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§ 78 Dnr 2019-00004  

Verksamhetsrapportering 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen om Trollsländans förskola.      

Sammanfattning 

Trollsländan är en 5-årsförskola som ligger på Bäckskolan i Kisa och har 
gångavstånd till stora grönområden. 

Vi vill erbjuda en kreativ och föränderlig miljö som stimulerar alla sinnen, väcker 
intresse, fantasi och inbjuder till lek. En miljö som uppmuntrar till kommunikation 
och problemlösning, där vi på ett lekfullt sätt arbetar med språklig medvetenhet, 
matematik och naturvetenskap. Skapande verksamhet, rörelse, sång och musik 
samt vistelse i det närbelägna grönområdet är naturliga inslag i vardagen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 september 2019 

      

Beslutet skickas till 

Rektor Kisa förskolor 

 

 

_____ 
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§ 79 Dnr 2019-00100  

Tertialrapport 2 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utifrån tertialens utfall och prognostiserade 
underskott ställa sig bakom förslag på åtgärdsplan 

 

Protokollsanteckning 

Anne Bergman Gustavsson (M) och Jan-Erik Molander (M)  yrkade för följande 
protokollsanteckning: Verksamhetsuppdrag och organisation är inte utformade 
med hänsyn tagen till budget 2019. Tillräckliga åtgärder är ej genomförda.  

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret upprättat utfallet av 
tertialrapport 2. Det ackumulerade resultatet för Bildningsförvaltningen är ett 
underskott på - 10 548 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 

Åtgärdsplan 

Tjänsteskrivelse 

      

          

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Ekonomi avdelningen 

 

____ 
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§ 80 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen.  

      

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för augusti 2019. Det ackumulerade resultatet visar ett negativt 
resultat på -10 548 tkr av budget 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16 

 

      

 

         

Beslutet skickas till 

Bildningsnämndens verksamhetschefer 
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§ 81 Dnr 2019-00046  

Budget 2020 åtaganden 

Bildningsnämndens  beslut 

Bildningsnämnden mottar förslaget och ärendet lyfts för beslut på nästkommande 
nämnd. 

      

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har sett över åtaganden till Kommunfullmäktige.  

Bildningsnämnden har tagit ställning till åtaganden till Kommunfullmäktiges mål 
samt mål för Bildningsnämndens alla verksamheter. Till varje mål fastställs 
indikatorer med målnivå. Utifrån det underlag som togs fram i måldiskussionen på 
presidiet gavs möjlighet till återkoppling på sammanträdet i september inför beslut 
som tas på nämndsammanträdet i oktober.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16 

      

           

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bildningsförvaltningen verksamhetschefer 

 

____ 
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§ 82 Dnr 2019-00007  

Taxor och avgifter för styrelsen/nämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige att anta Bildningsnämndens taxor och avgifter för 
2020 med undantag för kulturskolan, där beslut om avgifter tas vid nästkommande 
nämndsammanträde. 

      

Sammanfattning 

Kommunens budgetarbete för 2020 pågår och Bildningsförvaltningen har tagit 
fram ett underlag till taxor och avgifter för 2020.  

Huvudmannen fastställer taxor och avgifter vid uthyrning och för 
barnomsorgsavgifter. Ändringar mot föregående år är att Kuben på Värgårdskolan 
numera finns i underlaget och att alla taxor är exklusive moms. 

Gällande barnomsorgens maxtaxa kommer avgiftsnivåerna indexregleras enligt 
beslut från och med 1 januari 2020 utifrån skolverkets rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2020 

Tjänsteskrivelse 201 

           

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

 

____ 
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§ 83 Dnr 2019-00116  

Avveckling av introduktionsprogrammet 

Bildningsnämndens beslut 

Avveckla introduktionsprogrammet på Kinda lärcentrum efter läsåret 2019/20      

Sammanfattning 

Introduktionsprogrammen på Kinda lärcentrum har minskat i omfattning i stadig 
takt. Detta läsår är antalet elever 11 och alla går språkintroduktion. Kinda kommun 
har ett avtal med Linköpings kommun som möjliggör för eleverna att bli mottagna 
i Linköpings kommuns introduktionsprogram. Det finns också möjlighet för 
eleverna att bli mottagna i Vimmerby kommun och på fristående skolor. På detta 
sätt erbjuds eleverna samma möjligheter som elever på nationella program. En 
konsekvens av att läsa utbildningen i Linköping är att utbildningen kommer att 
kunna individanpassas på ett bättre sätt då det finns grupper på olika nivåer. 
Konsekvens av beslutet är en besparing på ca 100tkr/elev, för läsåret 2020/21 
beräknas besparingen bli 1000tkr på helårsbasis.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Avtal Linköpings kommun 2019/00063 

      

Beslutet skickas till 

Kinda lärcentrum 

 

 

____ 
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§ 84 Dnr 2019-00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för juni, juli, 
aug 2019.  

      

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 2019-0 

 

      

Beslutet skickas till 

   Akten 

 

 

______      
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§ 85 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen, samt utser David Wenhov (LPO) och 
Maj-Viol Thostrup (V) att besöka konferensen.      

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har fått inbjudan till: 

Öppen fritidsverksamhet, Arrangör myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällsfrågor den 4/11 på Valla folkhögskola. Anmälan senast den 4 
november.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16 

 

Beslut skickas till 

Akten 

 

 

____ 
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§ 86 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Bildningsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av information och delgivningar 

 
Sammanfattning 

- Rimforsa skola deltar i VFU lärarprogrammet och kommer ta emot totalt 9 
lärarstudenter 

- Dementi angående rykten kring Horns skola och förskola, Inga 
förändringar i omfattning på Horns skola och förskola 

- Förvaltningen har sökt AMIF-projekt för insatser gentemot nyanlända med 
uppehållstillstånd. Beslut väntas i december 2019.  
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§ 87 Dnr 2019-00101  

Dialog med revisorerna 

Bildningsnämndens förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen   

Sammanfattning 

Att vara revisor i en kommun är ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att 
med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i 
nämnder och styrelser. Den förtroendevalda revisorns kompetens består i att ha 
en politisk och ytterst medborgerlig förankring som grund för att pröva om den 
politik och de uppdrag som fullmäktige demokratiskt beslutar om också 
genomförs." - (God revisionssed i kommunal verksamhet 2002) 
 

      

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Ekonomiavdelningen 

 

 

____ 


