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§ 45 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för maj 2019. Det ackumulerade resultatet visar ett negativt 
resultat på -3 974 tkr, 3,8 % av budget 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-18 

Budgetuppföljning 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  

Akten 

 

____ 
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§ 46 Dnr 2019-00053  

Resursskola  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ställer sig bakom inrättandet av resursskola/ Lilla 
Värgårdsskolan, för att i högre grad möta behoven hos elever med extraordinära 
behov av stödinsatser i grundskolan.   

Sammanfattning 

Forskning visar att skolframgång är en av de största friskfaktorerna för barn och 
unga. Enligt Skolverkets promemoria om särskilt stöd i grundskolan läsåret 
2013/2014 behövde i genomsnitt drygt tio procent av eleverna särskilt stöd detta 
läsår. Andelen var lägre i de yngre åldrarna och närmade sig tjugo procent i de 
högre årskurserna. Enligt Skolverket har också en allt större andel av eleverna en 
funktionsnedsättning av något slag. När allt fler elever har behov av stöd, och 
komplexiteten i stödbehoven ökar, påverkar det skolans behov att bemanna sin 
organisation med en mångfald av kompetenser för att kunna erbjuda en lärmiljö 
som möter alla elevers varierande behov.  

Skolverket skriver i sin lägesbedömning 2017 om vikten av att skolan möter varje 
elevs förutsättningar. I en sådan skola anpassas undervisningen efter elevers olika 
behov och särskilt stöd kan erbjudas. Elevhälsan och den pedagogiska personalen 
samarbetar i ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete för att skapa en 
lärmiljö som möjliggör för elever att känna sig inkluderade.  

Grundskolan i Kinda behöver ytterligare förbättra sina förutsättningar att forma 
lärmiljöer som i högre grad möter behoven även hos elever med extraordinära 
behov av stödinsatser.  

En form av särskilt stöd som rektor kan besluta om är att placera en elev i en 
särskild undervisningsgrupp. En sådan placering har ansetts vara en mycket 
ingripande åtgärd i en elevs skolgång. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
”Rapport 2014:06” om bland annat särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp 
konstateras att elever som går i en sådan tidigare ofta har haft hög skolfrånvaro 
och saknat betyg i flera ämnen. Dessa elever har ofta också haft en negativ 
inställning till skolgång och till den egna skolan. Elever som placeras i särskild 
undervisningsgrupp har ofta en sammansatt problematik med stora stödbehov, 
vilka skolan inte har lyckats tillgodose i tillräcklig utsträckning. Det kan röra sig om 
såväl inlärningssvårigheter som social problematik och olika 
funktionsnedsättningar. I sin granskning konstaterar Skolinspektionen dock också 
att de placerade elevernas skolsituation i majoriteten av fallen förbättras efter 
placering i särskild undervisningsgrupp. Både skolnärvaron och betygen förbättras 
och eleverna får en positiv social utveckling.  
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En placering i särskild undervisningsgrupp/resursskola i Lilla Värgårdsskolan  
förutsätter att eleven fortsatt är inskriven på sin hemskola och i sin ursprungsklass 
samt att eleven så snart det är möjligt ska återgå till sin ursprungsklass.  

Verksamheten och personalen vid Lilla Värgårdsskolan  leds av en verksamhetschef 
medan eleverna har sin tillhörighet på sin ordinarie grundskola och hör till 
respektive rektor som har fullt ansvar för sina elever vid resursskolan.  

Därför kommer regelbundna möten med bedömningsdagar med ordinarie lärare i 
ordinarie klass att bokas in. Samarbetet med ordinarie klass kan variera för olika 
elever. 

Vägen till Lilla Värgårdsskolan  går via skolans elevhälsoteam och 
bedömningsgruppen för resursskola som utarbetar kriterier för att kunna bedöma 
vilka elever i år 5-9 som är i behov av den särskilda stödåtgärden som resursskolan 
är. Rektor ansöker till en bedömningsgrupp och upprättar åtgärdsprogram som 
ligger till grund för resursskolan. Rektor ansvarar för att personal från enheten 
finns med i en infasningsperiod / övergångsperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-18 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  

Akten 

 

____ 
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§ 47 Dnr 2019-00088  

Dataskyddsombud för Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utse Joakim Karlsson som dataskyddsombud för 
Bildningsnämnden från och med 15 augusti 2019.   

Detta beslut ersätter Bildningsnämndens beslut § 34 2018-05-23 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter.  

Kommunalförbundet ITSAM har sedan lagen trädde i kraft haft en anställd person 
som dataskyddsombud för alla medlemskommunerna och dess nämnder. 

Nuvarande dataskyddsombud kommer att sluta sin anställning och därmed 
behöver bildningsnämnden utse en ny person. Förslaget är att Joakim Karlsson 
utses till dataskyddsombud för bildningsnämnden.  

GDPR 

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innehåller en hel del 
nyheter. Generellt innefattar den regler för hur man får behandla personuppgifter. 
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som 
är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton 
på personer klassas som personuppgifter. 

En personuppgift får enbart insamlas för ”särskilda, uttryckligt angivna och 
berättigande ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål” säger förordningen. Det vill säga att en personuppgift som 
insamlas för ett syfte får inte sedan användas för helt andra syften. Det finns ett 
par olika rättsliga grunder för att insamla personuppgifter, dessa är:  

Rättslig förpliktelse 

Fullgöra avtal 

Grundläggande betydelse för den registrerade eller enskild person 

Nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för 
myndighetsutövning 

Intresseavvägning 

Samtycke  

Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller 
personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. För 
kommuner är respektive nämnd personuppgiftsansvarig. 
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Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför 
den personuppgiftsansvariges organisation. Den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat biträdesavtal. 

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 
Vidare ska ombudet vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson 
för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med 
Datainspektionen vid till exempel inspektioner.  

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret vilar alltid hos den personuppgiftsansvarige 
eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa 
dataskyddsombudet för att utfört sina arbetsuppgifter.  

En nyhet i dataskyddsförordningen är att Datainspektionen kan besluta att ett 
företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ 
sanktionsavgift, vilket är en form av böter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17 

Beslutet skickas till 

Den utsedda 

Datainspektionen 

Kommunalförbudnet Itsam 

Akten 

 

____ 
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§ 48 Dnr 2019-00095  

Prislistor gymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer reviderad prislista för 2019 enligt förslag.     

Sammanfattning 

Bildningsnämnden fastställer reviderad prislista för 2019 enligt sammanställningen 
av prislistor för gymnasie- och gymnasiesärutbildningar i respektive kommun inom 
samverkansavtalet mellan kommunerna i Östergötlands län samt Region 
Östergötland.  

Kommunerna har beslutat att prislistorna räknas upp avseende pris och 
lönejustering den 1 juli varje år. Ordinarie prislistor beslutas i december.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse prislistor gymnasiet, 2019-06-25 

Bilaga Prislista gymnasieskolor 

Bilaga: Prislista gymnasiesärskolor  

Beslutet skickas till 

Alla fristående verksamheter med elever från Kinda kommun.  

 

____ 
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§ 49 Dnr 2019-00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för maj 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  

2019-05:63-72 

 

2019-
05 

Verksamhets 
chef 

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

KIN06/ VUX 
2019:05.01-04 

KIN06/ VUX 
2019:05.44 

KIN06/VUX 
2019:05.40-42 

KIN06/VUX 
2019:01:06-13 

 

2019-
05 

Rektor  

B 7:3 Antagning av elev till 
kommunal 
vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

KIN06/ VUX 
2019:01:05:05-26 

KIN06/ VUX 
2019:01:05:29 

KIN06/ VUX 
2019:05:31-36 

KIN06/ VUX 
2019:05:38 

 

2109-
05 

Rektor 

B 7:5 Beslut om att utbildningen 
ska upphöra samt på nytt 
bereda elev utbildning, 
kommunal vuxenutbildning  

KIN06/SFI  
2019:05:03-06 

2019-
05 

Rektor 
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Beslutsunderlag 

Anmälan om beslut i delegerade ärenden 

Tjänsteskrivelse 2019-05-18 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  

 

____ 
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§ 50 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att Maj-Viol Thostrup (V) , Anne Bergman Gustavsson 
(M) , Veronika Gullbrandson (L) Göran Ulvan (S)  och David Wenhov (LPO) åker den 
27:e september på SKL:s utbildning. 

Bildningsnämnden beslutar att alla nämndledamöter har möjlighet att gå på 
utbildningen med Torkel Klingberg den 14 augusti. Vid utbildningstillfället utgår 
inget arvode.   

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har fått inbjudan till: 

”Hur kan vi använda det senaste inom hjärnforskning i undervisningen”  

En föreläsning med Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid 
Karolinska Institutet.  Föreläsningen är den 14 augusti på Värgårdsskolan. Vid 
utbildningstillfället utgår inget arvode. 

”En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad” Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två 
idékonferenser, 23:e och 27:e september . Anmälan senast 23 augusti.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2019-06-19 

Föreläsning med Torkel Klingberg, Kuben, Värgårdsskolan den 14 augusti 2019.  

Idé konferens med SKL och arbetsförmedlingen, Stockholm den 23:e och 27:e 
september.    

Beslutet skickas till 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Värgårdsskolan  

Akten 

 

____ 
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§ 51 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Information 

Tjänster – Marie Netz slutar som nämnd sekreterare och ersätts av Ulf Johansson.  

Betygsstatistik, kvalitetssamordnare informerar 

Granskning av skolinspektionen, kvalitetssamordnare informerar  

Sammanträdesdagar 


