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§ 25 Dnr 2019-00004  

Verksamhetsrapportering 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen om Kinda lärcentrum.  

Sammanfattning 

Bildningsnämnden ska enligt kommunallagen (1991:90) 6 kap. § 6 inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Bildningsnämnden gör varje år besök inom nämndens olika verksamhetsområden.   

Kinda lärcentrum - MED FOKUS PÅ UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Kinda lärcentrum erbjuder: 

Kommunal vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare (sfi) för vuxna i 
Kinda kommun som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. 
Platsförlagd utbildning på grundläggande nivå i svenska som andraspråk/svenska, 
engelska, matematik och samhällskunskap samt orienteringskurser, för närvarande 
i ämnesorientering, grundläggande datakompetens samt validering. Studier på 
gymnasienivå för behörighet till undersköterska och barnsköterska i kurspaket och 
i lärlingsformer respektive som enstaka kurser. Övrig komplettering på 
gymnasienivå för ett slutbetyg eller en gymnasieexamen samt kurser för 
behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola erbjuds i första hand på 
distans. Då studier på distans kan ha olika hög grad av egenarbete  erbjuder Kinda 
lärcentrum en mötesplats för stöd med att komma igång med studier och 
möjlighet att träffa andra studerande..  

Tentaskrivning Kinda lärcentrum är kvalitetscertifierade för NITUS (nätverk för 
kommunala lärcentra) vilket bland annat innebär att även den som studerar på 
någon annan kommuns utbildning kan ansöka om att få skriva tentor och 
nationella prov hos oss, allt för att ge studenter så bra stöd och service som 
möjligt. 

Gymnasieskola För att läsa upp sin gymnasiekompetens kan elever fram till våren 
de fyller 20 år vara behöriga att läsa på ett Introduktionsprogram. På Kinda 
lärcentrum erbjuds språkintroduktion, individuellt alternativ och möjlighet att läsa 
yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet. 

Studie- och yrkesvägledning. Hjälp med att hitta kurser och utbildningar, hjälp med 
att bedöma förkunskaper och behörighet för fortsatta studier, information om 
antagningsregler och behörighetskrav, information om studieekonomi och 
studiefinansiering, information om möjligheter till validering.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-11 

 

Beslutet skickas till 

Kinda lärcentrum 

Akten 

 

____ 
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§ 26 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och ställer sig bakom åtgärdsplanen.  

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för mars 2019.  

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-12 

Budgetuppföljning 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

____ 
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§ 27 Dnr 2019-00047  

Rapportering kränkande behandling  

Bildningsnämndens 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 
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 
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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 ht. 2018 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. Inte i något av de anmälda fallen har elever känt sig 
kränkta av personal. Ett par av kränkningarna har lett till polisanmälan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 

Blankett – anmälan av kränkning 

Beo folder kränkande behandling 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  

Akten 

 

____ 
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§ 28 Dnr 2019-00052  

Revidering av regler för förskola och fritidshem i Kinda kommun 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att revidera reglerna enligt bifogat förslag med 
giltighetstid från och med den 1 juli 2019.  

Sammanfattning 

Kommuners förskoleverksamhet och fritidshem regleras endast delvis av 
skollagen. I övrigt är det kommunernas ansvar att själva ta fram regler. I detta 
regelverk sammanställs skollagens regler och det lokalt beslutade regelverket för 
bland annat rätt till plats, taxekategorier, öppettider och köregler. Revideringarna 
framgår av bilaga 1 och handlar denna gång främst om förenkling av språk, 
förändring som konsekvens av att förskolechef från 1 juli 2019 ska benämnas 
rektor samt regler för kö och placering i och med att de fristående förskolorna går 
in i samma kösystem.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av regler för förskola och fritidshem i Kinda kommun” 

Bilaga 1: Regler för plats inom förskoleverksamhet och fritidshem i Kinda kommun, 
förslag med ändringar markerade 

Bilaga 2: Regler för plats inom förskoleverksamhet och fritidshem i Kinda kommun, 
nuvarande regelverk 

Beslutet skickas till 

Administrativ samordnare för barnomsorgen i Kinda kommun 

Samtliga förskolor i Kinda kommun 

Förskolan Himlabacken 

Förskolan Arken 

Akten 

 

____ 

 



 

 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(15) 

 

2019-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 29 Dnr 2019-00063  

Huvudmannens plan - introduktionsprogram 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer ny plan för introduktionsprogram i Kinda kommun 
från och med 1 juli 2019.  

Sammanfattning 

Enligt skollagen 17kap §7 anges: ”Utbildningen på ett introduktionsprogram ska 
följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen 
ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.” 
Från och med 1 juli 2019 har antalet introduktionsprogram minskat och slagits 
samman. Av det skälet behöver huvudmannens plan revideras. Utöver detta har 
Kinda kommun ett avtal med Linköpings kommun som innebär att elever från 
Kinda kommun har rätt att läsa introduktionsprogram i Linköping. Avtalet skrevs 
då det är få elever som läser introduktionsprogram på Kinda lärcentrum och att 
det i många fall innebär att det inte finns någon grupp att läsa tillsammans med. 
Genom avtalet kan Kinda Lärcentrums utbud minskas gällande program med få 
elever.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Huvudmannens plan-introduktionsprogram 

Bilaga1: Huvudmannens plan – introduktionsprogram 

Bilaga 2: Avtal med Linköpings kommun 

Beslutet skickas till 

Kinda lärcentrum 

Akten 

 

____ 
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§ 30 Dnr 2019-00069  

Bussförbindelser mellan Kinda- och Vimmerby kommun 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden föreslår att Samhällsbyggnadsförvaltningen för frågan vidare till 
Östgötatrafiken.  

Sammanfattning 

Kinda kommun har fått in en skrivelse från Vimmerby kommun gällande 
bussförbindelser mellan Kinda och Vimmerby, 2018-12-03. Skrivelsen beskriver att 
de bristande kollektiva resmöjligheterna försvårar förutsättningarna att studera i 
Vimmerby och önskar att Kinda kommun lyfter frågan om förbättrad kollektivtrafik 
mellan kommunerna. 

Kinda kommun har samverkansavtal för gymnasieskolan med samtliga kommuner i 
Östergötland inklusive Tranås samt Vimmerby kommun. Syftet med 
samverkansavtal är att erbjuda ungdomar i regionen ett stort utbud av 
utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett hemkommun. 
Syftet är också att möjliggöra samverkan mellan kommuner för att höja kvaliteten 
på utbildningarna och ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i 
regionen. 

För att öka valfriheten för våra elever att kunna välja inom båda våra 
samverkansområden behöver kollektivtrafiken stärkas. För boende i södra Kinda 
brister de kollektiva resmöjligheterna till Vimmerby. Det skulle dessutom öppna 
upp för pendling till arbete och praktikplatser. Kinda kommun vill därför se en 
förbättrad kollektivtrafik mellan Vimmerby och Kinda kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-11 

Skrivelse från Vimmerby kommun, 2018-12-03. bussförbindelser mellan Kinda och 
Vimmerby 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vimmerby kommun 

 

____ 
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§ 31 Dnr 2019-00021  

Agenda 2030 - social hållbarhet  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden vidhåller sitt tidigare förslag till kommunfullmäktige BN § 7 – 
2019. 

Det innebär följande:  

”Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i 
uppdrag att samordna arbetet och ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med 
fokus på social hållbarhet.  

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja medel för motsvarande 
en heltidstjänst genom omfördelning av icke nyttjade medel avseende 
ungdomsombud". 

Sammanfattning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar 
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, 
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges 
kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Kommuner 
och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Kommuner och 
regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan 
medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala 
målen med verkligheten på lokal nivå. 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även 
brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.  

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen. Tillgång till tillräcklig och 
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att 
tillförsäkra sina medborgare.  

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 
av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.  

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystem världen över 
måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, 
gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt 
lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till 
välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av 
oss att bidra till ett hållbart samhälle.  

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de 
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Alla 
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former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor 
drabbar såväl individen som hela samhället.  

Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god 
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför 
lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och 
ansvarsutkrävande över beslutsfattande. 

I arbetet med Agenda 2030 ingår att arbeta för samverkan, implementering av 
evidensbaserade metoder, uppsökande verksamhet, samarbete med civilsamhället 
och ökad kompetens hos anställda som på olika sätt berörs av dessa frågor. 
Arbetet med BRÅ är också prioriterat utifrån Agenda 2030 som ställer krav på att 
arbeta för fredliga och inkluderande samhällen. För att kunna arbeta preventivt 
krävs ett strategiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete med fokus på social 
hållbarhet inom bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel), 
brottsförebyggande, folkhälsa, integration och demokrati- och jämställdhetsfrågor.  

 

Tjänsten som ungdomsombud har inte kunnat tillsättas trots flera försök. Vår 
bedömning är att den högkonjunktur som också ger en låg ungdomsarbetslöshet i 
kombination med längtan efter att resa ut i världen gjort att vi inte kunna 
rekrytera. Därför föreslås att fritidsgården får i uppdrag att, utifrån Agenda 2030, 
särskilt arbeta med demokrati- och inflytandefrågor i mötet med Kindas ungdomar 
och unga vuxna.  

Bildningsnämnden får uppdraget att samordna arbetet med social hållbarhet och 
återrapporterar till kommunstyrelsen en gång per termin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
 
____ 
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§ 32 Dnr 2019-00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för mars 
2019.  

Sammanfattning 

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

Nr. i del.         
ordn. 

Ärende beskrivning Ärende nummer År och 
månad 

Delegat 

G 2.4.4 Anställning av övriga 
anställda  

KIN07 2019/03:1-
51 

2019-
03 

Verksamhetsch
ef 

B5.18 Beslut om 
inackorderingstillägg 

KIN07 2018/12:26 2019-
03 

Verksamhetsch
ef 

B 5:19 Beslut om mottagande av 
elev till 
introduktionsprogram som 
inte utformats till en grupp  

KIN06/GY   
2019:03: 1 

2109-
03 

Rektor 

B 7:1 Mottagande av elev till 
kommunal vuxenutbildning 

KIN06/VUX 
2019:03:04-06 

KIN06/VUX 
2019:03:08-11 

KIN06/VUX 
2019:03:14-15 

KIN06/VUX 
2019:03:19-26 

2019-
03 

Rektor 

B 7:2 Yttrande i egenskap av 
hemkommun angående 
elevs studier inom 
kommunal vuxenutbildning 
hos annan huvudman 

KIN06/ VUX 
2019:03:07 

KIN06/ VUX 
2019:03:18 

2019-
03 

Rektor  

B 7:4 Mottagande av elev till SFI KIN06/SFI  
2019:03:01-03 

KIN06/SFI  
2019:03:12-13 

KIN06/SFI  

2019-
03 

Rektor  



 

 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(15) 

 

2019-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

2019:03:17 

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om beslut i delegerade ärenden 

Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Akten 

 

____ 
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§ 33 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Information 

Lokaler – Rimforsa skola, förvaltningschef informerar 

Tjänster, förvaltningschef informerar 

Ansökan - Övningsskola VFU-studenter, bifogad information 

Samverkansavtal Vimmerby, bifogad information  

Årsrapport för Mattecoach på nätet, bifogad information 

Handlingsplan, giftfri förskola, bifogad information  

Förvaltningen finns tillgänglig för frågor - vid gruppmötena innan nämnd 

 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-26, § 51 Rimforsa 9:43 - Rimforsa 
skola projekt 1133 - upphandling  

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-15 § 44  Äskande av medel för 
lokalanpassning på Stjärneboskolan i budget 2020 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-01  § 53 Äskande av medel för 
lokalanpassning på Stjärneboskolan i budget 2020  
 

 

 


