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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 17   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ove Severin (KD) har via e-post anmält ett extra ärende till dagens sammanträde:  

• Parkeringsplatser vid Eriksbergs skola 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 18   
 
Information om antagningsstatistik vid Kunskapskällan 

 
Sammanfattning 
Thereze Gunnarsson, rektor, informerar nämnden om antalet förstahandssökande 
till Kunskapskällan inför läsåret 2021/2022 efter första antagningsperioden. To-
talt har 66 elever sökt Kunskapskällan i första hand. 46 av förstahandssökanden 
är bosatta i Herrljunga kommun, och 20 kommer från andra kommuner. Siffrorna 
liknar förra årets antagningsperiod.  
 
Det är högt söktryck på bland annat byggprogrammet och elprogrammet. Restau-
rang- och livsmedelsprogrammet och humanistiska programmet har få eller ingen 
sökande. Totalt lämnar 98 elever årskurs 9 på Altorpskolan. 57 niondeklassare 
vid Altorpskolan söker sig i första hand till gymnasieplats utanför Herrljunga 
kommun. Bland dessa söker 25 elever platser vid program som erbjuds till Kun-
skapskällan. 32 elever söker till program som Herrljunga kommun inte erbjuder.   

 
Den slutliga antagningen sker den 1 juli och elevernas sista svarsdatum är den 27 
juli 2021. 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 19 UN 20/2021 
 
Yttrande till JO gällande klagomål vid Kunskapskällan 
 
Sammanfattning 
Riksdagens ombudsmän (JO) har den 15 januari 2021 inkommit med en begäran 
där bildningsnämnden uppmanas att lämna upplysningar om det som förs fram i 
anmälan angående en situation vid Kunskapskällan den 25 november 2020, samt 
att yttra sig över påståendena att skolpersonal omhändertog flygblad från elever 
och hämtade in elever som under sin rast talade med partiföreträdarna. Bild-
ningsnämnden uppmanades också att yttra sig i frågan om hur utformningen av 
den e-post som bifogats anmälan förhåller sig till 1 kap. 9 § regeringsformen. 
Bildningsnämnden ska vidare redovisa sin bedömning av det som har kommit 
fram. Nämnden ska särskilt beröra frågan om skolans agerande har varit förenligt 
med 1 kap. 9 § och 2 kap. 1 § regeringsformen samt 1 kap. 8 § andra stycket 
tryckfrihetsförordningen. Rektor för Kunskapskällan ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter, och det ska framgå av remissvaret att så har skett. 
 
Händelsen  
Onsdagen den 25 november 2020 genomförde Alternativ för Sverige (AfS) en of-
fentlig flygbladsutdelning i Herrljunga. Flygbladsutdelningen skedde i anslutning 
till den kommunala gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga. Händelsen in-
träffade mellan 08:15 och 09:45. 
 
Bildningsförvaltningens bedömning är att skolan inte brustit mot 2 kap. 1 § rege-
ringsformen och med 1 kap. 8 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. 
Gällande 1 kap. 9 § regeringsformen så har rektor uttryckt sig värderande om or-
ganisationen, vilket bildningsförvaltningen bedömer som olämpligt. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10 
Yttrande med rektors utlåtande, 2021-01-25 
Beslut från Kunskapskällan kring urval av politiska partier i utbildningen 
Remissmissiv med bilagor från JO 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Yttrandet godkänns och översänds till JO. 
 

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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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 19 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Yttrandet godkänns och översänds till JO. 
______  
 
 Expedieras till:  Riksdagens ombudsmän (JO) 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 20 DNR UN 31/2021 
 
Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivi-
tetsansvaret  
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvaret 
att söka upp och dokumentera de ungdomar som har lämnat grundskolan, men 
inte deltar i undervisningen vid ett nationellt program i gymnasieskolan. Nämn-
dens ansvar är att hålla kontakten med dessa ungdomar och försöka motivera 
dem till att påbörja sina studier och genomföra en gymnasieutbildning. Komplet-
terande insatser ligger inom socialnämndens område och sköts av arbetsmark-
nadsenheten genom erbjudande av praktikplats eller arbete. Bildningsnämnden 
ska två gånger per år redovisa antalet ungdomar i åldersgruppen 16-20 år som 
omfattas av registeransvaret till Statistiska centralbyrån (SCB). 
 
I den redovisning som skickades till SCB den 1 februari 2021 ingår 38 individer. 
Nio av dessa har fått studiebevis, vilket intygar vilka kurser eleven fått betyg i 
men eleven har inte uppnått gymnasieexamen. Två studerar i en annan studie-
form, det vill säga grundskola, grundsärskola, Komvux, folkhögskola eller speci-
alskola. Sex arbetar eller har annan sysselsättning. Fem saknar sysselsättning. En 
person har inte gått att nå och statusen är därmed okänd. Tio för samtal med stu-
die- och yrkesvägledare. Fem upphör att omfattas av aktivitetsansvaret under vå-
ren. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08 
Sammanställd redovisning av aktivitetsansvaret till SCB 
Återrapport för det kommunala aktivitetsansvaret, SCB 
 
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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 21 DNR UN 40/2021 
 
Gemensamt bibliotekssystem inom Sjuhärad 
 
Sammanfattning 
Biblioteken i Boråsregionens kommuner planerar att upphandla ett gemensamt 
biblioteksdatasystem och skapa ett bibliotekskluster med gemensamt biblioteks-
kort, gemensamma regler och att tillgängliggöra samtliga kommuners mediebe-
stånd till alla invånare i Sjuhärad/Boråsregionen. Inom Västra Götalandsregionen 
finns flera kluster med liknande upplägg. 
 
Samtliga kommuner i Boråsregionen kommer att behöva upphandla ett nytt bib-
lioteksdatasystem inom ett par år. Detta beror på att det nuvarande systemet Axi-
ell har köpt upp sin konkurrent inom biblioteksdatasystem och planerar att av-
veckla båda dessa och istället lansera ett nytt system, Quria. En gemensam upp-
handling inom Boråsregionen kan förhoppningsvis innebära ett bättre pris än att 
varje kommun gör enskilda upphandlingar.  

 
I dagsläget finns det i praktiken endast två system att välja emellan, Axiells nya 
system Quria, som är ett traditionellt system, och KOHA, som är ett system base-
rat på öppen källkod. Upphandlas ett traditionellt system kan en normal upphand-
ling för ett system genomföras. För ett system baserat på öppen källkod kommer 
istället drift, support och utveckling att behöva upphandlas och sannolikt behöver 
även personal med grundläggande programmeringskunskaper rekryteras. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-05 
Underlag Bibliotek Sjuhärad daterad 2021-02-05 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden ställer sig positiv till ärendet och ger mandat åt biblio-
tekschefen att arbeta vidare med frågan tillsammans med de andra biblio-
teken i Boråsregionen. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att bibliotekschefen ges mandat att fullfölja upp-
handlingen av ett nytt bibliotekssystem.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Bert-Åke Johanssons 
tilläggsförslag antas och finner att så sker.  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BN § 21 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till ärendet och ger mandat åt biblio-
tekschefen att arbeta vidare med frågan tillsammans med de andra biblio-
teken i Boråsregionen. 

2. Bibliotekschefen ges mandat att fullfölja upphandlingen av ett nytt biblio-
tekssystem. 

______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 22  DNR UN 41/2021 
 
Prissättning av tjänster inom biblioteksverksamheten 
 
Sammanfattning 
Priset på olika tjänster på Herrljunga bibliotek har inte justerats under överskåd-
lig tid. När det gäller den kostnad som Herrljunga bibliotek tar ut för ett expedie-
rat fjärrlån, det vill säga ett lån från ett annat bibliotek i Sverige eller Norden, så 
är en justering brådskande. 
 
Enligt 9 § bibliotekslagen så ska allmänheten avgiftsfritt på folkbiblioteken få 
låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publice-
ringsform. Herrljunga bibliotek är nu det enda av Boråsregionens bibliotek som 
tar en avgift på 20 kronor per fjärrlån. 
 
Stadsbiblioteket i Borås tillämpar att fjärrlån av media från bibliotek i Norden är 
gratis men att utomnordiska fjärrlån görs till självkostnadspris. Förvaltningen och 
presidiet föreslår motsvarande prissättning för Herrljunga bibliotek.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Prissättningen för fjärrlån ändras så att det hädanefter är avgiftsfritt att på 
Herrljunga bibliotek fjärrlåna media från bibliotek i Norden. Utomnor-
diska fjärrlån görs dock till självkostnadspris. 

 
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. Prissättningen för fjärrlån ändras så att det hädanefter är avgiftsfritt att på 
Herrljunga bibliotek fjärrlåna media från bibliotek i Norden. Utomnor-
diska fjärrlån görs dock till självkostnadspris. 

______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 23 DNR UN 4/2021 
 
Verksamhetsberättelse 2020 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Enligt Herrljunga kommuns verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska 
nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 
Verksamhetsberättelsen ska fastställas av kommunfullmäktige senast i maj. Bild-
ningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2020, som sam-
manfattas nedan.  
 
Bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget om 4 324 
tkr för verksamhetsåret 2020. Resultatet uppgår till 242 766 tkr mot en budget på 
247 090 tkr. Överskottet beror främst på förskolan, fritids, gymnasiets och gym-
nasiesärskolans överskott. Det beror bland annat på lägre personalkostnader då 
två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde pausades under hösten, 
lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids och överskott från fritidsavgif-
ter samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat. 
 
Under 2020 har covid-19-pandemin påverkat verksamheterna. Gymnasieskolan 
fick ställa om till digital undervisning i mars. Årets gemensamma uppstart för all 
personal i augusti fick också avbokas på grund av de rådande omständigheterna, 
liksom många av aktiviteterna på biblioteket. I övrigt har bildningsförvaltningen 
under året bland annat jobbat aktivt med barnkonventionen som blev svensk lag 
den 1 januari 2020. Flera byggprojekt inom förvaltningen har fortskridit under 
året - bland annat har tillbyggnaden vid Horsbyskolan gått in i den sista fasen, 
vilket inneburit en ny matsal och ett nytt tillredningskök.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-09 
Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2020-12-31 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Verksamhetsberättelse 2020 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. Verksamhetsberättelse 2020 för bildningsnämnden godkänns. 
______  
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BN § 24 DNR UN 5/2021 
 
Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2020 
till 2021 
 
Sammanfattning 
Av 2020 års investeringsmedel är 2 653 tkr outnyttjade. Av dessa medel föreslås 
att 2 653 tkr överförs till investeringsbudget 2021. 
 
Ombudgetering för inventarier och lekplatser är av vikt för att kunna säkerställa 
att de om- och nybyggnationer som genomförts och pågår inom förvaltningen 
kommer kunna kompletteras på ett lämpligt sätt. Bildningsförvaltningen föreslår 
också att tidigare beslutade investeringsmedel till förstudie för om- och tillbygg-
nad av Altorpskolan överförs till 2021 års investeringsbudget. Vidare önskar 
bildningsförvaltningen att outnyttjade investeringsmedel till inventarier på Hors-
byskolan överförs till 2021 års investeringsbudget. 
 

PROJ 
URSPRBUDGET 

År 
OMBUDG 

År 
BUDGET 

År 
UTFALL 

Ack 
AVVIKELSE 

Ack 
5300 Inventarier/IT BN 1 000 671 1 671 805 866 
5302 Lekplatser 300 253 553 522 31 
5309 Förstudie Altorpskolan 0 300 300 0 300 
5311 Inventarier Horsby 750 955 1 705 250 1 455 
 Bildningsnämnd 2 050 2 179 4 229 1 576 2 653 
  2 050 2 179 4 229 1 576 2 653 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10 
Ombudgetering investeringar bildningsnämnden 2020-12-31 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av bildningsnämndens 
outnyttjade investeringsmedel för 2020 till 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.  

 
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Överföring av bildningsnämndens outnyttjade investeringsmedel för 2020 
till 2021 godkänns. 

______  
 Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 25 DNR UN 37/2021 
 
Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 
2021 
 
Sammanfattning 
Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskolan har upprättats 
utifrån bildningsnämndens antagna budget för 2021. Prislistorna utgör underlaget 
för de interkommunala intäkter och kostnader för 2021. Priset anges i kronor och 
avser helår. 
 
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller ett 
fritidshem ska hemkommunen lämna ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas 
på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. Bidraget 
ska omfatta ersättning för måltider.  
 
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymna-
sieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas på 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 
programmet eller inriktningen. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08 
Förslag till prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 
2021 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 2021 
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. Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 2021 
godkänns (bilaga 1, BN § 25/2021-03-01). 

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 26 DNR UN 220/2020 
 
Uppföljning av internkontroll per 2020-12-31 
 
Sammanfattning 
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamhet-
en, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en pro-
cess som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis 
felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den intern-
kontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om. 
 
Uppföljningen visar bland annat att avvikelser förekommer inom områdena rätt-
visande redovisning och kontroll av register. I området rättvisande redovisning 
handlar det om att syfte och deltagare inte alltid har angivits på fakturorna. Inom 
kontroll av register handlar det om att åtta avvikelser konstaterats i samband med 
skattning. Gällande området volymuppföljning mot barn/elevpeng så har bild-
ningsnämnden blivit tilldelad 2 485 tkr för mycket budgetmedel utifrån verkligt 
barn- och elevantal. När det gäller kötid till förskolan så önskade 88 barn plats i 
förskolan under 2020, och samtliga har blivit placerade inom fyra månader.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10 
Uppföljning av internkontroll per 2020-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Internkontroll per 2020-12-31 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. Internkontroll per 2020-12-31 godkänns. 
______  

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 27 DNR UN 36/2021 
 
Fastställande av läsårstider 2022/2023 
 
Sammanfattning 
Av 3 kap. 3 § skolförordningen framgår att läsåret ska börja i augusti och sluta i 
juni samt att dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av hu-
vudmannen. Ett förslag till läsårstider för läsåret 2022/2023 har tagits fram i 
samverkan mellan Sjuhäradskommunerna. Syftet med samverkan mellan kom-
munerna är att underlätta för elever i gymnasieskolan inom samverkansområdet. 
Läsåret 2022/2023 har 178 skoldagar. 
 
Förslaget till läsårstider 2022/2023 är följande:  
Hösttermin 2022-08-16 – 2022-12-21 
Vårtermin 2023-01-10 – 2023-06-09 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Läsårstiderna för 2022/2023 fastställs enligt:  
Hösttermin 2022-08-16 – 2022-12-21 
Vårtermin 2023-01-10 – 2023-06-09 

 
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. Läsårstiderna för 2022/2023 fastställs enligt:  
Hösttermin 2022-08-16 – 2022-12-21 
Vårtermin 2023-01-10 – 2023-06-09 

______  
 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 28     
 
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens 
pågående byggprojekt.  
 
Byggprojektet på Ods skola bedöms bli 6-8 veckor försenat på grund av den 
fuktskada som upptäcktes vid en toalett. Skadan är åtgärdad och förhoppningen 
är att projektet är färdigt för inflyttning till sommaravslutningen.  
 
När det gäller byggprojektet på Mörlandaskolan så är modulerna nu inbyggda 
och uppdaterade. Två klassrum är helt färdiga. Tanken är att bygga om matsalen 
under sommaren för att inte påverka verksamheten.  

 
Byggprojektet på Horsbyskolan fortskrider enligt plan.  
 
Gällande planerna för ombyggnation av Altorpskolan håller planeringen inför en 
eventuell förstudie nu på att färdigställas. En välgrundad förstudie kommer att 
möjliggöra en mer realistisk bedömning av vilka kostnader byggprojektet kom-
mer att innebära.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 29     
 
Förvaltningschefen informerar 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande: 

• Tjänsten som rektor till enheten Molla och Mörlanda skola kommer att 
utannonseras i veckan. Det finns i dagsläget 32 elever på Molla skola, 137 
elever på Mörlandaskolan och runt 35 personal. Målet är att ha en ny rek-
tor med tillsvidareanställning på plats till uppstartsveckan i augusti, v. 32. 

• När det gäller covid-19-läget så gick Smittskydd Västra Götaland med 
kort varsel ut med att regionens kommuner skulle erbjuda distansunder-
visning för högstadieeleverna v. 8. Altorpskolan ställde därmed om till 
fjärr- och distansundervisning från en dag till en annan. Från och med 
måndag v. 9 återgår skolan till undervisning på plats. Många covid-19-
anpassningar har gjorts på Altorpskolan, bland annat fler ingångar, hem-
klassrum för alla klasser och att tider för raster sprids ut. Snart kommer 
hemkunskap och språkval för sjätteklassare startas upp på plats, vilket 
inte har kunnat genomföras hittills. Tanken är då att låta sjätteklassarna 
mötas upp på skolgården och gå in i skolbyggnaden efter att ordinarie 
elever gått in på skolan.    

• Det finns ett behov av bemanning av vikarier, särskilt inom förskoleen-
heterna i de yttre områden. Här behövs körkort, vilket kan göra det svå-
rare att rekrytera personal. Altorpskolans rektorer valde att anställa egna 
vikarier för att kunna garantera att det finns personal i verksamheterna.  

• Öppna förskolan öppnades upp men tvingades stänga igen. Förvaltningen 
ser fram emot att kunna öppna upp igen när det är möjligt, och då kunna 
bjuda in åtminstone två hushåll åt gången.  

• Två skolsköterskor har lånats ut till socialförvaltningen för att hjälpa till 
med vaccineringen av covid-19.   

• Varje onsdag samlas information in av kommunens säkerhetschef gäl-
lande covid-19-läget. Det finns inga höga kända smittspridningar i kom-
munen i nuläget. Det ska finnas munskydd och visir i verksamheterna.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 30  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-02-01 – 
2021-02-28 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2021-02-01 – 2021-02-28 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2021-02-01 – 2021-02-28 
 

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

 3 
 
 
 
 

Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2021-02-01 – 2021-02-28 
 
 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 31   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 

Protokoll från förvaltningssamver-
kansgrupp (FSG) 2021-02-25 
 
Svar på tillsynen från Föräldrakoopera-
tivet Påskliljan 
 

UN 19/2021 
 
 
UN 188/2020 
 
 

 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 20 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-01    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 32   
 
Parkeringsplatser vid Eriksbergs skola 

 
Sammanfattning 
Ove Severin (KD) har via e-post frågat om parkeringssituationen vid Eriksbergs 
skola. Han anser att det finns ett behov av fler parkeringsplatser och önskar att 
förvaltningen undersöker förhållandena och återkommer med förslag på åtgärd.  
 
Annica Steneld, förvaltningschef, har uppmärksammats i samma fråga. När det 
gäller mark och fastigheter behöver tekniska förvaltningen kopplas in. Annica 
Steneld har kontaktat de två nuvarande och den tidigare rektorn för Eriksbergs 
skola samt fastighetschefen för att höra vad de känner till om detta. Fastighets-
chefen har inte fått in några synpunkter om att det upplevs vara brist på parke-
ringsplatser. En av tre rektorer har upplevt att det är mycket bilar på parkeringen, 
men har inte blivit uppmärksammad om frågan från skolans personal. Bildnings-
chefen kommer att undersöka saken vidare för att få en bild av situationen. Åter-
koppling sker på kommande nämnd.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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Inledning  

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska 
hemkommunen lämna ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen, fritidshemmet grund- respektive 
grundsärskolan. Bidraget ska omfatta ersättning för måltider. 

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som även 
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. 

 

Bildningsnämndens prislistor 
Bildningsnämndens prislistor är framräknade från bildningsnämndens budget 2021.  Framräkningen 
följer de lagar och riktlinjer som finns. Priset anges i kronor och avser helår.  
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Förskola 1–3 år 2020 2021 
    
Undervisning 114 361 114 933 
    
Läromedel 969 974 
    
Elev- & Hälsovård 0 0 
    
Måltider 11 086 11 142 
    
Lokalkostnader 18 712 18 245 
    
Delsumma 145 129 145 293 
    
Administration 3% 4 354 4 359 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 149 483 149 652 

    
Mervärdeskatt 6% 8 969 8 979 
    
Summa kronor per barn 158 452 158 631 

 

Förskola 4–5 år 2020 2021 
    
Undervisning 85 824 86 254 
    
Läromedel 804 808 
    
Elev- & Hälsovård 0 0 
    
Måltider 11 086 11 142 
    
Lokalkostnader 14 672 18 571 
    
Delsumma 112 387 116 774 
    
Administration 3% 3 372 3 503 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 115 759 120 278 

    
Mervärdeskatt 6% 6 946 7 217 
    
Summa kronor per barn 122 704 127 494 
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Fritidshem 6–12 år 2020 2021 
    
Undervisning 26 582 26 715 
    
Läromedel 743 746 
    
Elev- & Hälsovård 0 0 
    
Måltider 7 607 7 645 
    
Lokalkostnader 3 557 3 815 
    
Delsumma 38 488 38 920 
    
Administration 3% 1 155 1 168 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 39 643 40 088 

    
Mervärdeskatt 6% 2 379 2 405 
    
Summa kronor per barn 42 022 42 493 

 

Pedagogisk omsorg 4–6 år 2020 2021 
    
Barnpeng 88 858 89 302 
    
Omkostnadsersättning 12 249 12 310 
    
Avdrag omsorgsavgift -10 453 -10 505 
    
Delsumma 90 654 91 107 
    
Administration 3% 2 720 2 733 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 93 374 93 840 

    
Mervärdeskatt 6% 5 602 5 630 
    
Summa kronor per barn 98 976 99 471 
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Förskoleklass 2020 2021 
    
Undervisning 53 123 53 388 
    
Läromedel 1 794 1 803 
    
Elev- & Hälsovård 5 005 5 030 
    
Måltider 6 761 6 795 
    
Lokalkostnader 10 605 12 181 
    
Delsumma 77 289 79 198 
    
Administration 3% 2 319 2 376 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 79 607 81 573 

    
Mervärdeskatt 6% 4 776 4 894 
    
Summa kronor per barn 84 384 86 468 

 

 

Grundskola 1–6 2020 2021 
  

 
 

Undervisning 52 953 53 217 
    
Läromedel 2 486 2 498 
    
Elev- & Hälsovård 5 005 5 030 
    
Måltider 6 761 6 795 
    
Lokalkostnader 15 003 15 190 
    
Delsumma 82 208 82 731 
    
Administration 3% 2 466 2 482 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 84 675 85 213 

    
Mervärdeskatt 6% 5 080 5 113 
    
Summa kronor per barn 89 755 90 326 
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Grundskola 7–9 2020 2021 
  

 
 

Undervisning 58 781 59 075 
    
Läromedel 5 764 5 793 
    
Elev- & Hälsovård 5 005 5 030 
    
Måltider 3 286 3 302 
    
Lokalkostnader 11 829 11 384 
    
Delsumma 84 666 84 585 
    
Administration 3% 2 540 2 538 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 87 206 87 123 

    
Mervärdeskatt 6% 5 232 5 227 
    
Summa kronor per barn 92 438 92 350 

 

 

Grundsärskola 1–9 2020 2021 
  

 
 

Undervisning 365 282 367 109 
    
Läromedel 13 928 13 997 
    
Elev- & Hälsovård 4 879 4 903 
    
Måltider 5 157 5 183 
    
Lokalkostnader 14 215 14 286 
    
Delsumma 403 461 405 479 
    
Administration 3% 12 104 12 164 
    
Delsumma efter adm. 
pålägg 415 565 417 643 

    
Mervärdeskatt 6% 24 934 25 059 
    
Summa kronor per barn 440 499 442 701 
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Program 2020 Termin 2020 2021 Termin 2021 

BA Bygg- och 
anläggningsprogrammet 126 028 63 014 126 658 63 329 

EE El- och 
energiprogrammet 122 449 61 224 123 201 61 600 

Industritekniska 
programmet 153 565 76 782 154 332 77 166 

Restaurangprogrammet 127 464 63 732 128 101 64 050 

Språkintro (IM) 113 257 56 628 113 823 56 911 

Samhällsprogrammet 105 607 52 804 106 135 53 068 

Humanistiska programmet 105 607 52 804 106 135 53 068 

Ekonomiprogrammet 107 785 53 892 108 324 54 162 

Naturvetenskapsprogrammet 108 094 54 047 108 634 54 317 

Teknikprogrammet 113 221 56 611 113 787 56 894 

Lärlingsutbildning  128 100 64 050 128 628 64 314 
 

 

Program som inte finns med i tabellen, utgår från den generella riksprislistan. 
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