter frågan att vissa vandringsleder fått stängas av till följd av 
olika byggprojekt, vilket innebär att vandringslederna behöver dras om. Annica 
Steneld, förvaltningschef, informerar att kommunstyrelsens förvaltning ansvarar 
för vandringslederna och att besöksnäringsansvarig i kommunen ska meddelas. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 

Protokoll från förvaltningssamver-
kansgrupp (FSG) 2021-04-29 
 
KS § 46/2021-03-22 GIS-strategi 
 
 
KS § 47/2021-03-22 Geodataplan 
 
 
Årsredovisning 2020 Samfond 1 
 
Årsredovisning 2020 Dagny och Her-
bert Carlssons minnesfond 
 

UN 19/2021 
 
 
UN postlista 
2021:4 
 
UN postlista 
2021:5 
 
UN 76/2021 
 
UN 77/2021 

 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av meddelande 1 bordläggs till kommande nämndsamman-
träde. 

2. Meddelande 2-5 läggs till handlingarna. 
______ 
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