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§ 19 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) föreslår att punkt 6 ”Rutiner för 
föräldraråd stryks från dagens föredragningslista. 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   stryka punkt 6 ”Rutiner för föräldraråd från dagens föredragningslista 

enligt ordförandens förslag 
____ 
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§ 20 Dnr BIN/2020:1 041  
 
Budgetuppföljning 2021 
 
Dzenita Vrana, ekonom, redogör för hur upplägget fungerar beträffande att följa 
upp budgeten. Därefter följs budget 2021 upp. Information lämnas även över hur 
statsbidragen i fortsättningen ska lyftas fram i en egen redovisning för att på ett 
bättre sätt kunna följa upp statsbidragen. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 21 Dnr BIN/2020:1 041 
 
Investeringsmedel 2021 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
kommande förslag till budget för investeringsmedel 2021.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 22 Dnr BIN/2021:10     609 
 
Uppföljning LUPP 2018 
 
Bakgrund  
Ungdomars välmående och upplevelse av sin uppväxt och tid som ungdom är en 
viktig faktor för ett samhälles utveckling. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor – MUCF (tidigare Statens Ungdområd – SUR) har utvecklat 
ett systematiskt enkätverktyg som benämns LUPP – lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. I Kalmar län har kommunerna samarbetat kring att göra 
enkäten var tredje år och med en gemensam uppföljning och analys. Det första 
året Emmaboda kommun var med var 2009 och enkäten har sedan gjorts 2012, 
2015 och 2018. Enkäten görs på hösten och riktar sig till ungdomar i grundskolans 
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Inför enkäten 2021 har bildningsnämnden 
ombetts att till kommunstyrelsen inkomma med en uppföljning på hur nämnden 
har arbetat med resultatet av enkäten 2018. 
 
De tre huvudområden som identifierats från svaren från ungdomar i Emmaboda är 
trygghet, hälsa och demokrati. Bildningsnämnden ombeds redovisa hur arbetet 
har bedrivits för att förbättra resultaten utifrån LUPP 2018. 
 
Bildningsnämnden har initierat ett långsiktigt arbete för ungdomars bästa genom 
att formulera mätbara mål som verksamheterna styrs och följs upp emot. Det 
gäller främst elevernas kunskapsresultat från skola med det övergripande målet att 
alla elever ska klara grundskolan med behörighet till gymnasieskola samt därefter 
fullfölja en gymnasieutbildning. Avklarad skolgång är den viktigaste faktorn för 
trygghet, hälsa och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Samverkan bildnings- och socialnämnden 
Bildningsnämnden och socialnämnden har sedan 2017 ett fördjupat och utvecklat 
samarbete för barn och ungas bästa. Samarbetet har givits en särskild struktur med 
regelbundna möten mellan nämndernas presidier samt ett årligt arbetsmöte på 
tjänstemannanivå där gemensamma utvecklingsområden identifieras och 
utvecklas. Chefer och medarbetare i de båda förvaltningarna involveras att skapa 
utvecklad samverkan från öppen förskola för de yngsta barnen och deras familjer 
till insatser inom kommunal vuxenutbildning med samhällsinformation till elever 
inom SFI. Rutiner för hur skolan ska göra orosanmälningar har upprättats samt 
gemensamt föräldramötesprogram.   
 
Särskilda utbildningsinsatser för personal i de båda förvaltningarna har 
genomförts. 2020 breddades samverkan till att även omfatta Tekniska 
förvaltningen med deltagande av bla fritidssamordnare samt kommunlednings-
kontoret med deltagande av folkhälsosamordnare och säkerhetssamordnare. Från 
och med 2021 har ungdomars aktiva fritid med ett större och mer varierat utbud 
av fritidsaktiviteter för unga, både tjejer och killar, bedömts som ett viktigt 
utvecklingsområde. 
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Trygghet 
Frågor om trygghet och förekomst av kränkningar tas särskilt upp i LUPP- 
enkäten. Trygghet är en av de frågor som nämnden följer upp inom sina 
verksamheter genom enkäter till alla elever från de äldsta barnen i förskola till 
vuxenutbildning. Bildningsnämndens enkät görs en gång per termin inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt enkätsvaren har tryggheten ökat över 
tid men framförallt ger metoden möjlighet att identifiera grupper och miljöer där 
det skett en negativ utveckling. Verksamheterna inom skola har särskilda planer 
mot kränkande behandling som utvärderas, följs upp och revideras årligen. 
Representanter från bildningsförvaltningen deltar regelbundet i informations- och 
avstämningsmöten med lokalpolisen i den så kallade Emmasamverkan. 
 
Demokrati - deltagande 
Inom skolornas verksamhet finns elevråd med möjlighet för eleverna att bli 
delaktiga i utformning av verksamhet och sitt egna lärande. Fritidsgårdarnas 
verksamhet har ett särskilt uppdrag och mål som fastställts av bildningsnämnden. 
Fritidsgårdarna ska utveckla: 
 

 det systematiska kvalitetsarbetet 
 arbetet med lärande 
 arbetet med delaktighet 
 arbetet för ökad trygghet 
 det systematiska arbetet mot droger 

 
Genom fritidsgårdarnas nätverk och kontakter med ungdomar skapas vägar för 
ungdomar att göra sina röster hörda i olika sammanhang och frågor.  
 
Hälsa 
Inom hälsoområdet arbetar den centrala barn- och elevhälsan nära respektive 
skolledning för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna att nå 
kunskapsresultaten. Hälsosamtal hålls regelbundet med olika elevgrupper och 
åldrar för att följa upp och kunna sätt in åtgärder. Utgångspunkten är att goda 
resultat från skolan är den viktigaste hälsofaktorn. Allsidig fysisk aktivitet under 
skoldagen, inte bara på idrotten gynnar lärande och kunskapsinhämtning. 
 
Inför genomförande av LUPP 2021 
Bildningsförvaltningen ser inte resultaten av LUPP som ett styrdokument för 
förvaltningens verksamhet. LUPP ses snarare som en mätare för hur ungdomar i 
Emmaboda ser på sin livssituation. Det är en styrka i undersökningen att kunna se 
trender över tid eftersom samma frågor har ställts sedan 2009 men det är viktigt att 
komma ihåg att det är ett relativt litet urval av elever som deltar i undersökningen. 
Det finns frågor kring vilka slutsatser som kan dras av svaren från elever i årskurs 2 
på gymnasiet eftersom en stor andel (mer än hälften) går i gymnasieskolor i andra 
kommuner. Det ger en osäkerhet i hur resultaten ska tolkas.  
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Resultaten av LUPP används som diskussionsunderlag i arbetsmöten som 
genomförs inom kommunen. En brist i undersökningen från hösten 2018 var att 
den gemensamma regionala bearbetningen försenades och kunde därför inte 
återkopplas till ungdomarna förrän sent 2019 mer än ett år efter att enkäten 
gjordes. Ungdomar idag med referens från sociala medier förväntar sig omgående 
återkoppling.  Materialet, den statistiska och grafiska bearbetningen, var inte 
anpassat så att ungdomarna kunde ta det till sig. Det finns en otydlighet i vilket 
resultat som förväntas av dialogerna mellan politiker och elever/ungdomar. 
Erfarenheter från tidigare års genomförande av LUPP bör tas tillvara så att bäst 
effekt och nytta kan uppnås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ungdomars välmående och upplevelse av sin uppväxt och tid som ungdom är en 
viktig faktor för ett samhälles utveckling. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor – MUCF (tidigare Statens Ungdområd – SUR) har utvecklat 
ett systematiskt enkätverktyg som benämns LUPP – lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. I Kalmar län har kommunerna samarbetat kring att göra 
enkäten var tredje år och med en gemensam uppföljning och analys. 
Undersökningen gjordes senast 2018 och en ny LUPP-undersökning planeras för 
hösten 2021.  
 
De tre huvudområden som identifierats från svaren från ungdomar i Emmaboda är 
trygghet, hälsa och demokrati. Bildningsnämnden ombeds redovisa hur arbetet 
har bedrivits för att förbättra resultaten utifrån LUPP 2018. 
 
Bildningsförvaltningen arbetar i samverkan med andra förvaltningar och bolag i 
kommunkoncernen för ungdomars bästa. Prioriterat är resultaten i skolan. 
Avklarad skolgång är den viktigaste faktorn för trygghet, hälsa och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Erfarenheter från tidigare års genomförande av LUPP 
bör tas tillvara så att bäst effekt och nytta kan uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med svar på uppföljning av LUPP 2018. 
Skrivelse från folkhälsosamordnare angående uppföljning av LUPP 2018. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  fastställa svaret i förhållande till uppföljningen av LUPP 2018 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   fastställa svaret i förhållande till uppföljningen av LUPP 2018 
____ 
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§ 23 Dnr BIN/2021:33     805 
 Dnr BIN/2020:28     000   
 
Föreningsbidrag – undantag pga Covid-19 
 
Bakgrund 
Det finns, mot bakgrund av kontakter under det senaste halvåret, anledning att 
anta att flera av kulturföreningarna i kommunen har haft en lägre verksamhetsgrad 
under 2020, pga. Covid-19-restriktionerna. Som ett konkret exempel kommer 
flera som normalt kvalificerar sig för ett verksamhetsbidrag, inte ha nått minst tio 
träffar/repetitioner, så som bidragsnormerna föreskriver. 
Under våren kommer flera dessutom att ha svårt att samlas för att åstadkomma 
justerade årsmötesprotokoll, revisionsberättelser, m.m. Det senare kommer 
kulturenheten att ge respit för, mot att en verksamhetsbeskrivning för året 2020 
lämnas i samband med ansökan till förvaltningen den 1 maj. Det avsteg från 
bidragsnormerna, som föreslås nedan, behöver dock förankras i nämnden. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur på Bildnings-
förvaltningen i samråd med Bildningsnämndens presidium. 
 
Förvaltningens roll 
Bildningsnämnden föreslår bidragsnormer till kommunfullmäktige. Ansvaret att 
besluta om föreningsbidragen inom givna normer är delegerat till 
verksamhetschefen för kultur. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhetschefen för kultur föreslår att nämnden ska godkänna att sökande 
förening får redovisa minst samma redovisade medlemsaktiviteter som under 
verksamhetsåret 2019, för året 2020. (Om en förening redovisar ett högre antal 
medlemsaktiviteter för verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 får 
föreningen ett bidrag enligt aktiviteter för 2020.) Ett avsteg från bidragsnormerna, 
på detta sätt, innebär inga ökade omkostnader utan ligger väl inom budgetramen. 
Detta skulle innebära ett viktigt stöd för föreningarna som tappat inkomster och 
styrfart under 2020. Teknik- och Fritidsnämnden tog ett likadant beslut 210218. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschefen för kultur föreslår att nämnden ska godkänna att sökande 
förening får redovisa minst samma redovisade medlemsaktiviteter som under 
verksamhetsåret 2019, för året 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående Föreningsbidrag – undantag pga Covid-19. 
Bidragsnormer för studieförbund och föreningar.  
____ 
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Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta  
 
att  i förhållande till fördelningen av föreningsbidrag tillåts i år   
   föreningarna att istället för att redovisa antal aktiviteter för 2020  
  använda den redovisning av antal aktiviteter som de hade för  

verksamhetsåret 2019, samt 
 
att  om en förening kan redovisa ett högre antal aktiviteter för   

verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 kan föreningen få    
föreningsbidrag enligt aktiviteter för 2020 

____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  i förhållande till fördelningen av föreningsbidrag tillåts i år   
   föreningarna att istället för att redovisa antal aktiviteter för 2020  
  använda den redovisning av antal aktiviteter som de hade för  

verksamhetsåret 2019, samt 
 
att  om en förening kan redovisa ett högre antal aktiviteter för   

verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 kan föreningen få    
föreningsbidrag enligt aktiviteter för 2020   

____ 
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§ 24 Dnr BIN/2021:34     865  
 
Konstpolicy för Emmaboda kommun 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommuns nuvarande konstpolicy antogs av kommunfullmäktige 
2015-10-05. Regionfullmäktige i Kalmar antog den 2020-09-23 ett nytt dokument 
Policy och riktlinjer för offentlig konst - en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län 
med en uppmaning till länets kommuner att se över sin egen konstpolicy. En 
revidering av den nuvarande kommunala konstpolicyn har genomförts under 
senhösten 2020.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur på Bildnings-
förvaltningen.  
 
Förvaltningens roll 
Ansvaret för inköpen av offentlig konst är delegerat till verksamhetschef för 
kultur /kultursamordnaren i Emmaboda kommun. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Region Kalmar föreslår att Policy och riktlinjer för offentlig konst - en del av 
gestaltad livsmiljö i Kalmar län antas av kommunen som sin egen. Dokumentet är 
en uppdaterad guide kring hanteringen av offentlig konst, för medborgare, 
tjänstepersoner och folkvalda, som står i samklang med den nationella politiken 
inom området och gällande branschavtal. Den fungerar utmärkt som en 
kunskapskälla och som ett rådgivande dokument medan kommunens egen 
konstpolicy behöver vara anpassad efter Emmabodas förutsättningar och tydligare 
beskriva kommunens vilja och åtaganden. Den tidigare kommunala konstpolicyn 
har, för att vara enkel att arbeta med, därför förkortats till en i punktform 
beskriven lista av åtaganden. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschefen för kultur föreslår att regionens policydokument för offentlig 
konst antas som ett rådgivande och kunskapshöjande dokument och att den i 
dokumentet bilagda kommunala konstpolicyn antas som ny konstpolicy för 
Emmaboda kommun. Innan beslut är önskemålet från förvaltning och presidium 
att förslaget skickas ut på remiss. 
 
Beslutsunderlag 
Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län. 
Förslag till ny Konstpolicy för Emmaboda kommun. 
Tjänsteskrivelse angående reviderad konstpolicy för Emmaboda kommun. 
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____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta  
 
att  skicka förslag till ny konstpolicy på remiss till de delar av kommunens 

organisation som bildningsförvaltningen anser behöver omfattas av 
remissen 

____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  skicka förslag till ny konstpolicy på remiss till de delar av 

kommunens organisation som bildningsförvaltningen anser behöver 
omfattas av remissen 

____ 
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§ 25 Dnr BIN/2021:22     007  
 
Granskning av inköp och upphandling 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska inköp 
och upphandling. Granskningen har sammanställts i en revisionsrapport som har 
överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och 
fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för kännedom till kommun-
fullmäktiges presidium. 
 
I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens 
revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna 
innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden 
som görs i revisionsrapporten.  
 
Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
kansliavdelning och respektive förvaltning. Revisionsrapporten har gåtts igenom och 
svar har sammanställts av redovisningsekonom, nämndsekreterare samt berörd 
förvaltningschef/avdelningschef.  
 
Revisionsfrågor och revisionell bedömning 
Syftet med revisionen har varit att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig 
intern kontroll. Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem 
revisionsfrågor: 
 

1. Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området? 

2. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? 

3. Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa 

att avtal finns för väsentliga inköpsområden? 

4. Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? 

5. Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och 

beslutade riktlinjer? 

 
Den genomförda granskningen har resulterat i en samlad revisionell bedömning 
att kommunstyrelsen och nämndernas hantering av upphandling och inköp inte är 
helt ändamålsenlig samt att den inte sker med tillräcklig intern kontroll.  
 
Utfallet av granskningen sett utifrån revisionsfrågorna visar att i förhållande till de 
fyra första frågorna har kommunen delvis ändamålsenlig hantering och intern 
kontroll. I förhållande till den femte och sista frågan anses detta vara uppfyllt.  
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Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 
revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa att kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av upphandling och inköp är ändamålsenlig och sker med 
tillräcklig intern kontroll.  
 
Åtgärder 
Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med att följa Lagen om offentlig upp-
handling (LOU) och de riktlinjer som finns i Emmaboda kommun. Eftersom 
bildningsförvaltningen omfattar många olika underställda verksamheter på flera 
olika områden och där samtliga hanterar inköp och upphandlingar, är det av 
yttersta vikt att detta fungerar i enlighet med de regler och rutiner som ska 
tillämpas. 
 
En översyn har 2019 gjorts av rutiner och behörigheter gällande vilka som gör 
inköp och upphandling. Chefer och övrig personal som gör inköp har utbildats i 
vilka rutiner och regler som gäller. Översyn och utbildning är dock något som 
behöver återkomma kontinuerligt. En förutsättning för att detta ska fungera är att 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning biträder förvaltningen med hjälp 
med såväl översyn som att genomföra utbildningsinsatser, samt att detta 
återkommande finns med i planeringen. 
 
Eftersom det finns ett förslag framtaget till ny upphandlingspolicy med tillhörande 
tillämpningsanvisningar så kommer nya utbildningsinsatser att krävas i form av 
genomgång av det som har reviderats och det som är nytt.  
 
Bildningsförvaltningen ser positivt på det förslag som är framtaget gällande ny 
upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar.  
 
Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
upphandling och inköp visar att denna inte är helt ändamålsenlig samt att den inte 
sker med tillräcklig intern kontroll. Arbetet med att åtgärda detta pågår redan. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av upphandling och inköp, Emma Ekstén, revisor 
PwC, och Josefine Bennet, revisor PwC. 
 

Missiv: Granskning av inköp och upphandling. 
 

Tjänsteskrivelse med svar på revisionsrapport om inköp och upphandling.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta  
 
att  fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 26 Dnr BIN/2020:81 600    
 
Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om att utvecklingsområden är 
framtagna i förhållande till satsningen. De som deltar i satsningen från Emmaboda 
kommuns sida har gjort en analys av det egna utgångsläget och börjat se över 
såväl vilka konkreta insatser som kan bli aktuella som hur mycket resurser som 
kommer att behövas i förhållande till satsningen. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-03-25 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 27 Dnr BIN/2021:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, och Daniel Jonsson, samordnare 
verksamhets- och ledningsstöd, informerar om: 
 

 Första rapport angående kommunproven 
Utgår. Tas upp på nästa möte. 
 

 Betygsresultaten 
På enskilda överläggningar före bildningsnämndens möte gavs nämnden 
en ingående redogörelse av rektor Mats Wahlsten angående de nedåt-
gående betygsresultaten. Han gick igenom orsaker till resultaten på 
individnivå, processnivå och strukturell nivå, samt informerade om vilka 
insatser han ansåg behövas på såväl kort sikt som under de närmaste tre 
åren.  
 

 Enkätresultat vårterminen 2021 
En första sammanfattning av hur enkätresultaten för vårterminen 2021 ser 
ut lämnas till nämnden. Enkäten avser att mäta lärande, delaktighet och 
trygghet. Redovisningen visar hur svarstrenden ser ut sett över tid men 
även fördelat på respektive enhet. Inga stora förändringar verkar kunna 
urskiljas, möjligtvis en något nedåtgående trend i förskolan.  
 
Analyser av materialet är inte utförda än. 
 
Diskussioner pågår kring möjligheterna att för verksamheternas del 
använda materialet i större utsträckning, på exempelvis klassnivå.  

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 28 Dnr BIN/2021:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner lämnar en redogörelse för inkomna rapporter 
om kränkande behandling.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 29 Dnr BIN/2020:28 000 
 
Covid-19, rapportering 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
hanteringen av smittspridningen av coronaviruset Covid-19. För närvarande ökar 
smittan inför påsken både lokalt och regionalt. Han redogör för hur lägesbilden 
från verksamheterna ser ut och hur rapporteringen från verksamheterna går till. 
 
Vidare informeras om att på Bjurbäcksskolan 7-9 har en 6:6a-anmälan till 
Arbetsmiljöverket gjorts av huvudskyddsombudet, och en genomgång görs av hur 
detta har hanterats samt vilka åtgärder som har vidtagits.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 30 Dnr BIN/2021:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Rutiner angående tillsynsansvar 
Kommande ärende som ska beslutas av nämnden. Handlar framför allt 
om gränsdragningarna mellan skolan och vårdnadshavarnas 
tillsynsansvar i samband med skolskjuts samt hur dokumentationen ska 
se ut om det görs undantag från ordinarie rutiner. 
 

 Rutiner angående förstörd egendom 
Kommande ärende som ska redovisas på nämnden. Handlar framför allt 
om att hitta ett sätt att kunna få ersättning för förstörd egendom, framför 
allt datorer. 
 
I utvecklingssamtalen i skolorna ingår det numera en kontroll av hur den 
enskilda eleven sköter sin dator.  
 

 Lokaler 
I relation till renoveringen av Bjurbäcksskolan 7-9 görs nästa vecka ett 
studiebesök på Elmeskolan i Älmhult. 
 
På Bjurbäcksskolan 4-6 pågår det just nu renovering som delvis skapar 
en del störningar för verksamheten. 
 
Projektering av Solgläntan fortlöper planenligt. 
 
Projekteringen i förhållande till Vilhelm Mobergsgymnasiet har inte satts 
igång än.  
 
På förskolan Regnbågen ska renovering inledas. 
 

 Rekryteringar 
Från och med 1 juli kommer tjänsten som utvecklingsledare att tillsättas. 
Ny utvecklingsledare blir Ewa Ekelund (nuvarande rektor för Vissefjärda 
skola F-6). I samband med detta kommer en organisationsförändring att 
genomföras, se nedan. 
 

 Organisationsförändring 
När ny rektor rekryteras till Vissefjärda skola F-6 kommer den tjänsten 
även omfatta rektorskap för Långasjö skola F-6. Därmed kommer det inte 
längre vara så att rektor för Johansfors skola F-6 även är rektor för 
Långasjö skola F-6. Fackliga avstämningar återstår att göras. 
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 Konstinventeringen 
Inventeringen har kommit halvvägs in i processen. Några av 
utmaningarna med inventeringen är att de kartor som finns att utgå ifrån 
delvis inte är digitaliserade och en del lokaler har bytt namn. 
 

 Konstinköp 
Det har köpts in ny konst till ett antal lokaler i enlighet med den 
delegation kulturchef har.  
 

 Ekonomiskt resultat för The Glass Factory 
Budgeten lagd för 2020 kunde hållas och fördelningen i budgeten mellan 
drift och projekt verkar ha fungerat bra.  
 

 Besökssiffror 2020 för The Glass Factory 
År 2020 hade The Glass Factory 5504 st betalande besökare. 
 

 En dag med Moberg 
Äger i år rum den tredje juli och kommer då att genomföras i både fysisk 
och digital form. 
 

 Informationshemsida Vilhelm Moberg 
Tillsammans med Lessebo kommun gör nu Emmaboda kommun en 
gemensam hemsida för att lyfta fram utflyktsmål och aktiviteter etc. med 
koppling till författaren Vilhelm Moberg. 
 

 Gestaltningsuppdrag 
Kulturchef är involverad i att åstadkomma ett gestaltningsuppdrag på 
Bjurbäcksskolan 4-6 i samband med deras renovering. Skolans värdeord 
ska gestaltas och gestaltningen ska ske i samverkan med eleverna.  
 

 Lovaktiviteter 
Som vanligt kommer det att ske en samverkan mellan flera kommunala 
verksamheter och andra aktörer för att genomföra påsklovsaktiviteter. 
 
Föreningar verksamma i kommunen har informerats om kommande 
möjligheter att söka stöd för att genomföra lovaktiviteter.  
 

 Skrivsommar 
Sommarpraktiken för elever i gymnasieåldern där de skriver en antologi 
tillsammans, beräknas förläggas till de tre veckorna efter midsommar.  

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____  
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Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 31 Dnr BIN/2021:5 002  
  
  
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- förvaltningschef: 
BF 3/21, BF 4/21 och BF 5/21 
 

- skolskjutshandläggare: 
BF21600-601 
 

- rektor för Långasjö skola F-6: 
2021:01-05 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6 
2021:6-7 
 

- samordnare för lednings- och verksamhetsstöd: 
BF EK 03-04/21 
 

- förvaltningschef: 
BF 6/21 och BF 7/21 

 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 32 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2021:8   421 
 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut med anledning av anmälan om 
undervisningslokal gällande fastighet Eken 10 (Bjurbäcksskolan F-6). 
 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut med anledning av anmälan om 
undervisningslokal gällande fastighet Tulpanen 18 (Vuxenutbildningen). 
 
  Dnr BIN/2021:23   612 
 
Skolinspektionen har översänt en remiss beträffande ansökan från Thorengruppen 
AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Kalmar i Kalmar kommun. 
 
  Dnr BIN/2021:8   421 
 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut om ny årlig avgift för livsmedels-
tillsyn i förhållande till fastighet Vissefjärda 1:212 (fritidshemmet Pantern). 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 32 fattat beslut om fastställande av ord-
förandebeslut om stängning av fritidsgårdarna för äldre än gymnasieelever födda 2001 
och tidigare samt information om ingen mer åtgärd gällande fritidsgårdar och bibliotek.  
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 22 fattat beslut om fastställande av 
ordförandebeslut gällande kommunala sporthallar och gymnastiksalar. 
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 25 fattat beslut angående förlängning av 
beslut gällande distansarbete för Emmaboda kommunkoncern. 
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 26 fattat beslut angående förlängning av 
beslut om stängning av kommunhuset. 
 
  Dnr BIN/2021:24   629 
 
Skolverket har översänt brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 27 fattat beslut angående delegation av 
beslutsrätt gällande fjärr- och distansundervisning för årskurs 6-9 med anledning 
av pandemin Covid-19.  
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  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden har 2021-02-19 § 30 fattat beslut i förhållande till plan för 
att ta igen missad undervisning.  
 
  Dnr BIN/2021:9   047 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning för statsbidrag för fler anställda i 
lågstadiet för 2019/2020. 
 
Skolverket har beslutat bevilja ansökan om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning – Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2021. 
 
Skolverket har beslutat bevilja ansökan om statsbidrag för omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2021. 
 
Skolverket har beslutat bevilja ansökan om statsbidrag för bättre språkutveckling i 
förskolan för 2021. 
 
  Dnr BIN/2021:42   607 

 
Kommunfullmäktige har 2021-03-01 § 14 fattat beslut att avslå motion angående 
begränsning av mobiltelefonanvändning i grundskolan samt anse motionen som 
färdigbehandlad. 
 
  Dnr BIN/2020:39   880 

 
Kommunfullmäktige har 2021-03-01 § 15 fattat beslut om omorganisering av 
biblioteken bestående av stängning av Boda Glasbruks bibliotek och inköp av 
tjänsten bokbuss till samhället, att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att öppna 
ett utlämningsställe för beställda böcker i Eriksmåla, att göra Lindås bibliotek till 
enbart skolbibliotek och stänga folkbiblioteksdelen, att inte återöppna Eriksmåla 
bibliotek, att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan 
får likvärdig biblioteksservice, samt att uppdra åt bildningsförvaltningen att 
marknadsföra tjänsten ”boken kommer”.  
____ 
  
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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