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Plats och tid Rimforsa strand, Rimforsa, klockan 10:00 

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 
Tore Olsson (C) 
Mikael Lindell (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
Claes-Göran Blixt (S) 
     Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Göran Ulván 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 13-16 
 Ulf  Johansson  

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

 

 David Wenhov  

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

 

 Göran Ulván  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-27 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-29 Datum då anslaget tas ned 2020-06-19 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

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

Övriga närvarande  

Ersättare Claes-Göran Blixt (S) 
 

Tjänstemän Sara Frank, kvalitetssamordnare 
Emma Grantun, ekonom 
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§ 13 Dnr 2020-00002  

Budgetuppföljning månadsvis 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen 

Bildningsnämnden ställer sig bakom den, med vård- och omsorgsnämnden 
gemensamma, skrivningen nedan 

Bildningsnämnden ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta långsiktigt och 
efter beredning lägga förslag till åtgärder för beslut i nämnden.     

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för April 2020 tertial 1 .  

 

Följande skrivning är gemensam för bildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden: Att genom kortsiktiga åtgärder återställa nämndens hela/totala 
prognosticerade underskott för 2020 bedömer nämnden inte vara möjligt. 
Omräknat till årsarbetare (heltidstjänster per år) skulle det för nämndens räkning 
innebära en minskning med 10(BN)/14(VON) tjänster. Om man räknar på en 
omställning som genomförs per halvår 2020 krävs en fördubbling, det vill säga 
20/28 heltidstjänster. Personalomställningar i ordinarie verksamhet har en 
genomförandetid på nio månader. Sammantaget ger det mycket begränsade 
möjligheter till att nå en budget i balans 2020. Åtgärdsplaner som innebär 
personalförändringar kommer därför att kunna ge effekt först under 2021. 
Nämndens bedömning är också att kortsiktiga åtgärder riskerar att få negativa 
effekter på långsiktigt och hållbart förändringsarbete som måste genomföras 
välgrundat och förankrat, för att på sikt nå kostnadseffektiviseringar i en förändrad 
organisation. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en förenklad 
budgetuppföljning för månaderna juni och juli, i form av enbart en 
nettokostnadsuppföljning, som ska redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Denna tas fram av ekonomiavdelningen med utdrag direkt 
från ekonomisystemet och utan vidare bearbetning, vilken därmed ges utan 
prognos och utan analys/kommentarer.  

Detta beslut innebär en komplettering av tidigare beslut i kommunstyrelsen § 
174/2017 och kommunfullmäktige § 100/2017. Tidigare beslut om rapport över 
budgetuppföljning för övriga i besluten angivna månader gäller som tidigare. 
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Sedan 2017 finns beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att en 
rapport över budgetuppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen, nämnderna 
och kommunfullmäktige. I de nu gällande besluten anges att ingen rapport tas 
fram för månaderna januari, juni och juli.  

Januari månad rapporteras inte utifrån att det är svårt att göra en meningsfull 
prognos så tidigt på året samt att bokslutet avseende föregående år då normalt 
sett ännu inte är klart.  

Utifrån att det är semestertider för flertalet chefer/budgetansvariga är det inte 
möjligt att få fram en fullständig rapport efter månaderna juni och juli. För att 
ändå kunna ge förtroendevalda information om kommunens ekonomi föreslås 
dock att ekonomiavdelningen tar fram en nettokostnadsuppföljning avseende 
dessa månader.  

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Budgetuppföljning   

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 Dnr 2019-00061  

Bröderna Brodéns stipendiefond, 2020 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att avstå utdelning från fonden 
2020 pga. Coronakrisen. Avkastningen innevarande år överförs till nästkommande 
år för utdelning.   

Sammanfattning 

Fonden riktar sig till elever på högstadiet, mantalsskrivna i Kinda kommun, som 
under sommarlovet vill studera språk utomlands. Stipendiet riktar sig till de elever 
där utlandsvistelsen omfattar någon form av studier.  

Förvaltningen av fonden skall handhas av Kommunstyrelsen. Av ränteinkomsten 
skall 10% tillföras fonden. Resterande 90% skall utdelas i stipendium. Beslut om 
utdelning fattas av Bildningsnämnden. Avkastningen får inte användas för 
ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som ett år 
inte används, reserveras för utdelning under kommande år. 

   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2020-05-08 

 Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Värgårdsskolan 

Akten 

 



 

 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

 

2020-05-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 15 Dnr 2020-00001  

Information och delgivningar 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Nämnden tar del av informationen   

Sammanfattning 

Information 

Förvaltningschef  

Arbetsmarknadsstatistik  

Öppna jämförelser 

AMIF 

Delgivningar 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelsen  

      

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 16 Dnr 2020-00003  

Anmälan delegationsbeslut 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

  Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för April 
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 2020-05-20 

     

Beslutet skickas till 

Akten 

 


