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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus 
2020-05-28 kl. 13.25 – 13.30 

Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
Sara Magnusson (M), ersättare för Eva Aronsson (C) 
Ann Helene Jonsson (M) 
Dianne Meijer (BA) 
Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande, deltagande på distans 
Göran Johansson (S), ersättare för Marie-Louise Eddegård (S) 
Simon Petersson (S) 
Kickie Norrby (S) 
Günter Villman (M), ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
Stefan Marcelius (SD) 

Övriga deltagande Lennart O Werner, förvaltningschef 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur & tf museichef 
Ásdís Paulsdóttir, bibliotekschef 
Daniel Jonsson, förvaltningsekonom 

Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Ann Helene Jonsson (M) 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare Paragraf 45 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Emma Åhlander Hansson 

justerare 
Ann Helene Jonsson 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-28 

Datum för anslags 2020-05-28 Datum för anslags 2020-06-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Bildningskontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson
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Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 45 Ansvaret för Bygdepengen
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr BIN/2019:34 870 

Ansvaret för Bygdepengen 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att inrätta ett lokalbidrag, en s.k. 
bygdepeng. Besluten såg ut enligt följande:  

att införa ett investeringsbidrag/underhållsbidrag/bygdepeng upp till 30 000 kr för 
mindre ny-, om och tillbyggnad av föreningsdrivna anläggningar, reparationer av 
lokaler, energisparåtgärder under förutsättning av att föreningen själv i varje 
projekt bidrar med en tredjedel. Detta kan ske antingen genom eget arbete eller 
genom egen finansiering och att ansökan om detta ska göras innan arbeten 
påbörjas samt ska lämnas till kommunen senast den 1 september respektive år 

samt 

att revidera nuvarande bidragsregler för kulturföreningar och studieförbund enligt 
bilaga. 

Vid samma möte beslutades att: 

att kommunstyrelsens budgetram minskar med 150 tkr till 46 148 mkr, 2019 och 
45 272 mkr, 2020 och 44 772 mkr 2021 

att bildningsnämndens budgetram ökar med 150 tkr till 193 314 mkr, 2019 och 
194 814 mkr, 2020 och 195 314 mkr 2021 avseende anslag för 
”Bygdepeng/investeringsbidrag” 

Besluten ovan överlämnades av kommunchefen till verksamhetschefen för kultur 
den 11/6 2019.  

Förvaltningens roll 
Bildningsförvaltningen har hanterat bidraget enligt riktlinjerna. Endast ett ärende 
har inkommit, den 20/5 2019, som bedömdes inte falla in under bidragskriterierna. 
Förmodligen behövs ökad kännedom om bidraget via marknadsföring, något som 
hittills inte varit möjligt att utföra. 

Problemformulering 
Bildningsförvaltningen uppfattar att bidragskriterierna inte faller under 
Bildningsnämndens kompetensområde. Bidraget avser ny-, om- och tillbyggnad 
av föreningsdrivna anläggningar, reparationer av lokaler, och energisparåtgärder. 
Detta innebär snarare att bygg- och miljöfrågor samt kulturmiljöhänsyn kan 
komma att behöva övervägas. Inga av dessa frågor hanteras av bildnings-
förvaltningen i något avseende överhuvudtaget och det finns inte heller några 
handläggare inom bildningsförvaltningen som arbetar med dessa frågor. 
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Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen anser att hanteringen av bidraget Bygdepeng bör 
administreras av annan förvaltning som har hand om den här typen av ärenden 
och därmed har personal för detta ändamål. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret 
för bidraget Bygdepeng till teknik- och fritidsnämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med 
detta överföra redan budgeterade medel avsatta till detta bidrag till teknik- 
och fritidsnämnden och justera respektive nämnds budgetramar därefter 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret 
för bidraget Bygdepeng till teknik- och fritidsnämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med 
detta överföra redan budgeterade medel avsatta till detta bidrag till teknik- 
och fritidsnämnden och justera respektive nämnds budgetramar därefter 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 


