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 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 1 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Bokslut 2020 
 
Dzenita Vrana, ekonom, redovisar bokslutet för 2020. Resultatet visar ett 
överskott på ungefär 1,4 miljoner kronor vilket indikerar att trenden med negativa 
resultat de senaste fem åren är bruten. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 4 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 2 Dnr BIN/2020:1 041  
 
Budgetuppföljning 2021 
 
Dzenita Vrana, ekonom, informerar om att arbetet med att följa upp budget 2021 
har inletts. Ambitionen är att budgeten ska kunna följas upp bättre genom att en 
tydligare och mer transparant struktur skapas för redovisningen. En mer detaljerad 
uppföljning av budget 2021 lämnas på nästkommande möte. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 

  



 PROTOKOLL 5 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 3 Dnr BIN/2020:1 041 
 
Investeringsmedel 2021, information 
 
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 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 6 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 4 Dnr BIN/2021:12 718 
 
Föräldrakooperativet Bullerbyn, Vissefjärda 
 
Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och bestämmelser om kommunala bidrag till 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
(SFS 2009:372, prop. 2008/09:171) skall kommunen besluta om ersättningen till 
enskilt drivna verksamheter. 
 
Utifrån gällande regelverk i skollagen och kommunens resursfördelningssystem 
har ersättningens grundbelopp 2021 till föräldrakooperativet Bullerbyn beräknats 
enligt bilaga. Bullerbyns grundbelopp 2021 har beräknats till 140 980 kr per 
månad. I enlighet med resursfördelningssystemet justeras månadsersättningen 
utifrån antalet barntimmar varje enskild månad. 
 
Ett tilläggsbelopp skall lämnas utöver grundbeloppet för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd enligt lagtexten. Om detta behov föreligger 
hanteras det i särskild ordning efter att det anmälts till bildningsförvaltningen. 
 
Ersättning för eventuell rektorsutbildning ersätts på samma sätt som inom 
kommunen. Om detta är aktuellt anmäls det till bildningsförvaltningen för att 
ersättning skall erhållas. 
 
Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse ”Ersättning till föräldrakooperativet Bullerbyn 2021”. 
-Bilaga med resurstilldelning 2021 för Bullerbyn. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i 

Emmaboda kommun år 2021 bidrag (grundbelopp) till 
föräldrakooperativet Bullerbyn med 140 980 kr per månad 

 
att   i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning 

justeras varje enskild månad 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i 

Emmaboda kommun år 2021 bidrag (grundbelopp) till 
föräldrakooperativet Bullerbyn med 140 980 kr per månad 

 
att   i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning 

justeras varje enskild månad 
____  
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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 5 Dnr BIN/2021:13 718 
 
Föräldrakooperativet Lilla Hjärtat, Lindås 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och bestämmelser om kommunala bidrag till 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
(SFS 2009:372, prop. 2008/09:171) skall kommunen besluta om ersättningen till 
enskilt drivna verksamheter. 
 
Utifrån gällande regelverk i skollagen och kommunens resursfördelningssystem 
har ersättningens grundbelopp 2021 till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 
beräknats enligt bilaga. Lilla Hjärtats grundbelopp 2021 har beräknats till 190 613 
kr per månad. I enlighet med resursfördelningssystemet justeras 
månadsersättningen utifrån antalet barntimmar varje enskild månad. 
 
Ett tilläggsbelopp skall lämnas utöver grundbeloppet för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd enligt lagtexten. Om detta behov föreligger 
hanteras det i särskild ordning efter att det anmälts till bildningsförvaltningen. 
 
Ersättning för eventuell rektorsutbildning ersätts på samma sätt som inom 
kommunen. Om detta är aktuellt anmäls det till bildningsförvaltningen för att 
ersättning skall erhållas. 
 
Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse ”Ersättning till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 2021”. 
-Bilaga med resurstilldelning 2021 för Lilla Hjärtat. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i 

Emmaboda kommun år 2021 bidrag (grundbelopp) till 
föräldrakooperativet Lilla Hjärtat med 190 613 kr per månad 

 
att   i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning 

justeras varje enskild månad 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i 

Emmaboda kommun år 2021 bidrag (grundbelopp) till 
föräldrakooperativet Lilla Hjärtat med 190 613 kr per månad 

 
att   i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning 

justeras varje enskild månad 
____  
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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 6 Dnr BIN/2021:14     805  
 
Revideringar och nya förslag till: 
”Bidrag – Bidragsnormer för föreningar och studieförbund”  
 
Bakgrund 
Kulturavdelningen skar 2018 bort 3% från sina driftskonton. Under 2019 vakant-
sattes en kulturhandläggartjänst. Samtidigt har föreningsanslagen inte höjts på 
mycket lång tid (1998) och det finns utvecklingsbehov och möjligheter, sett 
utifrån kulturplanen. Inför 2021 tog bildningsnämnden beslut om att spara in 
halva kulturhandläggartjänsten eftersom bildningsförvaltningen alltjämt hade 
besparingsbehov. Resterande del medger nu en satsning på föreningsstöd inkl. nya 
anordningar, enligt genomarbetade förslag och inom redan antagen rambudget.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har med utgångspunkt i ”Kulturplan för Emmaboda kommun 2019-
2022”, beretts av verksamhetschef för kultur på bildningsförvaltningen. 
Stödanordningen Hälsa och kultur har utarbetats i samarbete med 
Socialförvaltningen, utifrån ovan nämnd kulturplan samt Socialtjänstplanen.  
 
Förvaltningens roll 
Ansvaret för årlig tilldelning av mottagare av föreningsstöd är delegerat till 
verksamhetschef för kultur inom given rambudget, utifrån gällande normer.  
 
Konsekvensbeskrivning 
För att uppnå flera mål i kulturplanen och för att försöka skapa en förbättrad 
situation för föreningslivet har kostnadsställe 16257 Föreningsbidrag höjs från 
255 000 kronor till 418 000 kronor med följande enskilda justeringar,:  
 
Kontot för Barn- och ungdomsarrangemang höjs till totalt 40 000 kronor, i avsikt 
att justera stödet att gälla arrangemang för barn och ungdom under loven, s.k. 
lovaktiviteter. Stödet kan sökas av föreningar samt av kommunens kultur-
verksamheter. På så sätt svarar vi mot följande mål i den antagna kulturplanen:  
- Antalet föreningsdrivna arrangemang ska öka under utvecklingsperioden. 
- Kommunen ska genomföra insatser för att stimulera och stötta barn och unga 

till ett aktivt fritidsliv med kulturella förtecken utifrån deras egna önskemål 
och initiativ. 

- Särskilt stötta föreningslivets barn- och ungdomssatsningar. 
 
Stödet till Hembygdsföreningar höjs från 7 000 kronor per förening (tio stycken) 
till 10 000 kronor per förening, motsvarande ungefär konsumentprisindex-
höjningen från 1998 till 2020 (32%).  
 
Stödet till Musikkårer höjs från 10 000 kronor per förening (två stycken) till  
14 000 kronor per förening.  
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 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Stödet till Skapande/utövande förening höjs från 4 000 kronor per förening  
(10 stycken) till 5 500 kronor per förening.  
 
Rambudgeten för Arrangemang höjs från utdelade 84 100 kronor 2020 till  
100 000 kronor, för att ge höjd för målet att antalet föreningsdrivna arrangemang 
ska öka under utvecklingsperioden.  
 
Stödet till Lokaler höjs från utdelade 31 002 kronor 2020 till 40 000 kronor och 
stödet för Aktivitetsanslag höjs från utdelade 1 920 kronor till 10 000 kronor, i 
samma syfte.  
 
Under kostnadsställe 16257 Föreningsbidrag utvecklas även anordningen Hälsa 
och kultur med ett konto om 50 000 kronor, i enlighet med kulturplanens mål :  
- Samarrangemangen mellan föreningarna och kommunens 

allaktivitetshus/träffpunkter ska öka. Kulturen finner här en given roll för ökat 
välbefinnande och hälsa. 

- Att kommunen definierar en kulturgaranti för personer som 
socialförvaltningen stödjer. 

- Att kommunen anordnar kompetensutveckling för kulturombuden i 
socialförvaltningens verksamheter. 

 
Det senare ligger även i paritet med den regionala kulturplanens mål.  
 
De föreslagna beloppen ryms i den antagna rambudgeten för förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen föreslår ett ökat stöd till kulturföreningarna, till Barn och 
ungdom samt inrättandet av en sökanordning för Hälsa och kultur. Samtliga 
satsningar är finansierade i rambudgeten för förvaltningen från och med 2021. De 
föreslagna justeringarna innebär ingen allmän höjning av kulturenhetens drift, 
utan i praktiken en besparing om c:a 280 000 kronor. Trots detta lyckas vi, genom 
förflyttningen av medel inom budgeten, höja anslagen till föreningsdriven kultur i 
Emmaboda kommun och samtidigt uppfylla ett antal av kulturplanens mål för 
utvecklingsperioden.  
 
Beslutsunderlag 
-Kulturplan för Emmaboda kommun 2019-2022.  
-Socialtjänstplan för Emmaboda kommun 2020.  
-Förslag till reviderat dokument Bidrag - Bidragsnormer för föreningar och 
studieförbund. 
-Tjänsteskrivelse ”Reviderade stöd och anordningar för Bildningsnämndens 
Bidragsnormer för föreningar och studieförbund”. 
____ 
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 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  höja kulturföreningarnas verksamhetsbidrag för de tre kategorierna 

hembygdsföreningar, musikkårer och skapande/utövande enligt 
förslag 

 
att  i förhållande till bidraget till kulturföreningar benämnt som 

”Barn och ungdom” göra tillägget enligt förslag att: särskild hänsyn 
tas till aktiviteter som genomförs under skolloven, s.k. lovaktiviteter. 
Föreningar och kommunala verksamheter kan söka medel till 
arrangemang som syftar till att väcka och stärka barns och 
ungdomars kulturintresse 

 
att   i enlighet med förslag inrätta ett nytt bidrag till kulturföreningar 

benämnt som ”Hälsa och kultur” med beskrivningen: varje år 
avsätter Bildningsnämnden medel för ändamålet Hälsa och kultur. 
Bidraget kan sökas av föreningar och kommunala verksamheter för 
att arrangera professionella kulturinslag för personer som social-
förvaltningen stödjer. Arrangemang med regionala kulturinstitutioner 
ska prioriteras. Dessa ska ske företrädesvis på kommunens 
träffpunkter/allaktivitetshus. Målsättningen är att samarrangemangen 
mellan föreningarna och kommunens allaktivitetshus/träffpunkter ska 
öka och att via kulturen öka välbefinnande och hälsa, ge en ökad 
känsla av sammanhang (KASAM) 

 
att   med dessa förändringar fastställa ”Bidrag – Bidragsnormer för 

föreningar och studieförbund” 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att  höja kulturföreningarnas verksamhetsbidrag för de tre kategorierna 

hembygdsföreningar, musikkårer och skapande/utövande enligt 
förslag 

 
att  i förhållande till bidraget till kulturföreningar benämnt som 

”Barn och ungdom” göra tillägget enligt förslag att: särskild hänsyn 
tas till aktiviteter som genomförs under skolloven, s.k. lovaktiviteter. 
Föreningar och kommunala verksamheter kan söka medel till 
arrangemang som syftar till att väcka och stärka barns och 
ungdomars kulturintresse 

 
att   i enlighet med förslag inrätta ett nytt bidrag till kulturföreningar 

benämnt som ”Hälsa och kultur” med beskrivningen: varje år 
avsätter Bildningsnämnden medel för ändamålet Hälsa och kultur. 
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Bidraget kan sökas av föreningar och kommunala verksamheter för 
att arrangera professionella kulturinslag för personer som social-
förvaltningen stödjer. Arrangemang med regionala kulturinstitutioner 
ska prioriteras. Dessa ska ske företrädesvis på kommunens 
träffpunkter/allaktivitetshus. Målsättningen är att samarrangemangen 
mellan föreningarna och kommunens allaktivitetshus/träffpunkter ska 
öka och att via kulturen öka välbefinnande och hälsa, ge en ökad 
känsla av sammanhang (KASAM) 

 
att   med dessa förändringar fastställa ”Bidrag – Bidragsnormer för 

föreningar och studieförbund” 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 7 Dnr BIN/2021:15 805    
 
Revidering av stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium 
 
Bakgrund 
De nuvarande stadgarna för Emmaboda kommuns kulturstipendium reviderades 
senast av kommunfullmäktige 2005-04-04. Emmaboda kommuns 
kulturstipendium består idag av två delar. Ett arbetsstipendium på max 20 000 
kronor som riktas till etablerade konstnärer med betydelse för Emmaboda 
kommun, samt ett hedersomnämnande.  
 
I Emmaboda kommuns kulturplan, antagen i kommunfullmäktige 2019-04-29, 
fastslås som konkret mål för perioden att se över kriterierna för arbetsstipendiet 
och utvärdera om ett särskilt ungdomsstipendium bör och kan införas. Det kan 
antas vara ett positivt initiativ att stötta och uppmuntra ambitiös och initiativrik 
ungdom under 25 år som håller på att utvecklas inom kulturområdet. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av verksamhetschef för kultur på bildningsförvaltningen.  
 
Förvaltningens roll 
Ansvaret för årlig beredning av mottagare av stipendiater och mottagare av 
hedersomnämnande är delegerat till verksamhetschef för kultur/kultur-
samordnaren i Emmaboda kommun. Nämnden tar slutgiltigt beslut varje höst. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Arbetsstipendiet söks varje år av ett antal mer eller mindre etablerade, 
professionellt verksamma kulturskapare samt ett antal ungdomar i åldern 18 till 25 
år. De senare har ofta en kortare gärning bakom sig och står inte sällan i begrepp 
att vidareutbilda sig. Det uppstår inte sällan en målkonflikt i avvägningen av vad 
som ska premieras; en ungdom, som visat prov på god kulturell gärning i 
kommunen utifrån sin utbildningsnivå och som är på väg i sin utveckling, eller en 
verksam kulturskapare/konstnär som har ett konkret forsknings- eller 
utvecklingsändamål, av gagn för kommunen.  
 
Det är viktigt att arbetsstipendiet behåller sin kvalitet och sitt nominella värde och 
därmed sin betydelse, detta för att kommunen ska få kvalificerade sökande. 
Samtidigt är det lovvärt att kunna ge ett stöd till ungdom som uppmuntran till 
fortsatt förkovran och utveckling. En liknande ordning finns i flera kommuner om 
än inte alla. Det föreslagna beloppet om 5 000 kr ryms redan i rambudgeten för 
förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen föreslår att ett ungdomsstipendium om 5 000 kr inrättas 
samt att stadgarna revideras enligt bilaga.  
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Beslutsunderlag 
-Stadgar för kulturstipendium 2005-04-04  
-Kulturplan för Emmaboda kommun 2019-2022.  
-Förslag till revidering av stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
att   jämte nuvarande kulturstipendiums hedersomnämnande och 

arbetsstipendium inrätta ett ungdomsstipendium med nominellt 
belopp om 5 000 kr 

 
att  fastställa revideringen av stadgar för Emmaboda kommuns 

kulturstipendium   
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att   jämte nuvarande kulturstipendiums hedersomnämnande och 

arbetsstipendium inrätta ett ungdomsstipendium med nominellt 
belopp om 5 000 kr 

 
att  fastställa revideringen av stadgar för Emmaboda kommuns 

kulturstipendium   
____ 
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§ 8 Dnr BIN/2021:16 624    
 
Patientsäkerhetsberättelse 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är 
att minska antalet skador och höja säkerheten. I lagen tydliggörs vårdgivarens 
skyldighet att bedriva systematiskt patientarbete. 
 
Enligt 3 kap § 1 och § 10 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 
resultat som uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2020.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med godkännande lägga ”Patientsäkerhetsberättelse 2020” för 

vårdgivaren Bildningsnämnden, Emmaboda kommun, till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med godkännande lägga ”Patientsäkerhetsberättelse 2020” för 

vårdgivaren Bildningsnämnden, Emmaboda kommun, till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 15 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 9 Dnr BIN/2020:84 004    
 
Arkivbeskrivning 
 
Bakgrund 
Den befintliga arkivbeskrivningen för Bildningsnämnden i Emmaboda kommun 
antogs 2012-05-24 § 56. Den arkivbeskrivningen är i behov av att uppdateras för 
att bättre överensstämma med nutid. 
 
Ärendets beredning 
Förvaltningssekreteraren på bildningskontoret har tagit fram ett förslag 2020-12-
10 och därefter har nämndsekreterare för bildningsnämnden bearbetat och justerat 
förslaget 2020-12-14.  
 
Emmaboda kommuns arkivarie har konsulterats och lämnat sitt godkännande 2020-12-14. 
 
Ärendet 
En arkivbeskrivning ska finnas för varje myndighet enligt såväl Arkivlagen 
(1990:782) § 6 och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap § 2. Arkiv-
beskrivningen beskriver arkivet och underlättar sökandet efter allmänna 
handlingar. Arkivbeskrivningen ger även en överblick över myndighetens 
verksamhet och hänger ihop med dokumenthanteringsplanen. Följande 
upplysningar ska finnas med i en arkivbeskrivning: 
 
1. Verksamhetens organisation 
2. Register, förteckningar och hjälpmedel 
3. Tekniska hjälpmedel 
4. Upplysningar om de allmänna handlingarna 
5. Bestämmelser om sekretess 
6. Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra 
7. Gallringsregler 
8. Arkivansvar 
 
Förvaltningssekreterare Nina Söderberg och nämndsekreterare Anneli Karlsson 
har nu i samarbete med kommunarkivarie Maria Henningsson arbetat fram en 
arkivbeskrivning för bildningsnämnden i Emmaboda kommun. 
 
Konsekvensbeskrivning 
En uppdaterad arkivbeskrivning för Bildningsnämnden innebär ökad ordning och 
tydlighet, och bidrar därmed till bättre riktlinjer för hanteringen av allmänna 
handlingar i arkivhänseende.  
 
Beslutsunderlag 
-Bildningsnämnden 2012-05-24 § 56 Arkivbeskrivning för bildningsnämnden i 
Emmaboda kommun.  
-Förslag till ny Arkivbeskrivning för Bildningsnämnden I Emmaboda kommun. 
____  



 PROTOKOLL 16 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   anta förslaget till ny arkivbeskrivning för bildningsnämnden 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   anta förslaget till ny arkivbeskrivning för bildningsnämnden 
 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 17 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 10 Dnr BIN/2019:68 600    
 
Internkontrollplan 2020, slutrapportering 
 
Ärende 
Bildningsnämnden ska ta del av slutrapportering av internkontroll 2020. 
 
Ärendets beredning 
Internkontrollplanen för 2020 upprättades av utvecklingsledare på uppdrag av 
förvaltningschef och har administrerats av nämndsekreterare. Slutrapportering har 
genomförts av nämndsekreterare. 
 
Sammanfattning av rapporten 
Av de 16 mål som fanns uppställda i internkontrollplanen för 2020 har 14 
uppnåtts helt. Två mål är delvis uppfyllda. När det gäller målet med den 
strategiska planeringen kring digitalisering med fokus på digitala nationella prov 
2022, har en delrapportering lämnats till bildningsnämnden 2020-11-19 men inte 
utifrån LIKA-kartläggning. När det gäller målet att säkerställa implementeringen 
av den kommunövergripande utvecklingsplanen för Barnkonventionen/Barnrätt 
har inte slutrapportering till bildningsnämnden gjorts. 
 
Med utgångspunkt i ett reducerat bemanningsläge där förvaltningen framför allt 
har stått utan utvecklingsledare sedan våren 2020 måste det ändå anses vara en väl 
genomförd internkontroll med en hög andel måluppfyllelse.  
 
De två målen som enbart delvis uppfyllts 2020 kan följas upp i samband med 
rapporteringen av internkontrollen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport för internkontroll för bildningsförvaltningen 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   godkänna bildningsförvaltningens slutredovisning av genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan 2020 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   godkänna bildningsförvaltningens slutredovisning av genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan 2020 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 18 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 11 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, lämnar information om satsningen. Uppgifter 
och nyckeltal har samlats in från samtliga verksamheter för att användas som 
underlag för analys. I Emmaboda kommun kommer det finnas ett lokalt team som 
ska arbeta med detta bestående av tio deltagare från alla verksamheter. Parallellt 
med detta kommer det även att finnas en referensgrupp med 35 personer från alla 
verksamheter. Det finns flera exempel på utvecklingsområden för denna satsning.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 19 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 12 Dnr BIN/2021:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om: 
 

 Uppföljning sjukskrivningstal 2020 
Den senaste sjukfrånvarostatistiken från 2020 visar på en kraftig ökning av 
sjukfrånvaron vilket kan antas bero på pandemin. 
 

 Uppföljning SAM 
En uppföljning av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet har genomförts i 
verksamheterna. 
 

 Elev/barn-enkäter 
Vårens enkäter till barn/elever med utgångspunkt i värdeorden trygghet, 
delaktighet och lärande, är på väg att färdigställas för utskick. 
 

 Barnomsorgen 
Statistiken för 2020 finns nu tillgänglig för jämförelse över tid när det 
gäller antal inskrivna barn per år i förskola och fritidshem, samt antal 
timmars omsorg som avsatts per barn i medeltal. Effekterna av de nya 
delningstalen börjar också kunna noteras i form av ökad bemanning. 
 

 Uppföljning betygsresultat höstterminen 2020 
Betygsresultaten från gymnasiet är sämre än tidigare år. 
 
Utvecklingen på högstadiet är densamma vilket även utgör en nedåtgående 
trend sedan flera år tillbaka. Detta gäller både andel behöriga till nationellt 
program samt andel elever som har lägst betyg E i alla ämnen.  
 
Ett antal åtgärder kommer att vidtas. En fördjupande återkoppling med 
analys, insatser och åtgärder kommer att lämnas på nästa nämnd. 
 
Stefan Marcelius (SD) vill ha fört till protokollet att han önskar se en 
handlingsplan angående detta. 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____  



 PROTOKOLL 20 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 13 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 
____ 
 
 
 

  



 PROTOKOLL 21 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 14 Dnr BIN/2020:28 000 
 
Covid-19, rapportering 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
hanteringen av smittspridningen av coronaviruset Covid-19, den kommunicering 
som sker, de beslut som nyligen fattats, samt de åtgärder som har vidtagits. 
 
Lennart Werner, förvaltningschef, redogör för åtgärder för att ta ner 
utbildningsskulden med anledning av Corona-pandemin. Han informerar även om 
att redogörelsen har lämnats över till Krisledningsnämnden. 
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 22 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 15 Dnr BIN/2021:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Implementering av Barnkonventionen som lag 
Redogörelse lämnas över arbetet med detta. 
  

 Lokaler 
Pågående projekt med att nya lokaler och renovering av lokaler fortsätter 
planenligt. 
 

 Rekryteringar 
Nästa vecka genomförs intervjuer till tjänsten som utvecklingsledare. 
 

 Läsårstider 
Beslut fattas på delegation av förvaltningschef. Är snart på väg att 
färdigställas. 
 

 Revidering av det fackliga samverkansavtalet 
Ett nytt förslag är upprättat och ska beslutas om. 

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

  



 PROTOKOLL 23 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 16 Dnr BIN/2020:3 002  
 Dnr BIN/2021:5 002 
  
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20118 
 

- förvaltningschef: 
BF40/20 
 

- skolskjutshandläggare 
BFK20613 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:29-30 
 

- rektor för förskolan: 
F061-134/20 
 

- rektor för Bjurbäcksskolan F-6 
29-35/20 
 

- ansvarig för modersmålsundervisningen: 
2021:01-04 
 

- förvaltningschef: 
BF 1/21 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2021:1-5 
 

- rektor för Lindås skola F-6: 
2020:16-17 
 

- samordnare för verksamhets- och ledningsstöd: 
BF EK 01-02/21 
 

- förvaltningschef: 
BF 2/21 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
  



 PROTOKOLL 24 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 17 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:82 019 
 
Kommunstyrelsen har 2020-12-01 § 149 fattat beslut att uppmana koncernen att 
arbeta efter Emmabodaprocessen samt att avsätta resurser till 
Emmabodaprocessen i bokslut 2020. 
 
  Dnr BIN/2020:12   460 
 
Bygg- och miljönämnden har skickat kontrollrapport från en utförd livsmedels-
kontroll 2020-12-07 på fritidshemmen Bävern, Tigern och Uttern, Emmaboda. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-07 § 82 beslut om att fastställa 
ordförandebeslut från 2020-12-04 samt beslutade även om att gymnasiestudier 
skulle bedrivas delvis på distans. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-07 § 83 beslut att bevilja skolan 
fjärrundervisning av årskurs 6 under veckorna 50 och 51 2020, i de ämnen som 
skulle lästs på Bjurbäcksskolan 7-9 på tisdagar. 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-07 § 83 beslut att med vissa undantag 
förlänga stängning av kommunhuset till 2021-02-28. 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-08 § 90 beslut om att tillfälligt bevilja 
fjärrstudier för Lindås skola. 
 
Krisledningsnämndens ordförande fattade 2020-12-14 ordförandebeslut angående 
fjärrundervisning på högstadiet till och med 8 januari. 
 
  Dnr BIN/2020:83 023 
 
Kommunstyrelsen har 2020-12-11 § 159 fattat beslut om tillsättande av 
kommunchefstjänst. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-12-15 § 97 att förlänga beslut gällande 
begränsning för fritidsgårdarna. 
 

  



 PROTOKOLL 25 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-12-15 § 98 att förlänga beslut gällande 
begränsningar i bibliotekens verksamhet. 
 
  Dnr BIN/2020:10   047 
 
Kulturrådet har beviljat statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande 
skola, för läsåret 2020/2021. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-12-15 § 100 beslut att förlänga beslut 
gällande fjärrundervisning i grundskolan årskurs 6 på tisdagar. 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-15 § 101 beslut angående fjärrundervisning 
och distansstudier för elever på Bjurbäcksskolan 7-9. 
 
Krisledningsnämnden fattade 2020-12-15 § 103 beslut att rekommendera alla 
ordföranden att erbjuda digital länk till externa deltagare som en möjlighet att 
delta i de delar där sammanträdena inte innehåller sekretess. 
 
  Dnr BIN/2020:65   630 
  Dnr BIN/2020:1     041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-12-21 § 106 fattat beslut att tillföra 
bildningsnämnden 4 miljoner kr 2021 riktat till förskolan. 
 
  Dnr BIN/2021:8   421 
 
Bygg- och miljönämnden har kommunicerat ny årlig avgift för livsmedelskontroll 
i förhållande till fritidshemmet Pantern. 
 
  Dnr BIN/2021:9   047 
 
Skolverket har meddelat beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”. 
 
  Dnr BIN/2019:40   610 
 
Kommunfullmäktige har 2021-01-25 § 2 slutbehandlat svar på motion angående 
möjlighet att få gå årskurs tio. 
 
  Dnr BIN/2021:8   421 
 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut med anledning av anmälan om 
undervisningslokal i förhållande till Vilhelm Mobergsgymnasiet. 

  



 PROTOKOLL 26 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
  Dnr BIN/2021:20   612 
 
Regional Styrgrupp för Teknikcollege Sydost har översänt protokoll från sitt 
sammanträde 2021-02-09. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  



 PROTOKOLL 27 (27) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-18 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 18 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar kompetensen hos personalen, särskilt förskolans 
personal, när det gäller att hantera drog- och alkoholrelaterad problematik i 
anslutning till barnens hem. 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, gör en allmän genomgång av de kunskaper 
och tillvägagångssätt som finns etablerade hos förvaltningens personal. 
 
Stefan Marcelius (SD) tar upp ett par säkerhetsrelaterade incidenter som hänt på 
skolor i andra kommuner nyligen, och efterfrågar hur säkerhetsarbetet går.  
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, meddelar att arbete pågår men att det inte 
finns några nyheter eftersom exakta lösningar ej är på plats än. 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) informerar om att presidiet tagit 
ställning till att inte skicka någon till årets digitala Skolriksdag. 
____ 
 
 


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 1 Bokslut 2020
	§ 2 Budgetuppföljning 2021
	§ 3 Investeringsmedel 2021, information
	§ 4 Föräldrakooperativet Bullerbyn, Vissefjärda
	§ 5 Föräldrakooperativet Lilla Hjärtat, Lindås
	§ 6 Revideringar och nya förslag till: "Bidrag - Bidragsnormer för föreningar och studieförbund"
	§ 7 Revidering av stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium
	§ 8 Patientsäkerhetsberättelse
	§ 9 Arkivbeskrivning
	§ 10 Internkontrollplan 2020, slutrapportering
	§ 11 Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska
	§ 12 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet
	§ 13 Rapporter om kränkande behandling
	§ 14 Covid-19, rapportering
	§ 15 Förvaltningschefen informerar
	§ 16 Delegationsärenden
	§ 17 Meddelanden
	§ 18 Övriga frågor

