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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 3 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 1   Dnr BIN/2018:29  041 
 
Bokslut 2019 
 

Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redovisar bokslutet för 2019 och går igenom 
resultaten för varje verksamhetsområde. Bokslutet visar totalt sett ett minus-
resultat på cirka 6,9 miljoner kronor i förhållande till budgeterade medel för 2019. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 4 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 2 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redovisar en uppföljning av budgeten för 
januari 2020.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 5 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 3 Dnr BIN/2020:14 718 
 
Ersättning till föräldrakooperativet Bullerbyn, Vissefjärda 
 
Bakgrund 
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 2020 till föräldrakooperativet Bullerbyn beräknats 
enligt bilaga. 
 
Bullerbyns grundbelopp 2020 har beräknats till 149 488 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. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse angående ersättning till föräldrakooperativet Bullerbyn, 
inklusive tillhörande bilaga innehållande resurstilldelning 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 

kommun år 2020 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Bullerbyn 
med 149 488 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 2020 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Bullerbyn 
med 149 488 kr per månad 
 

att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras 
varje enskild månad 

____ 
  



 PROTOKOLL 6 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 4  Dnr BIN/2020:15 718   
 
Ersättning till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat, Lindås 
 
Bakgrund 
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 2020 till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 
beräknats enligt bilaga. 
 
Lilla Hjärtat grundbelopp 2020 har beräknats till 175 697 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. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse angående ersättning till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat, 
inklusive tillhörande bilaga innehållande resurstilldelning 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 

kommun år 2020 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 
med 175 697 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 2020 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 
med 175 697 kr per månad 

 
att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras 

varje enskild månad 
____  



 PROTOKOLL 7 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 5   Dnr BIN/2019:22 600 
 
Internkontrollplan 2019 - slutredovisning   
 
Förvaltningschef Lennart O Werner slutredovisar den genomförda intern-
kontrollen för 2019 som genomförts i enlighet med Bildningsnämndens 
internkontrollplan för 2019. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna Bildningsförvaltningens slutredovisning av genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan för Bildningsnämnden 2019  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Bildningsförvaltningens slutredovisning av genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan för Bildningsnämnden 2019 
____  



 PROTOKOLL 8 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 6   Dnr BIN/2019:67 773 
 
Remiss – Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa   
 
Motionen inbegriper en kommunövergripande frågeställning vilket kan ses som 
en uppgift för en folkhälsosamordnare i ett kommunövergripande uppdrag att 
arbeta med. Detta då det uppdraget omfattar alla kommuninvånare som är berörda 
av psykisk ohälsa. Alla invånare har inte koppling till Bildnings- och 
Socialnämndens verksamheter. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
har svarat utifrån deras verksamheter vad gäller de förebyggande, främjande och 
åtgärdande insatser som görs gemensamt såväl som var för sig i respektive 
verksamheter.  
 
Det genomförs kartläggningar, förebyggande och åtgärdande insatser för de yngre 
samhällsmedborgarna idag. Arbetet riktar sig mest till barn och unga från förskola 
till gymnasiet men kartläggning sker även i vuxenutbildningarna. Inom 
elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) genomförs årligen hälsosamtal 
med eleverna från förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6, årskurs 8 samt 
årskurs 1 på gymnasiet.  
 
Det som har framkommit är att insatser i arbetet mot psykisk ohälsa inte finns i 
någon större utsträckning till vuxna och äldre brukare i kommunen. Om det finns 
riktade insatser till de vuxna i kommunen som inte har kontakt med socialtjänst 
eller äldreomsorg är okänt. Här behövs det ytterligare information och eventuellt 
en plan för det fortsatta arbetet för att öka den psykiska hälsan. Detta uppdrag bör 
ligga på kommunövergripande nivå.  
 
Det är av största vikt att arbeta drogförebyggande, främjande och åtgärdande på 
kommunövergripande plan riktat till både vuxna och barn, detta eftersom 
missbruk och/eller psykisk ohälsa påverkar både den enskilde brukaren och barn 
som finns i den vuxnes närhet. Idag finns inget aktivt kommunövergripande arbete 
i dessa frågor, då folkhälsosamordnartjänsten är vakant i dagsläget.  
 
Bildnings- och socialförvaltningarna vill uppmärksamma att en folkhälsosam-
ordnartjänst är viktig för det kommunövergripande arbetet i kommunen, i 
synnerhet gällande att arbeta proaktivt mot psykisk ohälsa hos enskilda i 
kommunen som inte har bistånd eller i övrigt har någon kontakt med omnämnda 
förvaltningar i kommunen. 
 
Den viktigaste utgångspunkten för Emmaboda kommuns arbete med att motverka 
psykisk ohälsa är att aktivt delta i och bidra till att driva på arbetet inom ramen för 
den samverkan inom vården som sker tillsammans med Region Kalmar län och 
övriga kommuner i länet. Denna samverkan benämns som ”Länsgemensam 
ledning i samverkan” och omfattar socialtjänst, angränsande områden inom hälso- 
och sjukvården, samt skolan. Målsättningen är att samtliga som ingår i samarbetet 
ska långsiktigt förses med praktiskt verksamhetsstöd och utveckla sina arbetssätt.  

  



 PROTOKOLL 9 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Mer konkret innebär det här att det är inom ramen för detta samarbete som 
överenskommelser, praktiska anvisningar och handlingsplaner tillsammans 
arbetas fram regelbundet av samtliga inblandade parter på flera viktiga områden. 
Däribland området psykisk ohälsa. 
 
Det är viktigt att sätta fokus på detta angelägna område. Genom att arbeta fram 
svaret, på motionen Aktivt arbete kring psykisk ohälsa, har en sammanställning 
arbetats fram, över vad bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redan gör 
och vad man behöver bli bättre på.  
 
Det upplägg som finns idag verkar redan i motionens anda och det är därför som 
bildnings- och  socialförvaltningarna föreslår bildnings- och socialnämnderna 
besluta att anta detta svar som sitt eget och föreslå att motionen anses besvarad. 
____ 
 
Beslutsunderlag 
-Remiss: Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
-Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
-Remissvar på motionen angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
-Sammanställning över Bildningsförvaltningens och Socialförvaltningens arbete 
mot psykisk ohälsa 
____ 
 
Presidiet för Bildningsnämnden föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet vad gäller 

Bildningsförvaltningens och Socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet mot psykisk ohälsa 

 
att ta remissvaret som sitt eget 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad  
____ 
 
Förslag under sammanträdet: 
 
Simon Petersson (S) yrkar på att göra en ändring i form av att lägga till ordet 
”screening” före ordet ”kartläggning” i andra stycket i remissvaret. 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet vad gäller 

Bildningsförvaltningens och Socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet mot psykisk ohälsa 
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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
att göra tillägget av ordet ”screening” före ordet ”kartläggning” i andra stycket i 

remissvaret 
 
att med denna ändring ta remissvaret som sitt eget 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad  
____  



 PROTOKOLL 11 (23) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 7 Dnr BIN/2020:16 860 
 
Information från kulturutskottet 
 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, informerar om följande: 
 
 Kultur och Hälsa 

 
En samverkan finns mellan socialförvaltningen, bildningsförvaltningens 
kulturavdelning samt hälsocentralen, som går under benämningen ”Hälsa 
och Kultur”. Gemensamma arrangemang anordnas inom ramen för denna 
samverkan. Socialnämnden har fattat beslut beträffande revidering av målen 
men både Socialnämnden och Bildningsnämnden måste fatta beslut för att 
målen ska kunna anses vara relevanta. Ärendet kommer att diskuteras på 
Bildningsnämndens och Socialnämndens gemensamma presidiemöte 
måndagen den 24 februari. 
 

 The Glass Factory 
 
Besökare 
Det totala antalet besökare uppgick under 2019 till 9062 stycken. Detta 
inkluderar betalande vuxna, grupper, barn samt besökare som har fri entré. 
Antalet anläggningsbesök uppgick till 26 802 (antal dörröppningar delat 
med fyra).  
 
Program och satsningar 
Vårprogrammet med utställningar och program för våren 2020 har nu 
fastställts och offentliggjorts. 
 
Flera viktiga förändringar har genomförts eller är i genomförande. 
Öppettiderna har ändrats och delats upp i vinteröppet och sommaröppet. 
Vinteröppettiderna innebär att The Glass Factory håller öppet på helgerna. 
På sommaren är det öppet varje dag. 
 
Vidare görs satsningar på mer utvecklade besökserbjudanden, förbättrad 
personaladministration, samt fler projektmedelsansökningar. 
 
Incident 
En incident har inträffat på the Glass Factory i form av att hantverkare under 
pågående arbete med ventilationen har hittat narkotikaliknande substans 
gömd i ventilationsanläggningen på en allmän yta. Polisen utreder för 
närvarande händelsen.  
 
Ekonomi 
Det blev ett negativt bokslut där verksamheten fick ett minusresultat på 2,8 
miljoner kronor.  
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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Åtgärder som vidtas är att tillämpa budgetkontroll, ha tydligt 
kommunicerade intäktsmål, samt söka nya projektmedel. Det finns en risk 
för underskott även 2020. 
 
Nuläge och framtid 
Återigen efterlyses att det behövs ett förtydligande av vad uppdraget med 
The Glass Factory ska vara. En utredning skulle kunna vara till stor hjälp, 
eventuellt via en extern utredare. Nuläget för kulturavdelningen består i ett 
reducerat antal anställda och minskade budgetanslag sedan ett par år 
tillbaka. 
 

Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om följande: 
 
 Skolkultur 

 
Marie Persson, biträdande rektor på Bjurbäcksskolan F-6, fungerar för 
närvarande som sammanhållande länk för skolkulturen. Ett vårprogram för 
skolkulturen har utarbetats och ska omsättas i praktiken. Den mer 
långsiktiga planen är att så snart som möjligt rekrytera en skolhandläggare 
som till 50 procent har hand om skolkultur. 
 

 Biblioteken 
 
En genomgång av läget för biblioteken i kommunen gjordes på 
nämndsdagen 30/1. Bibliotekschefen arbetar vidare med att ta fram den nya 
biblioteksplanen. En viktig inriktning är att i större utsträckning än tidigare 
tydliggöra att biblioteksverksamheten har två uppdrag, det vill säga att 
bedriva såväl skolbibliotek som folkbibliotek.  
 
I övrigt har bibliotekschefen fått i uppdrag att öppna biblioteket i 
Johansfors. Vad gäller biblioteket i Eriksmåla så pågår fortfarande 
diskussioner om vad som ska hända när biblioteket flyttas ut för att ge plats 
till förskolan Solgläntan. 

___ 
 
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 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 8 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson, informerar om följande: 
 
 Sjukfrånvarostatistik 

 
I Bildningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 5,4 procent till 4,4 
procent och för kommunen i sin helhet har sjukfrånvaron minskat från 5,5 
procent till 5,0 procent. Emmaboda kommun har en lägre sjukfrånvaro än 
riksgenomsnittet.  
 
Vad gäller kostnaderna för företagshälsovården inom Bildnings-
förvaltningen så är dessa i likhet med tidigare år högre än tilldelningen av 
medel från Kommunstyrelsen. 
 

Petra Sand, utvecklingsledare, informerar om följande: 
 
 Implementering av åtgärder – F-klass 

 
En kort redovisning lämnas över vilka insatser som satts in efter kart-
läggning av vilka tidiga insatser som behöver göras beträffande läsning, 
skrivning och matematik. Såväl kartläggning som analys av insatser är nu 
genomförda. Arbetet löper på som det är tänkt. Om det behövs kommer 
elevhälsan att kunna kopplas in för att de ska kunna gå in och hjälpa till. 
 

 Analys av elevenkäter 
 
Analysen av elevenkäterna har genomförts. Utgångspunkterna är ledorden i 
det systematiska kvalitetsarbetet: trygghet, delaktighet och lärande. En 
analys har också gjorts av hur arbetet ligger till i förhållande till de politiska 
målen för att uppnå kunskapsmålen som har satts upp av Bildningsnämnden. 
 
Det konstateras att barnen i förskolan lämnar något mer positiva svar än 
tidigare. I F-6-skolorna ser svaren i princip oförändrade ut jämfört med 
tidigare års svar. Likaså vad gäller högstadiet. 
 
Sammanfattningsvis är den samlade bilden att verksamheterna behöver mer 
tid för att arbeta vidare med sina insatser och en förutsättning för att 
insatserna ska fungera är att det finns ett långsiktigt förhållningssätt till det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

___ 
 
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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     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-02-13 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 9 Dnr BIN/2020:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Utvecklingsledare Petra Sand redogör för inkomna rapporter om kränkande 
behandling. Sedan senaste nämndsmötet har 28 rapporter skickats in. Av dessa är 
12 ärenden avklarade och i 12 ärenden pågår utredning. Utredning ska påbörjas i 
förhållande till 4 av de inlämnade rapporterna. 
 
Fysisk kränkning är den kategori kränkningar som dominerar, därefter kommer 
verbal kränkning.    
___ 
 
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 

 
 

§ 10 Dnr BIN/2020:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Undervisningssituation på Bjurbäcksskolan F-6 
 
Felaktig information har spridits i sociala medier om en 
undervisningssituation på Bjurbäcksskolan F-6 där rollspelspedagogik 
användes i samband med en lektion om islam. De missuppfattningar som 
har spridits har bemötts i ett pressmeddelande samt i direkta svar på frågor 
som inkommit från utomstående. Ingen av de berörda vårdnadshavarna har 
tagit någon direktkontakt med vare sig lärare, rektor eller förvaltning.  
 
Utomstående har gjort en anmälan till Skolinspektionen. Svar har skickats. 
 

 Skadegörelse av datorer och lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 
 
Högstadiet har haft mycket problem med skadegörelse. Främst på datorer, 
vilket är kostsamt. Rutinerna har setts över och målsättningen är att hitta 
en lösning där eleverna blir betalningsskyldiga för det de har sönder. Detta 
går att göra med stöd i Skadeståndslagen. Ett krav är dock att händelsen 
måste utredas innan debitering kan göras. 
 

 Utvecklingsprogram ”Organisera för skolframgång” 
 
Ett utvecklingsprogram har dragits igång för verksamheternas chefer. 
Programmet går under benämningen ”Organisera för skolframgång” och 
utgår ifrån boken med samma namn.  
 

 Läsårstider 2020-2021 
 
De nya läsårstiderna för läsåret 2020/2021 har fastställts av 
förvaltningschef enligt delegation. Utgångspunkterna för läsårstiderna är 
den regionala överenskommelse som finns angående läsårstider. Hänsyn 
har även tagits till datum för nationella prov.  
 

 Hantering av obehöriga som vistas i skolor 
 
Rutiner finns framtagna på Bjurbäckskolan 7-9 att alla besök på skolan ska 
anmälas på expeditionen. Besökare ska därefter förses med en besöksskylt 
som fästs på kläderna. Alla på skolan ska ta ansvar för att fråga en okänd 
person i lokalerna vad den personen gör där. Om personen i fråga inte har 
något giltigt ärende på skolan så ska de avvisas därifrån.  
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Det är bland annat med anledning av den här typen av ordningsfrågor som 
det finns starka önskemål om att omlokalisera expeditionen på 
Bjurbäcksskolan 7-9. Den typen av åtgärd bedöms ta lång tid att 
genomföra. 
 
Vilhelm Mobergsgymnasiet har motsvarande rutiner men har bättre 
förutsättningar för att upptäcka att obehöriga vistas i lokalerna. Detta i och 
med att de har sin expedition placerad på entréplan samt att skolan har 
färre antal ingångar.  
 
Frågan om att använda kamerabevakning på skolorna har tagits upp på ett 
chefsmöte. 

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 11 Dnr BIN/2019:5 002 
 Dnr BIN/2020:3 002 
 
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- enhetschef på Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC19:109 samt BFC19:110 
 

- rektor för Bjurbäckens skola F-6: 
15-30/19 
 

- rektor för förskolan: 
F084-F162/19 
 

- rektor för Lindås skola F-6: 
2019:10-13 
 

- rektor på Vissefjärda skola F-6: 
2019:26-32 
 

- enhetschef för LSS barn och ungdom: 
BFL19 105-118 
 

- förvaltningschef: 
BF 01/20 
 

- enhetschef på Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20100-101 samt BFC20102-3 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 12 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2019:23 041 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 under § 121 att göra en korrigering av 
driftbudget 2020 med plan för 2021-2022. 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 under § 121 att göra en korrigering av 
investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2022. 
 
  Dnr BIN/2020:20 103 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 under § 125 att inrätta nya Råd samt att 
anta reglemente för Näringslivsråd, Ungdomsråd, Bygderåd samt Föreningsråd. 
Samtidigt reviderades reglementena för Kommunala pensionärsrådet och 
Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
  Dnr BIN/2018:29 041 
 
Kommunstyrelsen informerades 2019-12-03 under § 179 om budgetuppföljning 
2019 för Bildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunkoncernen. 
 
  Dnr BIN/2019:22 600 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-12-03 under § 183 att uppdra till 
Bildningsnämnden att inkomma med en korrekt slutredovisning av nämndens 
internkontrollplan 2019 för beslut i Kommunstyrelsen under mars månad 2020. 
 
 
  Dnr BIN/2019:7 633 
 
Kommunstyrelsen konstaterade 2019-12-03 under § 196 att de kunde avskriva 
ärendet angående ny debitering av barnomsorgen med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 111 som bland annat innebar att 
debitering av barnomsorg ska göras för 12 månader istället för som idag för 11 
månader där juli månad är avgiftsfri.  
 
  Dnr BIN/2019:40 610 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-12-16 under § 130 att återremittera motionen 
angående möjlighet att få gå årskurs tio med motiveringen att det ska utredas vilka 
kostnader och konsekvenser ett tionde läsår skulle innebära. 
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  Dnr BIN/2019:2 600 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-12-16 under § 142 att göra ett fyllnadsval och 
välja Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i Bildningsnämnden efter Gunilla 
Gerkman (MP). 
 
  Dnr BIN/2019:35 020 
 
Kommunstyrelsens personalutskott tog 2020-01-09 under § 2 del av en anmälan 
av delegationsbeslut angående anställningar. 
 
  Dnr BIN/2019:10 421 
 
Bygg- och miljönämnden har skickat en inspektionsrapport från sitt föranmälda 
besök 2019-12-16 avseende tillsyn enligt Miljöbalken på Vilhelm Mobergs-
gymnasiet. Tillsynsbesöket ingår i den årliga tillsynsavgiften.  
 
  Dnr BIN/2020:4 421 
 
Bygg- och miljönämnden har skickat förslag till beslut angående klassning och 
årlig avgift för Vilhelm Mobergsgymnasiet (fastighet ASPEN 13).  
 
   Dnr BIN/2020:5 221 
 
Besiktningsprotokoll med besiktningsutlåtande från genomförd funktionskontroll 
av ventilationssystem har inkommit. Besiktningen avser Bjurbäcksskolan 7-9 
(fastighet EKEN 10). 
 
  Dnr BIN/2020:8 860 
 
Ansökan om kulturprojektmedel har skickats till Region Kalmar län avseende 
projekt på The Glass Factory med projektnamn ”Teknik och koncept kring neon 
och plasma”.  
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Rekvisition ställd till Skolverket med avseende på statsbidraget 
”Kvalitetssäkrande åtgärder 2020”. 
 
  Dnr BIN/2020:11 026 
 
Kommunens revisorer har överlämnat en granskningsrapport från PwC där det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till sjukfrånvaron har granskats och där 
svar efterfrågas i förhållande till detta. 
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  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-20 av fritidshem Pantern, Vissefjärda. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-17 på korttidsboendet för barn och unga; Kotten, Emmaboda. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-14 på fritidshem Puman, Lindås. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-14 på fritidshem Geparden, Lindås. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-27 på Långasjö skola/fritidshem Leoparden, Långasjö. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-01-30 på Mikaelsgården, Lindås. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
(uppföljning från 2018-09-11) utförd 2020-01-30 på Mikaelsgården, Lindås. 
 
  Dnr BIN/2020:4 421 
 
Bygg- och miljönämnden har skickat beslut angående klassning och årlig avgift 
för miljöfarlig verksamhet i förhållande till Vilhelm Mobergsgymnasiet (fastighet 
ASPEN 13).  
 
  Dnr BIN/2020:8 860 
 
Region Kalmar län har fattat beslut att bevilja kulturprojektmedel till projekt på 
The Glass Factory med projektnamn ”Teknik och koncept kring neon och 
plasma”.  
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag för 
undervisning under skollov för 2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag för ett fjärde 
tekniskt år för 2019/2020. 
 
Skolverket har meddelat beslut om ansökan angående statsbidrag för 
fjärrundervisning för 2019/2020. 
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Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag till 
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020. 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag för 
undervisning under skollov för 2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag till 
skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att 
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända för 2019/2020. 
 
Skolverket har meddelat beslut om ansökan angående statsbidrag för bättre 
språkutveckling i förskolan för 2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag för 
anställning av lärarassistenter för 2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om redovisning angående statsbidrag för 
fritidshemssatsningen för 2018/2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om rekvisition angående statsbidrag för höjda 
löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2019/2020. 
 
Skolverket har meddelat beslut om redovisning angående statsbidrag till 
kvalitetssäkrande åtgärder för 2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om redovisning angående statsbidrag för fler 
anställda i lågstadiet för 2018/2019. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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§ 13 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar vad det finns för handlingsplan beträffande om 
en person med ont uppsåt tränger sig in i någon av våra verksamheter. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att han tar med sig frågan. 
 
Utvecklingsledare Petra Sand informerar om att polisen kommer och föreläser om 
våld i publik miljö den 5 mars.    
____ 
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