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Plats och tid  Rimforsa strand, klockan 09:00 

Beslutande 
 

David Wenhov (LPO), Ordförande 
Göran Ulvan (S), 1:e vice ordförande 
Tobias  Jansson (KD), 2:e vice ordförande 
Veronica Gullbrandsson (L) 
Tore Olsson (C) 
Mikael Lindell (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
Robert Wass (S) 
 

Tjänstgörande David Wenhov (LPO), Ordförande 
Göran Ulvan (S), 1:e vice ordförande 
Tobias  Jansson (KD), 2:e vice ordförande 
Veronica Gullbrandsson (L) 
Tore Olsson (C) 
Mikael Lindell (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
Robert Wass (S) 
 Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Maj-Viol Thostrup 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 5-12 
 Ulf  Johansson  

 Ordförande 
 
……………………………………………………………………. 

 

 David Wenhov  

 Justerare 
 
……………………………………………………………………............................... 

 

 Maj-Viol Thostrup  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-08 2020-05-29 2020-05-29 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

 
.................................................................................. 
 
Ulf  Johansson 
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Närvarolista 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Eva Holm förvaltningschef 
Sara Frank Kvalitetssamordnare 

Övriga  
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§ 5 Dnr 2020-00002  

Budgetuppföljning månadsvis 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och ställer sig bakom åtgärdsplanen.     

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för Mars 2020.  

Kommunfullmäktige har fattat beslut som undantar rapportering av januari-, juni- 
och julimånad. KF § 168 201  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2020-04-21 

Budgetuppföljning   

Förslag till beslut vid sammanträdet 

  Bakgrund 

Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 
miljarder kronor ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av 
dessa avser kommuner, vilket motsvarar 339 kronor per invånare. Tillskottet ska 
vara nivåhöjande från och med 2020. Därefter har Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nått en överenskommelse, som även 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom, om att kräva mer pengar till välfärden 
genom en extra ändringsbudget på 2,5 miljarder till välfärden. De sistnämnda 
extra resurserna ska finansieras bland annat av de 0,5 miljarder kronor som 
regeringen redan har lovat kommunerna för lärarassistenter. 
 

Äskning av medel för att 
fullfölja satsningen på 
lärarassistenter   

625 tkr 
Den del av statsbidrag från 
lärarassistenter som övergått 
till utökade medel till 
välfärden som tilldelas 
kommunen. 

 
   Beslutet skickas till 

Ks 

Akten 
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§ 6 Dnr 2020-00022  

Tillsyn friförskolor 2020 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

 att lägga tillsynsrapporten för Himlabackens förskola till handlingarna och därmed 
avsluta tillsynsärendet. 

 

att avstå från att ingripa gällande de brister som identifierats i verksamheten på 
Arkens förskola då verksamheten har visat på nödvändig rättelse. Tillsynsärendet 
avslutas i och med detta. 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en begränsad tillsyn på Arkens 
förskola inom ett år där man redovisar 2020 års systematiska kvalitetsarbete 
skriftligt. 

     

Sammanfattning 

Kommuner har tillsynsplikt för de fristående förskolor de gett tillstånd att bedriva 
förskola. Kommunen ska bedöma om den fristående förskolan lever upp till kraven 
i styrdokumenten och ska, om det finns brister, ingripa för att bristerna ska rättas 
till. Kommunen har ett förebyggande ansvar och ska ge råd och vägledning till de 
fristående förskolorna. Tillsynen bedrivs i enlighet med den plan som beslutats av 
nämnden 2016. Under februari 2020 har tillsyn genomförts på båda fristående 
förskolor i Kinda kommun, tillsynsrapporter bifogas.    

Beslutsunderlag 

Tillsynsrapport – Himlabackens förskola 2020 

Tillsynsrapport – Arkens förskola 2020 

Plan för tillsyn: ”Tillsyn av fristående förskolor i Kinda kommun”  

 

   Beslutet skickas till 

Friförskolorna 

Akten 
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§ 7 Dnr 2020-00024  

 Förskola i Björkfors 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden beslutar att inte öppna en förskola i Björkfors      

Sammanfattning 

Oppeby bygderåd har inkommit med en skrivelse till Kommunstyrelsen som sedan 
skickats vidare till bildningsnämnden för hantering och besvarande. I skrivelsen 
framkommer en önskan/begäran att åter öppna en förskola i kommunal regi i 
Björkfors.  

Under 2019-20 har möten genomförts tillsammans med representanterna från 
Björkfors som undertecknat skrivelsen. Vid det ena tillfället deltog David Wenhov, 
ordförande bildningsnämnden, och Sara Frank, sakkunnig (2019-10-09). Vid det 
andra tillfället deltog Sara Frank och Eva Holm, skolchef (2020-01-15). Vid 
samtalen har förutsättningar för att starta en fristående förskola alternativt 
pedagogisk omsorg i Björkfors diskuterats och förvaltningen har varit behjälplig i 
att ta fram underlag, tydliggöra regelverk och processen för en sådan ansökan.  

I beräkningen av kostnaderna för nyöppning har förvaltningen utgått från hur stor 
tilldelningen ser ut med dagens budget till förskolorna och jämfört detta med den 
faktiska bemanningen som skulle behövas för att bedriva verksamheten under de 
öppningstider som reglerna kräver. Beräknat barnantal är 10 barn varav hälften i 
ålderskategorin 1-3 år och hälften 4-5 år. 

Enligt bildningsnämndens fördelning till förskolan skulle 10 barn i dessa åldrar 
generera en personaltilldelning på 1,65 helårsarbetare inklusive personal för 
matservering. Öppettider i förskolan är 06.00-18.00, dvs 12 h/dag. Bedömningen 
är att bemanningen inte kan bygga på ensamarbete då det inte finns några 
närliggande kommunala verksamheter som kan stötta upp vid sjukdom, plötsliga 
händelser etc. Det måste också finnas möjligheter för personal att ta raster och att 
genomföra planering av verksamheten. Totalt sett beräknas det behövas 3 
helårsarbetare för att kunna bemanna verksamheten på ett säkert och 
kvalitetsmässigt sätt. Detta förutsätter att inte för stor andel av barnen har en lång 
vistelsetid, då är personalbemanningen beräknad i underkant. 
Personalbemanningen kan inte minskas om det vore färre barn än 10, då skulle 
merkostnaden för kommunen blir högre än beräknad nedan. 
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Kl 6-17 

Personal 1 

Personal 2 

Personal 3 

B: tid i barngrupp 

L: Lunch (30 min) 

P: Planering (45min) 

Ej inlagt: kortare raster 

Denna skissartade planering bygger på ensamarbete vid öppning och stängning. 
Detta gör även detta förslag på bemanning sårbar. Den bygger också på att barnen 
flyttas till andra förskolor under 5 veckor för semester samt på studiedagar. 
Personalen sköter förutom arbetet i barngrupp också matserveringen.  

Utökad kostnad för personal skulle med denna beräkning bli 680tkr/år. Tillkommer 
gör de bidrag kommunen ger till de fristående förskolorna som bygger på 
genomsnittspriset per barn i den kommunala verksamheten. När snittpriset för 
barn i kommunal verksamhet höjs är kommunen skyldig att kompensera de 
fristående enheterna för detta. Det kommer också uppstå initiala investeringar för 
lärmiljöer inne och ute samt möbler. 

Att starta en kommunal förskola i Björkfors skulle innebära en kostnad för 
kommunen. I förskoleverksamheten i Kinda kommun genomförs förändringar för 
att istället slå samman mindre förskolor för att på så sätt effektivisera. 
Effektiviseringar som kan göras vid större enheter handlar om gemensamma 
öppningar och stängningar, personalförflyttningar vid vikariebehov, gemensamma 
lärmiljöer etc. Av det skälet skulle nyöppning av förskolan i Björkfors kräva en 
utökning av bildningsnämndens ram. Om bildningsnämnden skulle öppna 
förskolan skulle man antingen behöva begära utökning av ramen hos 
kommunfullmäktige alternativt genomföra besparingar inom nämndens befintliga 
verksamhet.  

Beslutsunderlag 

 Skrivelse till kommunstyrelsen från Oppeby bygderåd   

Beslutet skickas till 

KS 

Akten 

 



 

 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(13) 

 

2020-04-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 8 Dnr 2020-00034  

Patientsäkerhetsberättelse 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen.    

Sammanfattning 

Patientsäkerhetslagen 2010:659 och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ger 
vårdgivaren ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
Vårdgivaren skall årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska beskriva 
hur verksamhetens patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående 
kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt 
vilka resultat som uppnåtts.  

Bildningsnämnden uppdrar i delegationsordningen till verksamhetschef för 
Elevhälsans medicinska insats att ansvara för Bildningsnämndens hälso- och 
sjukvård. 

 

Skolläkare, skolsköterskor, psykolog, logoped och arbetsterapeut är anställda på 
Centrala elevhälsan. Elevhälsans medicinska insats EMI utgörs av skolsköterskor 
och skolläkare. 

 

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ingår i 
länssamverkanför Elevhälsans medicinska insatser vars syfte är att främja likvärdig 
medicinsk elevhälsa, verksamhetsutveckling och möjliggöra kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 

 

Under året har elevarbetet bedrivits utifrån Metodbok (som regelbundet köps in 
från Linköpings kommun) som anpassas för Kinda kommun och beskriver rutiner 
och handlingsplaner för Elevhälsans medicinska insats i Kinda kommun.  

Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse, Elevhälsans medicinska insats, Kinda kommun 2019. 

Tjänsteskrivelse 2020-04-06      

Beslutet skickas till 

Elevhälsan 

Akten 
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§ 9 Dnr 2019-00149  

Internkontroll 2020 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2020 

 

Internkontrollrapport redovisas till bildningsnämnden i november 2020 

 

Majoritet och opposition ges möjlighet att delta i beredningen av ärendet genom 
ett förstärkt presidium, med en ytterligare representant för opposition respektive 
majoritet, inför novembernämnden 2020. 

       

Sammanfattning 

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att 
påverka organisationens beslut och verksamhet i riktning mot önskat resultat, 
effektivitet och ekonomiska förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

Förslag på internkontrollplan i matrisform  

     

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 10 Dnr 2020-00036  

 kränkande behandling 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen.   

   

Sammanfattning 

Trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer så snart som ett barn 
eller en elev anser sig vara trakasserad eller kränkt enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) eller skollagen (2010:800). 

 

Skolan har skyldighet att utreda så fort det kommit till skolans kännedom att 
någon elev känner sig kränkt. I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom 
några frågor få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. I sådana fall kan 
skolan anses ha fullgjort sin skyldighet att utreda. I alla andra fall bör anmälan till 
rektorn ske samma dag som händelsen inträffat, men i vart fall senast dagen 
därpå. Rektorn behöver känna till inträffade händelser helst samma dag, eftersom 
det kan komma reaktioner från såväl elever som föräldrar. Det är viktigt att skolan 
åtgärdar kränkningar så snart som möjligt.  

 

Varje skola ska årligen upprätta en handlingsplan mot kränkningar (6 kap. 8 § 
skollagen). Huvudmannen ansvarar för att detta sker och bildningsförvaltningen 
har utarbetat rutiner till hjälp för skolorna. Rektorn är skyldig att anmäla till 
huvudmannen när rektorn har fått kännedom om att ett barn eller en elev blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. Huvudmannen är 
sedan skyldig att skyndsamt utreda de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta åtgärder (6 kap. 10 § skollagen). Lagen föreskriver att 
utredning ska göras skyndsamt av huvudmannen. För att detta ska kunna ske 
måste rektorn så snart som möjligt anmäla händelsen till huvudmannen. 
Skyndsamhetskravet måste uppfyllas. Det är därför viktigt att anmälan till 
huvudmannen sker så snart som möjligt, helst samma dag som händelsen inträffat, 
men i vart fall inte senare än en eller ett par dagar efter händelsen. I Kinda 
kommun har huvudmannen delegerat ansvaret att utreda till rektor och 
förskolechef. 

 

Det anges inte närmare hur eller när en sådan anmälan ska ske men av 
Skolinspektionens praxis följer att det ska ske skyndsamt. Huvudmannen har i sin 
tur en skyldighet att skyndsamt utreda uppgifterna om kränkande behandling och i 
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förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. 
Skyldigheten för förskolechef och rektor att anmäla till huvudmannen gäller även i 
de fall då huvudmannen delegerat till förskolechef eller rektor att utreda och vidta 
åtgärder. När Skolinspektionen utreder en anmälan om kränkande behandling 
tillfrågas huvudmannen alltid om när och om den upplevda kränkningen anmälts 
till huvudmannen. För att kunna besvara den frågan krävs att huvudmannen har 
någon form av system eller förteckning där den informationen kan hämtas. I Kinda 
kommun använder vi ett digitalt system för att överblicka och följa upp de olika 
anmälningarna vilket datainspektionen godkänt under vissa förutsättningar som 
säkerställer handhavandet av känsliga personuppgifter.  

 

Av de anmälningar som skett till huvudmannen under 2019 kan man utläsa att 
utredningar påbörjats i samtliga ärenden. Skolorna anmäler till huvudmannen 
inom rimlig tid och de kränkningar som anmäls är i huvudsak verbala, fysiska och 
grövre med stigande ålder. Någon av kränkningarna har lett till rosanmälan och 
rådgivande samtal med polis.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-13 

Blankett – anmälan av kränkning 

Beo folder kränkande behandling  

     

Beslutet skickas till 

Verksamheternas rektorer 

Akten 
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§ 11 Dnr 2020-00001  

Information och delgivningar 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Nämnden tar del av informationen   

Reservation/Protokollsanteckning 

      

Sammanfattning 

Information 

Förvaltningschef  

Arbetsmarknadsstatistik  

Öppna jämförelser 

AMIF 

Delgivningar 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelsen   

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 12 Dnr 2020-00003  

Anmälan delegationsbeslut 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

 Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för februari 
och mars 2020.    

    

Sammanfattning 

  Bildningsnämnden kan med stöd av kommunallagen (KL 6:33) delegera ärenden 
till tjänstemän inom bildningsförvaltningen. Aktuella ärenden som delegeras 
upprättas i en delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns i olika 
ärenden  

    

Beslutsunderlag 

  Anmälan om beslut i delegerade ärenden (se bilagor)  

Tjänsteskrivelse 2020-04-17  

      

Beslutet skickas till 

Akten 

 


