
 PROTOKOLL 1 (26) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-10-15 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Lövsalen, Emmaboda kommunhus  
 2020-10-15 kl. 13.15 – 16.00 
 
Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
 Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
 Karin Rask (C), ersättare för Eva Aronsson (C) 
 Ann Helene Jonsson (M) 
 Günter Villman (M), ersättare för Dianne Meijer (BA) 
 Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande, deltagande på distans 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Simon Petersson (S) 
 Kickie Norrby (S) 
 Göran Johansson (S), ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
 Stefan Marcelius (SD) 
  
   
Övriga deltagande Lennart O Werner, förvaltningschef 
 Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 
 Inger Friman Olofsson, rektor förskolan, § 73 - 81 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Marie-Louise Eddegård (S) 

Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 73 - 86 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
  Marie-Louise Eddegård 
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-15 
 
Datum för anslags 2020-10-19 Datum för anslags 2020-11-10 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson



 PROTOKOLL 2 (26) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-10-15 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Innehållsförteckning 
 
  
§    73 Budgetuppföljning 2020 
§    74 Budget 2021, inklusive investeringsmedel 
§    75 Förskolans resursfördelningssystem 
§    76 Återremiss: Motion om att införa möjligheten för grundskoleelever 

att gå årskurs tio 
§    77 Remiss: Motion angående språkkrav inom omsorgen 
§    78 Remiss: Motion angående begränsning av mobiltelefonanvändning i 

grundskolan 
§    79 Revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar 
§    80 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
§    81 Rapporter om kränkande behandling 
§    82 Förvaltningschefen informerar 
§    83 Delegationsärenden 
§    84 Kurser och konferenser 
§    85 Meddelanden 
§    86 Övriga frågor 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 73 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, redovisar en 
uppföljning av budgeten för 2020. Prognosen visar på ett fortsatt budget-
underskott på flera miljoner kronor. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
 
____ 
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 2020-10-15 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 74 Dnr BIN/2020:1 041 
 
Budget 2021, inklusive investeringsmedel 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
arbetet med att ta fram en ny budget för 2021. Information lämnas även om hur 
det ser ut med investeringsmedlen för 2021 och på vilka områden det kommer att 
krävas mest investeringar.  
____ 
 
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 

 
 
§ 75 Dnr BIN/2020:65 630 
 
Förskolans resursfördelningssystem 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, redogör för det 
nuvarande resursfördelningssystemet i förhållande till förskolan. 
Kommunjämförande statistik i Kolada (databas för kommuner och regioner) gås 
igenom och likaså delningstalens utveckling för Emmaboda kommuns förskolor 
sett över tid. 
 
Vidare redogör Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, för 
sitt uppdrag att ta fram förslag på ett nytt resursfördelningssystem inför 2021. Det 
nya förslaget kommer att likna det tidigare systemet men med justeringar som 
innebär modernisering, förenkling och som ger högre bemanning. För närvarande 
så görs beräkningar utifrån olika matematiska modeller.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____  
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 2020-10-15 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 76 Dnr BIN/2019:40 610 
 
Återremiss: Motion om att införa möjligheten för grundskoleelever att gå 
årskurs tio 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna har motionerat om att det ska införas ett 10:e skolår för 
behövande elever, dvs elever som inte når målen efter nio år i grundskolan. 
Bildningsnämnden har lämnat remissvar på motionen 2019-10-24 § 114. 
Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2019-12-16 § 130 med 
motiveringen att kostnader och konsekvenser av ett införande av ett 10:e skolår 
skulle utredas. 
 
Som tidigare har anförts i det första remissvaret så är det redan är idag möjligt att 
med nuvarande nationella regelverk erbjuda ett 10:e skolår men möjligheten 
utnyttjas endast i begränsad omfattning. I de fall ett extra skolår är aktuellt är det 
tidigare under skoltiden. Beslut fattas av rektor vilket regleras i skollagen.  
 
De elever som efter årskurs 9 inte når behörighet till nationellt program på 
gymnasiet har istället möjlighet att följa gymnasieskolans introduktionsprogram 
som syftar till att ge behörighet till nationellt program. Inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram finns dessutom olika inriktningar där exempelvis en elev 
kan erbjudas yrkesintroduktion parallellt med att behörighet för gymnasieskolan 
erhålls. Med detta som svar anfördes att motionen var besvarad. 
 
Beräkning av kostnader 
Kostnaderna för att erbjuda ett 10:e skolår beräknas efter två alternativ.  
 
Alternativ 1 bygger på att det är 6-8 elever som erbjuds och väljer att gå om 
årskurs 9. Elever som går ytterligare ett år går in i redan befintliga klasser. Detta 
förutsätter att det finns plats i befintlig organisation. Den extra kostnaden blir då 
det extra stöd och eventuella individuella insatser kring respektive elev. Om de 
extra kostnaderna beräknas till en resurs motsvarande en lärartjänst på heltid 
motsvarar det c:a 600.000 kr. 
 
Alternativ 2 bygger på att det är 10-15 elever. Det påverkar organisationen så att 
en ny undervisningsgrupp måste etableras för dessa och eventuellt andra elever. 
Kostnaden för denna lösning beräknas schablonmässigt till två lärartjänster på 
heltid samt tillkommande omkostnader för extra undervisningsgrupp. Beräknad 
kostnad 1.500.000 kr. 
 
Notera att denna kostnadsberäkning är schablonmässigt beräknad och högst 
preliminär. Den bygger på att eleverna inte kräver extra resurser i form av 
elevassistent eller annat stöd vilket är troligt att vissa av eleverna gör.  
 
Organisation och fördelning av olika typer av kostnader är ytterst en fråga för 
rektor på aktuell skola.  
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 2020-10-15 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Konsekvenser 
Bildningsförvaltningens bedömning är att den enskilde eleven skulle uppfatta det 
som ett nederlag att inte följa med jämnåriga kamrater till gymnasiet utan bli kvar 
på samma skola ett fjärde år. Om det är fler äldre elever som går om årskurs 9 och 
går kvar på skolan med de elever som är ett till tre år yngre finns det risk att det 
skapas en sämre pedagogisk och social miljö för övriga i elevgruppen. Det är 
tveksamt om kunskapsmålen nås på ett bättre sätt om eleven är kvar i samma 
miljö.  
 
I praktiken erbjuds redan idag ett 10:e skolår genom gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Bildningsförvaltningens bedömning är att konsekvenserna 
för att erbjuda ett 10:e skolår inom ramen för grundskolans organisation är ett 
sämre alternativ för de elever som skulle vara aktuella för detta. Möjligheterna att 
anpassa utbildningen individuellt för respektive elev med studier, praktik etc är 
mycket större inom gymnasieskolans organisation.  
 
Bildningsförvaltningen instämmer i motionens syfte att fler elever ska nå målen 
efter grundskolans årskurs nio. Det som diskuterats i beredning av motionssvaret 
är möjligheten att erbjuda ett extra skolår under elevens tidigare skolgång i låg- 
och mellanstadiet. Möjligheten finns idag men det förekommer endast i 
undantagsfall.  
 
Inom ramen för bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och uppföljning 
av resultat bör diskussion och analys av extra skolår fortsätta. Under rätt 
förutsättningar och för vissa elever kan det vara en åtgärd som gör att målen i 
större utsträckning nås i årskurs nio. En mer systematisk användning av extra 
skolår bör bygga på evidens och på erfarenheter från andra skolhuvudmäns 
verksamheter.    
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i förvaltningen i dialog med rektorer. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Miljöpartiet de gröna om att införa möjligheten för grundskoleelever 
i Emmaboda kommun att gå årskurs tio. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 § 130 med svar på motion angående 
möjlighet att få gå årskurs tio. 
Remissvar från förvaltningschef Lennart O Werner på motion om att införa 
möjligheten för grundskoleelever att gå årskurs tio 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  ta remissvaret som sitt eget och föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  ta remissvaret som sitt eget och föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
____  
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 77 Dnr BIN/2020:43 700 
 
Remiss: Motion angående språkkrav inom omsorgen 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att 
tillsammans med bildningsförvaltningen ta fram en plan för obligatoriskt språktest 
för nyanställningar inom omsorgen och samtidigt ta fram en plan för att 
genomföra ett språklyft för befintlig omsorgspersonal om det finns behov. 
 
Bildningsförvaltningen instämmer i att språkkunskaper är en nyckel till lärande i 
skolan men även för integrationen i samhället. Det gäller alla barn och elever 
oavsett bakgrund. Det kan också konstateras att bildningsnämnden prioriterar 
läsning och språklig utveckling i alla sina verksamheter. 
 
Detta remissvar avser svara på de förslag i motionen som berör bildnings-
förvaltningens kompetens och ansvarsområde. Bildningsnämnden ansvarar inte 
för vilka krav som socialnämnden fastställer för sin anställda personal. 
 
Vad gäller motionens förslag på att ta fram en plan för genomförande av språktest 
är såväl plan som genomförande fullt möjligt att utföra av bildningsförvaltningen, 
företrädesvis genom vuxenutbildningen på gymnasienivå.  
 
Detsamma gäller förslaget att ta fram en plan för att genomföra språklyft för 
befintlig personal. Möjligheterna att vidta denna åtgärd finns redan till viss del i 
och med det utvecklingsarbete som genomförs inom ramen för Vård & 
Omsorgscollege (VOC). VOC är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och 
arbetsgivare inom vård- och omsorgsområdet som syftar till att höja kvalitén, öka 
kompetensen och bidra med ökad efterfrågan på välutbildad vård- och 
omsorgspersonal.  
 
Inom ramen för detta motionssvar har det inte gjorts någon ekonomisk beräkning 
av vad den extra kostnaden i förlängningen skulle bli för språkvalidering eller 
språkhöjande insatser. Värt att understryka är att en grundläggande förutsättning 
för genomförande är att det finns kostnadstäckning för bildningsnämndens 
insatser i de fall de ligger utanför det ordinarie uppdraget. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i förvaltningen i dialog med berörda rektorer. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss av motion om språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun. 
Motion från Sverigedemokraterna om språkkrav inom omsorgen i Emmaboda 
kommun. 
Remissvar från förvaltningschef Lennart O Werner på motion angående språkkrav 
inom omsorgen i Emmaboda kommun. 
____  
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Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  ta remissvaret som sitt eget och översända svaret till kommunstyrelsen och 

därefter till kommunfullmäktige 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att ta remissvaret som sitt eget och översända svaret till kommunstyrelsen och 

därefter till kommunfullmäktige 
____ 
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§ 78 Dnr BIN/2020:42 607 
 
Remiss: Motion angående begränsning av mobiltelefonanvändning i grundskolan 
 
Bakgrund 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås att kommunfullmäktige ska besluta 
om regler för hur mobiltelefoner ska användas i grundskolan. För de yngre 
eleverna på låg- och mellanstadiet föreslås förbud att hantera mobiltelefoner såväl 
på raster som på lektionstid. Förbud föreslås för elever i fritidshem under tiden de 
är i verksamheten. Förbud föreslås även för högstadiets elever på lektionstid. För 
att hantera de föreslagna förbuden föreslås att låsbar förvaring ska erbjudas där 
eleverna kan lämna in mobiltelefonerna vid skoldagens början och få tillbaka dem 
vid skoldagens slut. 
 
Motiven till förslagen är att mobiltelefonerna stör elevernas koncentration samt att 
telefonerna används för filmning och är en orsak till kränkningar. Istället för 
stillasittande med mobiltelefoner vill man stimulera till rörelse på rasterna. 
 
Bildningsförvaltningen delar uppfattningen att mobiltelefoner kan störa elevernas 
koncentration samt att de kan användas till kränkningar i sociala medier. Men det 
är också så att mobiltelefoner är en trygghet för många elever och föräldrar genom 
att de kan hålla kontakten med varandra under dagen och vara nåbara för 
varandra. Detta kan vara särskilt avgörande för elever som av en eller annan 
anledning har behov av extra stöd och trygghet i sin skolsituation. Rent allmänt 
kan mobil-telefonen även vara ett pedagogiskt verktyg och del av undervisning 
och lärande. 
 
Hur mobiltelefoner används regleras av skolans ordningsregler. Enligt Skollagen 
5 kap. ”Trygghet och studiero” anges under 5§: Ordningsregler ska finnas för 
varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på 
varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.  
 
Den centrala innebörden är att rektor beslutar om ordningsregler. Det är varken 
skolchef, ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige som har den beslutanderätten. 
Däremot bör huvudman följa upp de ordningsregler som respektive rektor 
fastställer för sin skola. Detta görs också i Emmaboda kommun.  
 
Två gånger per år genomförs en nämndsdag där rektorer och chefer i 
förvaltningen redovisar senaste årets resultat och analys för nämnden. Vid 
nämndsdagen i september 2020 redovisades särskilt de regler som respektive 
rektor tillsammans med personal och elever beslutat om. På samtliga skolor är det 
begränsningar i mobiltelefonanvändning i linje med det som anförs i motionen.  
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Nedan finns en sammanfattning av de ordningsregler som respektive rektor 
fastställt och som reglerar mobiltelefonanvändning: 
 
Bjurbäcksskolan 7-9 
På Bjurbäcksskolan 7-9 är det mobilfritt på lektionerna. Mobiltelefonerna lämnas 
i skåpen under lektionstid. Ansvarig lärare ska se till att detta följs. Om eleverna 
vägrar används den så kallade konsekvenstrappan med stegvisa åtgärder i 
förhållande till brytande av ordningsreglerna som gäller på skolan. Det råder totalt 
fotograferingsförbud under skoltid.  
 
Bjurbäcksskolan F-6 
Elever i förskoleklass till och med årskurs 4 får inte ha mobiler i skolan. I årskurs 
5 och 6 har inga elever tillåtelse att ha mobiler under lektionstid om inte läraren 
medger detta. Det är alltid läraren som beslutar om, och i så fall när, mobil-
telefonerna får användas. 
 
All teknisk utrustning används under ansvar – mobilen får endast användas med 
lärarens samtycke och får inte störa under lektionstid. Ingen får fotografera eller 
filma utan tillåtelse inom skolans område. 
  
Johansfors skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Lindås skola F-6 
Privata tekniska föremål som kan störa undervisningen i klassrummet och i 
fritidshemmet förvaras i en låda som är inlåst tills skoldagen eller fritidshemstiden 
är slut. Andra saker som kan störa undervisningen lämnas även dessa utanför 
klassrummet till dagens slut. 
 
Långsjö skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Vissefjärda skola F-6 
Mobiltelefonen är avstängd och finns i klassrummet under skoldagen. Under 
fritidshemstid är den i skolväskan. Behöver man ringa pratar man med personalen 
angående detta. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att regler för användning av mobiltelefoner 
under skoltid ingår i de ordningsregler som enligt skollagen ska fastställas av 
rektor. Bedömningen är att grundskolorna i Emmaboda kommun redan har regler 
för mobiltelefonanvändning motsvarande de som föreslås i motionen men de är 
beslutade av rektor i samverkan med elever och personal på respektive skola, helt 
i enlighet med Skollagen 2010:800 5 kap, 5§. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i förvaltningen i dialog med berörda rektorer.  
 
Beslutsunderlag 
Skollagen 2010:800 5 kap, 5§. 
Remiss av motion om begränsning av mobiltelefonanvändning i grundskolan. 
Motion från Sverigedemokraterna om begränsning av mobiltelefonanvändning i 
grundskolan. 
Remissvar från förvaltningschef Lennart O Werner på motion om begränsning av 
mobiltelefonanvändning i grundskolan.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

med hänvisning till att Skollagen fastställer att ordningsregler för respektive 
skolenhet beslutas av dess rektor 

____ 
 
Yrkanden 
Stefan Marcelius (SD) yrkar på att bildningsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
____ 
 
Proposition 
Ordföranden ställer det ursprungliga förslaget mot Stefan Marcelius´ förslag och 
finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
____ 
 
Omröstning 
Stefan Marcelius (SD) begär omröstning. 
 
Följande beslutsgång gäller: 
 
Ja-röst för ordförandes förslag. 
Nej-röst för Stefan Marcelius´ förslag. 
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Resultat: 
 
Ja-röst   Nej-röst 
 
Jenny Rydberg (C)   Stefan Marcelius (SD)  
Karin Rask (C)    
Ann Helene Jonsson (M)    
Günter Villman (M)    
Jan-Olof Jäghagen (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Simon Petersson (S)  
Kickie Norrby (S) 
Göran Johansson (S) 
Emma Åhlander Hansson (M)  
 
Ordförande  Emma Åhlander Hansson (M) konstaterar att omröstningen har 
resulterat i 10 ja-röster och 1 nej-röst och finner att bildningsnämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

med hänvisning till att Skollagen fastställer att ordningsregler för respektive 
skolenhet beslutas av dess rektor 

____ 
 
Reservation 
Stefan Marcelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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§ 79 Dnr BIN/2020:55 007 
 
Revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska 
hanteringen av allmänna handlingar. Granskningen har sammanställts i en 
revisionsrapport som har överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, bygg-och miljönämnden samt för 
kännedom till kommunfullmäktiges 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.  
 
Parallellt med den revision som har genomförts har en organisationsförändring 
trätt i kraft från och med 1 september. Denna förändring innebär bland annat att 
kommunens nämndsadministration har samlats till ett ställe, det vill säga 
kommunledningskontorets kansliavdelning. Likaså har registratorsfunktionerna, 
med undantag för socialnämnden, centraliserats. Dessa förändringar gör att det 
numera är andra förutsättningar som råder jämfört med när granskningen gjordes. 
Detta förändrar ingenting i sak men de svar som sammanställs måste naturligtvis 
utgå ifrån de nya förutsättningarna.  
 
Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 
Ärendet har tilldelats nämndsekreterare för bildningsnämnden 2020-09-16. 
Revisionsrapporten har gåtts igenom och övriga sekreterare för styrelse och 
nämnder, registratorer, kanslichef, samt IT-avdelningens chef har konsulterats för 
dialog och synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla 
berörda parter. 
 
Revisionsfrågor och revisionell bedömning 
Syftet med revisionen har varit att kunna göra en bedömning om kommun-
styrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 
Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem kontrollfrågor: 
 

1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar? 
2. Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att 

hantera allmänna handlingar? 
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande? 
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig? 
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän 

handling?  
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Den genomförda granskningen har resulterat i en revisionell bedömning som 
innebär att i förhållande till den första kontrollfrågan har kommunen inte en ända-
målsenlig hantering av allmänna handlingar och i förhållande till resterande fyra 
frågor har kommunen en delvis ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.  
 
Planerade åtgärder 
 
Övergripande riktlinjer  
I dagsläget saknas övergripande riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar 
i Emmaboda kommun. Under 2020 har arbete pågått med att sammanställa en 
kommunövergripande ärendehandbok där bland annat övergripande riktlinjer 
ingår. Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok utförs av 
kommunsekreterare, nämndsekreterare samt registratorer. Ambitionen är att detta 
arbete ska kunna slutföras av dessa tjänstemän under våren samt början av hösten 
2021, och som en följd av detta bör beslutsfattandet vara möjligt att genomföra 
innan årsskiftet 2021.  
 
Ändamålsenliga rutiner – kommunstyrelsen och nämnderna 
I likhet med avsaknaden av övergripande riktlinjer saknas det även, med undantag 
för kommunstyrelsen, dokumenterade rutiner för hanteringen av allmänna 
handlingar. Rutiner finns men de behöver dokumenteras och fastställas. Detta 
kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande 
ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts 
under föregående underrubrik. 
 
Beträffande ändamålsenliga rutiner konstateras det i revisionsrapporten att det 
även saknas enhetliga rutiner för att hantera tjänstepersoners e-post vid frånvaro, 
det saknas automatiserade mottagningsbekräftelser i förhållande till kommunens 
officiella e-postadress, samt vad gäller fullmakterna för postöppning så behöver 
dessa överlag uppdateras. En översyn och revidering av dessa aspekter har redan 
inletts och ambitionen är att kunna slutföra dessa processer innan årsskiftet 2020 
eller senast under första kvartalet 2021. 
 
Registrering, diarieföring och hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 
Väl upparbetade arbetssätt finns men de behöver i likhet med övergripande rikt-
linjer och rutiner dokumenteras och fastställas. Även detta kommer att inkluderas 
i arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i enlighet med 
de förutsättningar och den tidsplan som har angetts under den första 
underrubriken.  
 
Utlämnande av allmän handling 
Tydliga riktlinjer behövs i förhållande till såväl kommunstyrelsen som 
nämnderna. Utöver detta behövs ett tydliggörande i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Riktlinjer för detta kommer även dessa att ingå i kommunens 
övergripande ärendehandbok. Arbetet med att tydliggöra denna aspekt i 
kommunstyrelsens arbetsordning är på väg att startas upp och bedöms kunna 
slutföras under första kvartalet 2021.  
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Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 
revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig 
service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra 
sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid 
under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett utvecklings-
inriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande arbetsuppgifter. 
 
Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att 
Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar 
alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 
Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta 
åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar från Lisa 
Åberg revisor PwC och Adam Svedlund revisor PwC. 
Brev från kommunens revisorer angående granskning av hantering av allmänna 
handlingar. 
Tjänsteskrivelse från Anneli Karlsson, nämndsekreterare, och Tommy Persson, 
kanslichef, med svar på revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna 
handlingar. 
____ 
 
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 18 (26) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-10-15 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 80 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, följer upp ny uppdaterad statistik i  
Kolada (databas för kommuner och regioner) med avseende på 
kommunjämförelser av skolresultat från föregående läsår 2019/2020. Han redogör 
även för några av de faktorer som påverkar skolresultaten.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 81 Dnr BIN/2020:18 607 
 
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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§ 82 Dnr BIN/2020:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Lokaler 
Projekteringen för Bjurbäcksskolan 7-9 har inletts och en projektgrupp 
har tillsatts. En inledande bedömning är att det kommer att krävas 
betydligt större investeringsbelopp för renoveringar än de belopp som 
finns avsatta i dagsläget. 
 

 Rekryteringar 
Ingen av de sökande till tjänsten som skolpsykolog innehar legitimation 
för yrket. Det skulle kunna vara mer attraktivt för sökande om det fanns 
två tjänster som skolpsykolog.  
 
Rekrytering av utvecklingsledare placerad på bildningskontoret ska 
inledas, underlag håller på att tas fram. 
 

 Länsgemensam ledning i samverkan 
Ett nytt tvåårigt handlingsprogram är framtaget angående hur alla 
inblandade parter ska arbeta tillsammans. 
 

 Gymnasiesamverkan Sydost 
Ett nytt avtal har upprättats inom ramen för samarbetet.  
 

 Språkval i Moderna språk i årskurs 6 
Årets upplägg samt några justeringar av upplägget förklaras. 
 

 Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Vilhelm Mobergsgymnasiet 
Ny väggmålning ska tillkomma till Vilhelm Mobergsgymnasiet i Lindås. 
 

 Konstinventering 
Ny konstinventering ska inledas. Respektive chef kommer att få en lista 
på konsten i sin verksamhet och utifrån den kontrollera att allt stämmer.  
 

 Höstlovsaktiviteter 
Aktiviteter för barn- och unga kommer att ordnas på höstlovet. 
 

 Skolbuss från fritidsverksamhet 
Förfrågan har kommit från vårdnadshavare att kommunen ska erbjuda 
skolbuss från fritidshemmen. Med nuvarande regler ska barn hämtas av 
föräldrar.  
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____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  
____ 
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§ 83 Dnr BIN/2020:3 002 
  
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:20-22 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20113 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20610-611 
 

- rektor på Lindås skola F-6 samt fritidshem: 
2020:4-15 
 

- rektor på Bjurbäcksskolan F-6: 
18-27/20 
 

- verksamhetschef kultur: 
BFK20501 
 

- förvaltningschef: 
BF 18-20/20 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20612 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 84 Dnr BIN/2020:64 604 
 
Kurser och konferenser 
 
Vimmerby kommun har skickat inbjudan till konferensen ”Barnkonventionens 
dag 2020”. Konferensen sker i år digitalt, är kostnadsfri, och äger rum den 20 
november 2020 mellan kl. 09.00 och 12.00. Temat för i år är ”Barnkonventionen 
som lag”.  
___ 
 
Bildningsnämndens ordförande föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att möjliggöra för ordinarie ledamöter i nämnden att delta i konferensen med arvode 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att möjliggöra för ordinarie ledamöter i nämnden att delta i konferensen med arvode 
____ 
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§ 85 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:23 612 
 
Skolinspektionen har beslutat godkänna CIS Kalmar AB som huvudman för 
gymnasieskola vid Calmare Internationella Skola i Kalmar kommun med 
avseende på det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen juridik och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från genomförd 
livsmedelskontroll på förskolan Lillegården i Vissefjärda. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från genomförd 
livsmedelskontroll av fritidshemmen Bävern, Tigern, och Uttern i Emmaboda. 
 
  Dnr BIN/2020:48 612 
 
Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost har upprättats 
mellan Emmaboda kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund, Karlshamns 
kommun, Karlskrona kommun, Lessebo kommun, Nybro kommun, Olofström 
kommun, Oskarshamn kommun, Ronneby kommun, Tingsryd kommun, samt 
Växjö kommun. 
 
  Dnr BIN/2020:28 000 
 
Krisledningsnämnden har 2020-09-30 under § 43 fattat beslut angående att öppna 
upp för besök av närstående till särskilt boende och LSS boende. 
   
Krisledningsnämnden har 2020-09-30 under § 42 fattat beslut angående 
vaccinationer mot säsongsinfluensa 2020. 
 
  Dnr BIN/2019:41 629 
 
Kommunfullmäktige har 2020-09-28 under § 73 fattat beslut att anse motion om 
fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning som besvarad. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från genomförd 
livsmedelskontroll på Lindås skola. 
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  Dnr BIN/2020:54 880 
 
Kommunstyrelsen har 2020-10-06 § 119 fattat beslut att som eget yttrande 
översända remissvar på Region Kalmar läns förslag till ny ”Regional 
biblioteksplan 2021-2024”.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  
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§ 86 
 
Övriga frågor 
 
Karin Rask (C) frågar om Emmaboda kommun för närvarande får statsbidrag för 
simundervisning av barn i förskoleklass. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att Emmaboda kommun inte längre 
får detta statsbidrag men att rektorerna har goda erfarenheter av upplägget under 
perioden med statsbidrag, och de har valt att flytta över simundervisningen från 
årskurs 1 till förskoleklass. Det behöver dock utvärderas hur mycket tid som går åt 
till detta.  
____ 
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