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Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 
Plats och tid Liljeholmens folkhögskola , klockan 10:00 

Beslutande 
 

David Wenhov (LPO), Ordförande 
Ulf  Johansson (S), 1:e vice ordförande 
Tobias  Jansson (KD), 2:e vice ordförande 
Veronica Gullbrandsson (L) 
Mikael Lindell (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
 

Tjänstgörande Zara Hagström (S) 
Joakim Klasson (C) 
 

Ersättare Sofie Rydell (L) 
Mats Åsenfalk (SD) 
Therese Görling (MP) 
Jan-Erik Molander (M) 

Övriga närvarande Eva Holm, förvaltningschef 
Sara Frank, kvalitetssamordnare 
Marie Netz nämndsekreterare 
Hannes Mendel-Hartvig, ekonom 
Martina Borg, förskolechef 

Justerare Maj-Viol Thostrup 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 34-42 
 Marie Netz  

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

 

 David Wenhov  

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

 

 Maj-Viol Thostrup  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-05 Datum då anslaget tas ned 2019-06-26 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Marie Netz 
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§ 34 Dnr 2019-00004  

Verksamhetsrapportering 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen om förskolan Sörgården i Rimforsa.  

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.   

Sörgården är en förskola med barn i åldern 1-4 år. Förskolan är belägen strax 
utanför Rimforsa på Liljeholmens folkhögskola.  
 
Förskolan har en härlig, levande trädgård och vacker natur inpå knutarna som gör 
att barnen kan följa naturens årstidsväxlingar i dess naturliga miljö. Förskolan har 
därför valt att arbeta med utomhuspedagogik. 

Sörgårdens förskola arbetar aktivt med Grön Flagg och är certifierade. På 
förmiddagarna delas barnen upp i grupper och har motorik & rörelse, skapande, 
språksamlingar, naturvetenskap/teknik/matematik, musik och drama. Lunchen 
äter de på Liljeholmens folkhögskola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-13 

Beslutet skickas till 

Förskolechef Rimforsa 

Akten 

 

____ 
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§ 35 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen 

Sammanfattning 

Förvaltningen och ekonomiavdelningen har upprättat en rapport avseende 
budgetuppföljning för april 2019. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse 
med  -6426 tkr, - 2,7 % av budget. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-16 

Budgetuppföljning 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Akten 

 

____ 
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§ 36 Dnr 2019-00074  

Tertialrapport 1, 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

Bildningsnämnden beslutar att utifrån tertialens utfall och prognostiserade 
underskott återkomma med förslag på åtgärdsplan till extrainsatt nämnd den 12 
juni 2019.    

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret upprättat utfallet av 
tertialrapport 1. I tertialen kan vi se att det ackumulerade resultatet för 
Bildningsförvaltningen uppgår till -3 067 tkr. 

Driften visar ett underskott som framförallt förklaras av ökade interkommunala 
kostnader samt personal-kostnader för resurspersonal.  

De interkommunala kostnaderna visar hittills ett underskott på -1359 tkr. För 
förskolan är underskottet – 1444 tkr och för AMI -316 tkr (varsel påbörjat). 
Grundskolan och övriga verksamheter har en budget i balans. Skolans verksamhet 
är organiserad efter budgettilldelning. Just nu är det minus på personalkostnader. 
Det beror på att statsbidragen inte kommit in i systemet. Budgeterat statsbidrag 
på ca 500 tkr i regional ansökan för KLC avslogs av Skolverket. 

De interkommunala kostnaderna kommer att fortsätta öka pga större elevkullar. 
Läsåret 2019/20 ökar elevgruppen på gymnasiet med 5 elever mer än 
prognosticerat och under läsåret 2020/21 med ytterligare 40 elever. Kostnader för 
elever och förskolebarn i behov av särskilt stöd kan inte alltid förutses eller 
rymmas inom budget. Som en del av särskilda stödinsatser planeras för en 
resursskola under ht19 för en mindre grupp elever.  

Arbetsförmedlingens sparkrav kommer att påverka målgruppen för AMI och det 
råder stor osäkerhet kring konsekvenserna.  

Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 1 

Uppföljning av mål 

Tjänsteskrivelse 2019-05-21  

Beslutet skickas till 

Ekonomilontoret 

Akten 
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§ 37 Dnr 2019-00051  

Timplan grundsärskolan  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner förslag till timplan för grundsärskolan 

Bildningsnämnden uppdrar åt rektor att besluta om ”skolans val” i de fall det anses 
gagna utbildningen.  

Sammanfattning 

I skolförordningens kapitel 10 regleras den garanterade undervisningstiden:  

3 §   Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden”.  

Från och med läsåret 2018/19 är grundskolan stadieindelad. Skälet till denna 
förändring är att underlätta byten när elever flyttar mellan kommuner och att 
skapa en mer likvärdig skola. Därmed begränsar sig huvudmannens roll till att 
fördela undervisningstid mellan årskurser inom ett stadie. På nationell nivå har 
beslutats om mer tid till matematik och på grundsärskolan har tid till detta tagits 
från slöjd och elevens val. Det finns uppdrag från regeringen till Skolverket som 
handlar om att också i grundsärskolan förstärka med mer tid i idrott och hälsa men 
detta är ännu inte beslutat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Timplan grundsärskolan, 2019-05-06 

Bilaga 1: Förslag till timplan från och med läsåret 2019/20 grundsärskolans ämnen 

Bilaga 2: Förslag till timplan från och med läsåret 2019/20 grundsärskolans 
ämnesområden 

Beslutet skickas till 

Grundskolans rektorer 

Grundsärskolans rektor 

Akten 

 

____ 
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§ 38 Dnr 2019-00050  

Timplan grundskolan 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner förslag till timplan för grundskolans stadier 

Bildningsnämnden uppdrar åt respektive rektor att besluta om ”skolans val” i de 
fall det anses gagna utbildningen 

Sammanfattning 

I skolförordningen regleras att ”Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om 
fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden” (skolförordningen 9 kap 4 §). 
Från och med läsåret 2018/19 är grundskolan stadieindelad. Skälet till denna 
förändring är att underlätta byten när elever flyttar mellan kommuner och att 
skapa en mer likvärdig skola. Därmed har huvudmännens möjlighet att fördela 
timplanen minskat och rör därför endast fördelning inom respektive stadie, med 
undantag av vissa ämnen. På nationell nivå har beslutats om utökning av tid i 
idrott och hälsa samt matematik och dessa påverkar också kommunens timplan. 
Ökningen har genomförts genom att minska ner på ”elevens val” i timplanen, det 
får som ytterligare följd konsekvenser för Värgårdsskolans profiler som inte längre 
ryms inom ramen för timplanen. 

Utifrån de givna förutsättningarna har rektorerna gemensamt tagit fram underlag 
för beslut. 

Huvudmannen har möjlighet ett fördela om tid mellan vissa ämnen (max 10% av 
ett ämne), det innebär att man kan öka antalet timmar på ett ämne och minska på 
ett annat, minskning får dock inte drabba kärnämnen. Behoven av detta kan se 
olika ut på olika skolor och därför föreslås denna beslutsrätt att delegeras till 
respektive rektor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Timplan grundskolan 

Bilaga 1: Förslag till timplan från och med läsåret 2019/20 

Beslutet skickas till 

Grundskolans rektorer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 

 

____ 
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§ 39 Dnr 2019-00061  

Bröderna Brodéns stipendiefond, 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att de två sökande får dela på den disponibla summan 
4 500 kronor för Brodéns stipendiefond, 2019.  

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. För 2019 finns 4 500 kronor 
disponibla för utdelning. Vid ansökningstidens utgång hade två elever ansökt om 
bidrag från stipendiefonden. En elev från åk 7 som önskar att åka till Brighton på 
språkresa med STS och en elev från åk 8 som planerar att åka på språkresa till 
Malta med STS.  

Nämnden får under höstterminen 2019 ta del av en skriftlig redovisning från 
eleverna.  

Beslutsunderlag 

Informationsbrev 

Tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Ansökningsbrev 

Stadgar för Bröderna Brodéns stipendiefond 

Beslutet skickas till 

Rektor Värgårdsskolan 

Handläggare KS 

Akten 

 

____ 
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§ 40 Dnr 2019-00070  

Redovisning av arkivtillsyn inom Bildningsnämndens verksamheter 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen 

Sammanfattning 

I ITSAM Arkivs uppdrag ingår att genomföra den lagstadgade tillsyn som 
arkivmyndigheten i enlighet med Arkivlagen (1990:782, § 8) skall utföra. I ITSAM 
Arkivs uppdrag ligger även rådgivning, utbildning och strategiskt arbete för att 
förbättra kommunernas arkiv- och informationsverksamhet. 

Under tiden januari - april 2019 har arkivarien genomfört 7 tillsynsbesök inom 
Bildningsförvaltningens olika områden.          

Tillsynen har skett i form av besök på plats, och/eller samlat centralt där 
områdeschefer, handläggare, arkivredogörare och arkivarie följt en checklista där 
olika områden inom dokument- och ärendehantering, arkivering och lokaler 
kontrollerats samt nämndens organisation och ansvar. Varje tillsynsbesök har 
dokumenterats i en rapport/checklista som också kommer att delges till 
kommunens arkivmyndighet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-07 

Redovisning av tillsyn Bildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

ITSAM 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Akten 

 

____ 

 



 

 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 

 

2019-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 41 Dnr 2019-00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för april och 
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 2.12.3 Träffa avtal om lön med 
anställd, nyanställning för 
övriga anställda. 

KIN06/1-4 2019-
05 

Rektor 

B 7.1 Mottagande av elev till 
kommunal 
vuxenutbildning 

KIN06/ VUX       
2019: 04-03 

KIN06/ VUX 
2019:04:09 

2019-
04 

Rektor 

B 7.2 Yttrande i egenskap av 
hemkommun angående 
elevs studier inom 
kommunal 
vuxenutbildning hos 
annan huvudman 

KIN06/ VUX 
2019:04:01-03 

KIN06/VUX 
2019:04::09 

KIN06/SFI 
2019:04::01-02 

KIN06/SFI 
2019:04:06-08 

2019-
04 

Rektor  

B 7.3 Antagning av elev till 
kommunal 
vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

KIN06/ VUX 
2019:04:04-08 

KIN06/ VUX 
2019:04:11 

 

2109-
04 

Rektor 

B 7.4 Mottagande av elev till SFI KIN06/VUX  
2019:04:10 

2019-
04 

Rektor  

B 7.5 Beslut om att utbildningen 
ska upphöra samt på nytt 
bereda elev utbildning, 
kommunal 

KIN06/SFI  
2019:04:10-15 

2019-
04 

Rektor 
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vuxenutbildning 

B 5.19 Beslut om mottagande av 
elev till 
introduktionsprogram som 
inte utformats för en 
grupp elever 

KIN06/GY  
2019:04:04-05 

2019-
04 

Rektor 

 

  

Beslutsunderlag 

 Anmälan om beslut i delegerade ärenden 

Tjänsteskrivelse 2019-05-16   

Beslutet skickas till 

Bildningsnämndens verksamhetschefer 

Akten 

 

____ 
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§ 42 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Information 

Lokaler, förvaltningschef informerar 

Tjänster, förvaltningschef informerar 

Gymnasievalet, kvalitetssamordnare informerar 

Samma Koll – rapport nr 11, bifogad information 

 

Delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-13, § 81   

Ansökan om bidrag till avslutningsfest  

  


