
 PROTOKOLL 1 (18) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-05-27 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Rasken, Emmaboda kommunhus  
 2021-05-27 kl. 13:15 – 14:45  
 
Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
 Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
 Günter Villman (M), ersättare för Eva Aronsson (C) 
 Ann Helene Jonsson (M) 
 Dianne Meijer (BA) 
 Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Maj Brith Andersson (S), ersättare för Simon Petersson (S) 
 Kickie Norrby (S) 
 Frida Larsson (S), ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
 Stefan Marcelius (SD) 
  
   
Övriga deltagande Lennart O Werner, förvaltningschef 
 Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 
 Dzenita Vrana, ekonom 
 Jan Dzedins, verksamhetschef kultur 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Jenny Rydberg (C) 

Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Rasken 2021-05-31 kl. 09:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 46 - 57 
  Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
  Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
   Jenny Rydberg 
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-27 
 
Datum för anslags 2021-05-31 Datum för anslags 2021-06-22 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson
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§ 46 Dnr BIN/2020:1 041  
 
Budgetuppföljning 2021 
 
Dzenita Vrana, ekonom, redogör för uppföljningen av budget 2021 och 
konstaterar att prognosen visar att budgeten ser ut att hålla även denna månad.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 

  



 PROTOKOLL 4 (18) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 47 Dnr BIN/2020:1 041 
 
Investeringsmedel 2021 
 
Bakgrund 
2020-06-15 fattade kommunfullmäktige beslut om 2021 års budget för 
Emmaboda kommun, vilket även inkluderade fördelning av investeringsmedel. 
Bildningsnämndens investeringsram 2021 bestämdes då till att bestå av 3 200 000 
kronor. Vid kommunstyrelsens möte 2021-04-13 fattades beslut om att tilldela 
bildningsnämnden ytterligare 1 500 000 kronor till investeringsmedel för 2021. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bildningskontoret. Budgetansvariga har ombetts inkomma 
med äskanden beträffande vad respektive verksamhet anser sig behöva investera i 
för utrustning 2021 till 2023. Personal från kommunledningskontorets IT-
avdelning har involverats gällande investeringar som rör IT-området. 
Bildningsförvaltningen har tagit in äskandena, gjort en samanställning och tagit 
fram ett förslag som bildningsnämndens presidium har tagit ställning till. 
 
Förslag till investeringsmedel 2021 
Det finns stora behov av förnyelse och investeringar i flertalet av 
bildningsnämndens verksamheter. Tyvärr räcker inte tillgängliga medel till alla 
önskade behov. Totalt har det äskats inventarieinköp om över 6,6 miljoner kronor 
2021, vilket det inte finns medel till. Följande prioriteringar har gjorts: 
 
 
 
 

  

Verksamhet Investeringsbudget 2021 
Inventarier IKT  1 278 000 
Inventarier Bjurbäcken F-6 2 125 000 
Inventarier Bjurbäcken 7-9 100 000 
Inventarier gymnasieskolan 512 000 
Inventarier Centralt 50 000 
Konstinköp 50 000 
Lindås grundskola 60 000 
Vissefjärda Grundskola 100 000 
Långasjö grundskola 30 000 
Johansfors grundskola 40 000 
Inventarier Vuxenutbildning 172 000 
Investeringar centrala elevhälsan 54 000 
Investeringar bibliotek 30 000 
Inventarier Kulturskolan 54 000 
Inventarier Förskolan 45 000 

Summa 4 700 000 
Ram 2021 4 700 000 



 PROTOKOLL 5 (18) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-05-27 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Sammanfattning 
Utifrån de äskanden och bedömningar som gjorts har ett förslag till fördelning av 
bildningsnämndens tillgängliga investeringsmedel 2021 tagits fram enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut angående investeringsmedel 2021. 
 
Sammanträdesprotokoll Emmaboda kommunfullmäktige, 2020-06-15, § 53 
Budget 2021 inklusive flerårsplan. 
 
Sammanträdesprotokoll Emmaboda kommunstyrelse, 2021-04-14, § 60 
Extra investeringar 2021, utifrån årsredovisning 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   fördela 2021 års investeringsmedel enligt tabell 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   fördela 2021 års investeringsmedel enligt tabell 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 48 Dnr BIN/2021:39   610 
 
Rutiner angående tillsynsansvar 
 
Bakgrund 
Trygghet i verksamheten för barn, personal och vårdnadshavare är en viktig faktor 
för goda kunskapsresultat. Syftet med rutiner för tillsynsansvar är att skapa 
trygghet framförallt i förhållande till gränsdragningarna mellan såväl olika 
verksamheter samt mellan skoltid och fritid.  
 
Dokumentet ska användas i kommunikationen med vårdnadshavare och personal 
för att se till att samtliga parter har samma bild av vem som har tillsynsansvaret 
för barn och elever i olika situationer. Rutinerna anger också förutsättningarna för 
när skriftliga överenskommelser ska upprättas. 
 
I ett par avseenden är frågan om ansvarsfördelning fortsatt en öppen fråga. De 
situationer som avses är skolresor och klassaktiviteter utanför skoltid där dessa 
inslag måste hanteras från tillfälle till tillfälle. Det är önskvärt att klasser eller 
grupper i skolan ska kunna genomföra aktiviteter som stärker sammanhållningen i 
gruppen. Dessa aktiviteter måste dock planeras och genomföras så att 
tillsynsansvaret är tydligt vilket behöver klargöras inför varje enskild aktivitet.    
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har beretts i bildningsförvaltningen och stämts av med rektorer i förskola 
och  grundskola. Från verksamheternas sida har ett formellt beslut som anger 
principer och rutiner för tillsynsansvar efterfrågats. Vid bildningsnämndens möte 
2021-04-29 har ett första utkast presenterats för möjlighet till diskussion och 
frågeställande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående rutiner för tillsynsansvar inom förskola, fritidshem och 
skola i Emmaboda kommun. 
 

Dokument: ”Tillsynsansvar – Handbok för tillsyn inom förskola, fritidshem och 
skola i Emmaboda kommun”. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  fastställa rutiner för tillsynsansvar inom förskola, fritidshem och skola 

i Emmaboda kommun genom att godkänna dokumentet 
”Tillsynsansvar – Handbok för tillsyn inom förskola, fritidshem  
och skola i Emmaboda kommun”  

____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   fastställa rutiner för tillsynsansvar inom förskola, fritidshem och skola  

i Emmaboda kommun genom att godkänna dokumentet 
”Tillsynsansvar – Handbok för tillsyn inom förskola, fritidshem  
och skola i Emmaboda kommun” 

____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 49 Dnr BIN/2021:46   612 
 
Remiss – Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskole-
förberedande program 
 
Bakgrund 
Etableringen på arbetsmarknaden efter avslutade gymnasiestudier ligger på en 
lägre nivå för studerande på högskoleförberedande program jämfört med 
studerande på yrkesförberedande program. Syftet med förslagen i denna remiss är 
att ge studerande på högskoleförberedande program möjlighet till en bättre 
koppling till arbetsmarknaden och olika yrken genom att dessa program ska kunna 
innehålla yrkesinriktade kurser och arbetsplatsförlagd utbildning.  
 
Förslagen presenteras i en så kallad departementspromemoria som är en utredning 
med förslag som tas fram inom regeringskansliet. Emmaboda kommun är en av de 
kommunala skolhuvudmän som är remissinstans och bildningsnämnden har fått 
möjlighet att lämna yttrande till det remissvar som kommunstyrelsen ska avlämna. 
 
Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att försöksverksamhet ska kunna inledas efter särskilt beslut. 
Förslagen inriktas mot gymnasieskolans ekonomiska program där en särskild 
handelsinriktning är föreslagen. Vidare innehåller utredningen dels förslag på hur 
en försöksverksamhet ska regleras i olika styrdokument, samt dels vilka olika 
konsekvenser förslaget får i fråga om exempelvis ekonomiska konsekvenser för 
skolhuvudman eller hur de studerandes examendokument ska hanteras. 
 
Yttrande 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att se positivt på utredningens 
förslag. Bildningsförvaltningen delar utredningens beskrivning och analys och ser 
positivt på att högskoleförberedande program i större utsträckning kan kopplas 
samman med arbetsmarknaden och olika yrken. Gymnasieskolans program inom 
ekonomi bör vara det som ligger närmast till hands för genomförandet av en 
försöksverksamhet. 
 
Deltagande skolhuvudmäns extra kostnader för att utveckla och genomföra 
utbildningen bör särskilt beaktas vid genomförandet av försöksverksamheten. En 
försöksverksamhet bör vara kostnadsneutral så att eventuella extra kostnader inte 
drabbar övriga elever på en skolenhet. Vidare bör det säkerställas att de elever 
som går utbildningen får en examen som tydligt anger förutsättningarna för 
fortsatta studier.   
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   ta remissvaret angående försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program till sitt eget 
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att  föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående 

försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande 
program och översända det till Utbildningsdepartementet  

____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   ta remissvaret angående försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program till sitt eget 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående 

försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande 
program och översända det till Utbildningsdepartementet  

____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 50 Dnr BIN/2020:81 600    
 
Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om att det lokala teamet nu har 
tagit fram en åtgärdsplan som framför allt redogör för vilka insatser som behöver 
göras i Emmaboda kommun. Satsningen kommer att sträcka sig över fem terminer. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 51 Dnr BIN/2021:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om: 
 

 Fortsatt rapportering angående kommunproven  
Utgår. 
 

 Antal sökande till Vilhelm Mobergsgymnasiet 
Det kan konstateras att söktrycket till Vilhelm Mobergsgymnasiet ligger 
på en normal nivå sett till hur det brukar se ut.  
 
Det Industritekniska programmet är fortsatt efterfrågat och där har 
samtliga sexton utbildningsplatser redan fyllts av förstahandssökande.  
 
Totalt sett finns det dock fler antal utbildningsplatser än vad det finns 
förstahandssökande till dessa platser. Fler sökanden brukar emellertid 
tillkomma i urval nummer två. 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 52 Dnr BIN/2021:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner lämnar en redogörelse för inkomna rapporter 
om kränkande behandling.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 53 Dnr BIN/2020:28 000 
 
Covid-19, rapportering 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, konstaterar att det under den senaste 
månaden har varit mycket att göra beträffande att styra upp hanteringen av 
smittspridningen av coronaviruset Covid-19. 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
lägesbilden vad gäller antal smittade samt redogör för händelser och åtgärder i 
förhållande till verksamheterna. Han informerar även om de lättade restriktioner 
som kommer vid månadsskiftet från såväl regionen som Folkhälsomyndigheten. 
 
Det konstateras att skolavslutningarna även i år kommer att behöva anpassas till 
den rådande situationen.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 54 Dnr BIN/2021:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Skolmiljarden  
Pengarna fördelade till Emmaboda kommun från den tillfälliga 
förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, även kallat för 
”Skolmiljarden”, kommer att användas till sommarlovsskola riktad till 
elever i årskurs 6-9.  
 
Syftet är att kunna bidra till att fylla eventuella kunskapsluckor som har 
uppstått under det gånga pandemiåret. Detta gäller såväl elever som har 
fått eller riskerar att få ett underkänt betyg som elever som vill höja redan 
godkända betyg. Arbete pågår nu med att ordna schemaläggning, skolmat, 
skolskjutsar etc.  
 

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, tar upp följande: 
 
 Föreningsbidragen – Kulturföreningar och Studieförbund 

Fördelningen av anslag 2021 för kulturföreningar och studieförbund gås 
igenom. Det är märkbart att föreningarna har haft lägre aktivitet under 
det år som har gått. 
 
I förhållande till budgeterade medel är prognosen att det kommer att 
finnas ett överskott på ca 130 000 kr på detta område. 
 

 Föreningsbidrag - Hälsa och Kultur samt Lovaktiviteter 
Ansökningar har kommit in som har beviljats.  
 
Emmabodabygdens Riksteaterförening har fått anslag för att genomföra 
en föreställning med Mattias Enn på allaktivitetshuset Loket. 
 
En föreslagen sommarlovsaktivitet bestående av att måla akvarell har fått 
anslag. Aktiviteten genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi i 
samarbete med konstnären Åsa Halin. 

 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 

 
 Fördelning av statsbidrag till sommarlovsaktiviteter 

Förvaltningschef har fattat beslut angående fördelningen av statsbidraget 
för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna  
6 – 15 år.   
 

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, tar upp följande: 
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 Väsenvandringar 

De genomförda väsensvandringarna har fått positiv respons. Ytterligare 
tre föreställningar kommer att genomföras den 8 juli.  
 

Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Verksamhetsintegrerad lärarutbildning – Linnéuniversitetet 
Förfrågan har lämnats till Emmaboda kommun angående att studenter 
från Linnéuniversitetet ska tas emot av kommunen för att genomföra sin 
VI-utbildning (Verksamhetsintegrerad lärarutbildning) ute på skolorna. 
Det är en satsningen som i första hand kan bli aktuell på Bjurbäcksskolan 
men ambitionen är att även de andra skolorna ska inkluderas i satsningen.  

 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, tar upp följande: 
 
 Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering 

Besked har kommit att Emmaboda kommun har godtagits till den riktade 
satsningen. En lokal arbetsgrupp ska tillsättas. Målet är framför allt att 
säkerställa genomförandet av framtida digitala nationella prov.  

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

- förvaltningschef: 
BF 12-13/21 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2021:10-13 
 

- verksamhetschef kultur: 
BFK 21506-7 

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 56 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2021:15   805 
 
Kommunfullmäktige har 2021-04-26 § 61 beslutat att revidera stadgarna för 
Emmaboda kommuns kulturstipendium samt inrätta ett särskilt 
ungdomsstipendium. 
 
  Dnr BIN/2021:9   047 
 
Kulturrådet har beviljat statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan benämnt som 
”Skapande skola” för läsåret 2021/22. 
 
Kulturrådet har beviljat statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskole-
verksamhet, med avseende på satsningar med andra kommuner för läsåret 
2021/22. 
 
Kulturrådet har beviljat statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskole-
verksamhet, med avseende på kommunernas egna satsningar för läsåret 2021/22. 
 
Skolverket har i förhållande till fyra statsbidrag rörande regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning för 2020 fattat beslut om återbetalning. Besluten berör sex 
kommuner varav Emmaboda kommun är en av dessa kommuner. 
 
  Dnr BIN/2021:47   005 
 
Skolverket har lämnat information om en riktad insats för skolans digitalisering, 
bjudit in till informationsmöte samt översänt beslut om samverkan och inbjudan 
till introduktionsmöte angående denna insats. 
 
  Dnr BIN/2019:2   600 
 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 49 fattat beslut att välja Frida Larsson (S) 
som ersättare i Bildningsnämnden efter Ingmarie Söderblom (MP) för 
mandatperioden 2019-2022. 
____ 
  
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  
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§ 57 
 
Övriga frågor 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) informerar om att det inte blir något 
nämndsmöte i juni. 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) meddelar nämnden att istället för en 
gemensam avslutande fika inför sommaruppehållet har var och en i nämnden fått 
presentkort på valfri måltid/fika hemskickade till sig tillsammans med en 
tackhälsning för väl genomfört arbete under det gångna pandemiåret. 
 
Stefan Marcelius (SD) frågar efter hur det går med svaret till hans fråga om 
beräkning av kostnader för de åtgärder som behöver vidtas i förhållande till de 
elever som inte slutför sina utbildningar inom föreskriven tid.  
 
Förvaltningschef Lennart O Werner informerar om olika sätt att se på kostnaderna 
för detta och konstaterar att förvaltningen behöver titta närmare på specificerad 
kostnadsberäkning och återkomma i frågan. 
 
Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande, tackar för fikat och önskar alla en trevlig 
sommar. 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) avslutar mötet med att önska alla en 
trevlig sommar. 
____ 
 
 


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 46 Budgetuppföljning 2021
	§ 47 Investeringsmedel 2021
	§ 48 Rutiner angående tillsynsansvar
	§ 49 Remiss - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
	§ 50 Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska
	§ 51 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet
	§ 52 Rapporter om kränkande behandling
	§ 53 Covid-19, rapportering
	§ 54 Förvaltningschefen informerar
	§ 55 Delegationsärenden
	§ 56 Meddelanden
	§ 57 Övriga frågor

