
 PROTOKOLLSFÖRSLAG 1 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 
Plats och tid Mikaelsgården, Sandgatan 10, Lindås  
 2020-11-19 kl. 13.30 – 16.00 
 
Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
 Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
 Eva Aronsson (C), deltagande på distans 
 Ann Helene Jonsson (M), deltagande på distans 
 Dianne Meijer (BA), deltagande på distans 
 Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande, deltagande på distans 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Simon Petersson (S) 
 Kickie Norrby (S) 
 Maj Brith Andersson (S), deltagande på distans, ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
 Stefan Marcelius (SD) 
  
   
Övriga deltagande Günter Villman (M), ej tjänstgörande ersättare, deltagande på distans 

Lennart O Werner, förvaltningschef 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, deltagande på distans 

 Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 
 Jenny Kromnow, enhetschef Centrala barn- och elevhälsan, § 94, deltagande på distans 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Simon Petersson (S) 

Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 88 - 97 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
  Simon Petersson 
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-19 
 
Datum för anslags 2020-11-23 Datum för anslags 2020-12-15 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 2 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Innehållsförteckning 
 
  
§    88 Emmaboda kommuns kulturstipendium 2020 
§    89 Ändring av sammanträdestid 10 december 2020 
§    90 Budgetuppföljning 2020 
§    91 Budget 2021, information 
§    92 Rapporter om kränkande behandling 
§    93 Förvaltningschefen informerar 
§    94 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
§    95 Delegationsärenden 
§    96 Meddelanden 
§    97 Övriga frågor 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 3 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 88 Dnr BIN/2020:63 867 
 
Emmaboda kommuns kulturstipendium 2020 
 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, redogör för förslaget till mottagare av 
arbetsstipendium samt hedersomnämnande i förhållande till Kulturstipendiet i 
Emmaboda kommun 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  utse Åsa Hallin och Bertil Lindberg till mottagare av 2020 års 

arbetsstipendium att dela på  
 
att  utse Björn Boode och Peter Lejon till mottagare av 2020 års 

hedersomnämnande  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  utse Åsa Hallin och Bertil Lindberg till mottagare av 2020 års 

arbetsstipendium att dela på  
 
att  utse Björn Boode och Peter Lejon till mottagare av 2020 års 

hedersomnämnande  
____ 
 
 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 4 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 89 Dnr BIN/2019:47 006 
 
Ändring av sammanträdestid 10 december 2020 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) informerar om förslaget att ändra 
sammanträdestiden för bildningsnämndens möte 10 december. Förslaget till 
förändring skulle innebära att bildningsnämndens möte 10 december inleds kl. 
08.00 istället för kl. 13.15. 
____ 
 
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  bildningsnämndens möte 10 december har starttid kl. 08.00 istället för  

kl. 13.15 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att bildningsnämndens möte 10 december har starttid kl. 08.00 istället för  

kl. 13.15 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 5 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 90 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 ett par miljoner kronor.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 6 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 91 Dnr BIN/2020:1 041 
 
Budget 2021, information 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
arbetet med att ta fram en ny budget för 2021.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 7 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 92 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 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 8 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

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

 Lokaler 
I förhållande till förskolan Solgläntan har första mötet med 
projektgruppen hållits. Diskussioner har förts angående placering och 
utformning av den nya förskolan och verksamheten har fått framföra sina 
önskemål.  
 
När det gäller renoveringen av Bjurbäcksskolan 7-9 har projektgruppen 
kommit igång med sitt arbete. Ett planerat studiebesök på en skola i 
Älmhult har dock fått ställas in. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen har nu flyttat in i sina nya lokaler i 
fastigheten Tulpanen.  
 
Vad gäller den nya paviljongen till Vård- och omsorgsprogrammet på 
Vilhelm Mobergsgymnasiet, är bygglov sökt och upphandling gjord. 
 
Översyn ska göras 2021 angående hur det på lång sikt ska bli för Vilhelm 
Mobergsgymnasiet beträffande deras lokaler. Extra anslag är avsatta till 
detta. 
 

 Rekryteringar 
En sista återrapportering från utredande konsult inväntas innan en intern 
rekrytering av utvecklingsledare sätts igång.  
 

 Projekt Skrivsommar 
Ansökan till Kulturrådet har lämnats in för att begära pengar till ett nytt 
projekt benämnt som Skrivsommar. Projektet ämnas genomföras inom 
ramen för Emmaboda kommuns feriepraktik. 
 

 Lärarförbundets ranking 
Fackförbundet Lärarförbundet har offentliggjort sin årliga ranking av 
skolkommuner. Emmaboda kommun har en bra totalplacering som är 
bättre än föregående år.  
 

 Covid-19, lägesbild 
En rapport lämnas över de åtgärder som vidtagits i verksamheterna. 
Signalen från krisledningen är att verksamheterna ska fortsätta med sin 
verksamhet men se till att anpassa den.  

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 9 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

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

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 10 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 94 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, och Daniel Jonsson, samordnare 
verksamhets- och ledningsstöd, informerar om: 
 

 Enkätresultat 
Med utgångspunkt i värdena trygghet, delaktighet och lärande görs 
elevenkäter i oktober och mars. En uppföljning av resultaten från 
enkäterna i oktober 2020 visar trenden sett över tid totalt sett samt för 
förskolan, grundskolan och gymnasiet men även för enbart F-6-skolorna 
samt enbart för högstadiet. 

 
Jenny Kromnow, enhetschef Centrala barn- och elevhälsan, informerar om: 
 

 Fysisk och psykisk hälsa samt drogförebyggande insatser 
En redogörelse lämnas för de olika insatserna på dessa områden i 
förhållande till förskolan, grundskolan samt Vilhelm Mobergsgymnasiet.  
 

Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om: 
 

 Sjukfrånvarostatistik 
Sjukfrånvaron för bildningsförvaltningens tre första kvartal gås igenom. 
Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen visar en negativ trend där 
Covid-19 antas ha stor påverkan på statistiken. Det är samma trend för 
hela kommunen. 

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

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 11 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 95 Dnr BIN/2020:3 002 
  
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:23-24 
 

- förvaltningschef: 
BF 21-28/20 samt BF 29/20 
 

- förvaltningsekonom/samordnare för verksamhets- och ledningsstöd: 
BF EK 15-16/20 
 

- rektor för Långasjö skola F-6: 
2020:03-05 samt 2020:6-10 
 

- rektor för Johansfors skola F-6: 
2020:12-17 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:25-28 
 

- förvaltningsekonom/samordnare för verksamhets- och ledningsstöd: 
BF EK 17/20 
 

- förvaltningschef: 
BF 30/20 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20114 
 

- förvaltningsekonom/samordnare för verksamhets- och ledningsstöd: 
BF EK 18/20 

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



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 12 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 96 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:70 865 
 
Regionfullmäktige i Region Kalmar län har 2020-09-23 § 117 antagit en reviderad 
policy angående riktlinjer för offentlig konst. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport beträffande genomförd 
livsmedelskontroll på fritidshemmet Solbacken i Broakulla. 
 
  Dnr BIN/2020:4 421 
 
Bygg- och miljönämnden har kommunicerat årlig avgift för livsmedelskontroll i 
förhållande till fastighet Kalvamo 1:89 (fritidshem Solbacken). 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport beträffande genomförd 
livsmedelskontroll på förskolan Stenröset i Lindås. 
 
  Dnr BIN/2020:72 106 
 
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område 
hälso- och sjukvård och skolan har 2020-10-02 haft presidiekonferens och beslutat 
om regionalt styrdokument för 2021-2022. 
 
  Dnr BIN/2020:74 621 
 
Arbetsförmedlingen har översänt lokala riktlinjer för Studiestartstödet mellan 
Arbetsförmedlingen och Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och 
Torsås kommuner. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport beträffande genomförd 
livsmedelskontroll på förskolan Solgläntan i Eriksmåla. 
 
  Dnr BIN/2020:40 885 
 
Kommunfullmäktige har 2020-10-26 § 85 fattat beslut om avgift för fjärrlån. 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 13 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
  Dnr BIN/2020:40 880 
 
Kommunfullmäktige har 2020-10-26 § 88 fattat beslut att återremittera ärendet 
angående omorganisering av biblioteken med motiveringen att vidare ekonomisk 
utredning krävs. 
 
  Dnr BIN/2020:4 421 
 
Bygg- och miljönämnden har fattat beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll i 
förhållande till fastighet Kalvamo 1:89 (fritidshem Solbacken). 
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Kulturrådet har mottagit ansökan i förhållande till statsbidrag för läs- och 
litteraturfrämjande insatser. Projektets namn är Skrivsommar 2021 Kalmar län. 
 
Skolverket har beslutat bevilja ansökan i förhållande till statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020. 
 
Skolverket har beslutat godkänna redovisning i förhållande till statsbidrag för 
Fritidshemssatsningen för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att Emmaboda kommun ska återbetala 159 660 kr i 
förhållande till statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja rekvisition i förhållande till statsbidrag för 
undervisning under skollov för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 14 (14) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 97 
 
Övriga frågor 
 
Jan-Olof Jäghagen (S) efterfrågar mer information om hur läget ser ut vad gäller 
de föreningsdrivna fritidsgårdarna. 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om att de föreningsdrivna 
fritidsgårdarna är igång i Lindås, Algutsboda samt Åfors. I Vissefjärda och 
Långasjö finns det inga föreningar som vill ansvara för verksamheterna. Därmed 
finns det inga fritidsgårdar där. Fritidsgårdschef Joachim Axelsson har 
regelbunden kontakt med föreningslivet angående detta.  
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar mer information om mängden datorer som går 
sönder i skolorna till den grad att de inte går att reparera.  
 
Simon Pettersson (S) efterfrågar information angående hur många datorer som har 
fått slängas helt och hållet på grund av att de inte går att reparera.  
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, svarar att det bland barn och ungdomar finns 
en del som inte är så aktsamma med sina datorer och meddelar att han tar med sig 
frågan och återkommer med svar på nästa nämnd.  
____ 
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