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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 60 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.  
 
I arbetet med att ta fram bildningsnämndens budget för 2021 är utgångspunkten 
att det finns tydliga krav från kommunfullmäktige på budgetdisciplin och där 
respektive nämnd ansvarar för att kostnadsökningar av olika slag finansieras inom 
fastställd budget. 
____ 
 
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 

 
 
§ 61 Dnr BIN/2020:58 600 
 
Utnämning av dataskyddsombud 
 
Bakgrund 
EU:s Dataskyddsförordning började gälla 2018-05-25 och ersatte 
Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen är till för att stärka den enskildes 
möjligheter att själv bestämma över hanteringen av sina personuppgifter. 
 
Emmaboda kommun startade tidigt upp en arbetsgrupp, Dataskyddsgruppen, för 
implementering av Dataskyddsförordningen i Emmaboda kommunkoncern.  
 
Arbetsgruppen har arbetat fram underlag och skapat rutiner för en hantering av 
personuppgifter i Emmaboda kommunkoncern och träffas regelbundet.  
 
Alla myndigheter ska besluta om ett dataskyddsombud. I Dataskyddsförordningen 
artikel 37 punkt 6 står att dataskyddsombudet får ingå i den personuppgifts-
ansvariges eller personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra uppgifterna på 
grundval av ett tjänsteavtal.  
 
Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har ansvaret och samordningen av kommunkoncernens arbete 
med dataskydd, och Dataskyddsgruppen arbetar fram underlag och arbetar fram 
rutiner för dataskydd.  
 
Ärendet har diskuterats mellan tf kommunchef, kanslichef och arkivarie som 
samtliga deltar i Dataskyddsgruppen.  
  
Förvaltningens roll 
Arbetet med Dataskyddsförordningen har inom Emmaboda kommunkoncern 
fungerat bra. Den etablerade och väl fungerande Dataskyddsgruppen har från det 
att arbetet med implementeringen startade fram till dags datum tagit ett stort 
ansvar för uppgiften att kommunens hantering av personuppgifter sköts på ett 
korrekt sätt.  
 
Till hjälp har kansliet köpt in ett datasystem som stöd i arbetet. Systemet ger även 
stöd i frågor som kan dyka upp i behandlingen av uppgifter men främst i 
hanteringen av register över personuppgifter som används.  
 
Kanslichef och kommunarkivarie har deltagit från starten av koncernens arbete 
men efterhand har kommunarkivarien tagit ett större ansvar medan kanslichefen 
har en mer övergripande ansvarsroll. Kommunarkivarien har skaffat sig en hög 
kompetens inom området och är ett bra stöd till resten av Dataskyddsgruppen. 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Dataskyddsombud 
Alla kommunens helägda bolag, räddningstjänstförbundet, kommunstyrelsen och 
alla nämnder har beslutat om samma dataskyddsombud och samverkar kring 
system för hantering av befintliga register.  
 
Inom kansliavdelningen finns i dagsläget resurser som kan tilldelas uppgiften som 
dataskyddsombud.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Idag är kostnaden för dataskyddsombudet 49 800 kronor per kvartal vilket innebär 
knappt 200 000 kronor per helår. Med ett uppsagt avtal görs en besparing men det 
innebär även att ett nytt dataskyddsombud måste utses vilket gäller för alla delar 
inom koncernen som idag har beslut om utnämnandet av ett dataskyddsombud. 
 
Sammanfattning 
Emmaboda kommunkoncern samverkar med Nybro kommun gällande 
dataskyddsombud. Tjänsten är placerad i Nybro, och Emmaboda faktureras en 
månadsavgift för att nyttja tjänsten. Kommunledningskontoret har fått ett 
sparbeting i budget 2020-2022. Kommunen kan spara in på kostanden för externt 
dataskyddsombud och placera om uppgiften som dataskyddsombud på redan 
befintlig funktion inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lennart Werner, ”Utnämnande av 
dataskyddsombud.” 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun, från sitt uppdrag som 

dataskyddsombud från och med 2020-09-15 
 
att utse Maria Henningsson, Emmaboda kommun, som dataskyddsombud från 

och med 2020-09-17 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun, från sitt uppdrag som 

dataskyddsombud från och med 2020-09-15 
 
att utse Maria Henningsson, Emmaboda kommun, som dataskyddsombud från 

och med 2020-09-17 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 62 Dnr BIN/2020:59 624 
 
Revidering av blankett för medicinering som egenvård inom förskola/skola 
 
Bakgrund 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2016-01-28 beslutade bildningsnämnden att 
fastställa rutin BF 312-1 Medicinering som egenvård inom förskola/skola för 
införande i verksamhetshandboken samt blankett BF 312-2 för ansvar för 
medicinering som egenvård inom förskola/ skola.  
 
Utifrån patientsäkerhetsperspektivet ser vi att blankett BF 312-2 behöver 
revideras och göras tydligare. Hanna Ågesson har i sitt uppdrag som medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska tagit fram ett förslag på reviderad blankett BF 
312- 2, se bilaga. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Jenny Kromnow, verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats samt Hanna Ågesson, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Genom den reviderade blanketten blir det enklare och säkrare då personal ska 
hjälpa barn/elever med flera läkemedel/symtom. Att revidera blanketten har ingen 
ekonomisk påverkan, det leder endast till ökad patientsäkerhet. 
 
Sammanfattning 
Genom att revidera blanketten BF 312-2 minskas risken att det uppstår 
felaktigheter i handhavandet av de barn/elever som har flera läkemedel/symtom 
och patientsäkerheten ökar. 
 
Beslutsunderlag 
Blankett BF 312-2.  
Förslag till reviderad blankett BF 312-2. 
Tjänsteskrivelse från enhetschef Jenny Kromnow och Hanna Ågesson, 
”Medicinering som egenvård inom förskola/skola”. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna den reviderade blankett BF 312-2 ”Medicinering som egenvård 

inom förskola/ skola” 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna den reviderade blankett BF 312-2 ”Medicinering som egenvård 

inom förskola/ skola” 
____  
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 63 Dnr BIN/2020:54 880 
 
Remiss: Regional biblioteksplan 2021-2024 
 
Bakgrund 
Region Kalmar län har skickat in en begäran till Emmaboda kommun om yttrande 
över förslag till regional biblioteksplan 2021-2024. Emmaboda kommun ska 
lämna sitt yttrande senast den 15 oktober 2020. 
 
Ärendets beredning 
Bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir har berett ärendet. Bildningsnämndens presidium 
har på sitt beredningsmöte den 27 augusti tagit del av ärendet och kommit med 
synpunkter. 
 
Förslag till yttrande 
 
1. En av folkbibliotekens grundpelare är möjligheten att fjärrlåna från alla 

folkbibliotek i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Detta är en mycket 
viktig samverkansfunktion som bara nämns som exempel i biblioteksplanen. 
Detta borde lyftas fram, tydliggöras och fastställas i biblioteksplanen. 
 

2. Trots att skolbiblioteken inte tillhör Region Kalmar läns uppdrag med 
avseende på biblioteksutveckling, så är de en stor del av många kommuners 
folkbiblioteksuppdrag i länet. 
Skolbiblioteken borde lyftas fram i biblioteksplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande över förslag till regional biblioteksplan 2021-2024. 
E-post med uppdaterad information om svarsdatum för remissen. 
Förslag till ny regional biblioteksplan 2021-2024. 
Remissvar med yttrande angående ny regional biblioteksplan 2021-2024 från 
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir och förvaltningschef Lennart O Werner. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  ta detta remissvar som sitt eget 
 
att översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  ta detta remissvar som sitt eget 
 
att översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____  
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 64 Dnr BIN/2019:68 600 
 
Delårsrapport - internkontroll 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden ska ta del av delårsrapport i förhållande till internkontroll 
enligt den plan för 2020 som fastställdes på bildningsnämndens möte 2019-12-05, 
§ 125. Därefter ska delårsrapporten översändas till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendets beredning 
Nämndsekreterare Anneli Karlsson har utifrån befintlig internkontrollplan för 
2020 inhämtat information på de olika delområdena och därefter har rapporten 
sammanställts. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för bildningsnämnden 2020. 
Delårsrapport i förhållande till Internkontrollplan för bildningsnämnden 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna bildningsförvaltningens delårsrapport angående genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan för bildningsnämnden 2020 
 
att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna bildningsförvaltningens delårsrapport angående genomförd 

internkontroll enligt internkontrollplan för bildningsnämnden 2020 
 
att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen  
____ 
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§ 65 Dnr BIN/2020:51 006 
 
Sammanträdestider för 2021 
 
Sammanfattning 
Följande förslag till sammanträdestider för 2021 finns: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Så långt som möjligt har hänsyn tagits till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesplanering i enlighet med beslut fattat i 
kommunfullmäktige 2020-06-15 § 61. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2021 från nämndsekreterare Anneli Karlsson. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15, § 61. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  fastställa föreslagna sammanträdestider för 2021 
 
att anse uppdraget från kommunfullmäktige att ”uppdra till nämnderna ta hänsyn 

till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för 
så bra ärendehantering som möjligt”, som slutfört 

____ 
 

  

Presidiemöte 
kl 08.30 på måndagar 

Samverkansgrupp 
kl 13.30 på tisdagar 

Bildningsnämnd 
kl 13.15 på torsdagar 

 

   Nämndsdag 28 januari 

18 januari  9 februari* 18 februari 
15 februari  16 mars 25 mars 

29 mars  20 april 29 april 
3 maj  18 maj* 27 maj 

31 maj  8 juni 17 juni (reservtid) 
  Nämndsdag 2 september 

16 augusti  7 september* 16 september 
20 september  5 oktober 14 oktober 

18 oktober  9 november* 18 november 
22 november  7 december 16 december 

 
 *Även skyddskommitté Enskilda överläggningar 

10.00-12.00 
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Bildningsnämnden beslutar 
 
att  fastställa föreslagna sammanträdestider för 2021 
 
att anse uppdraget från kommunfullmäktige att ”uppdra till nämnderna ta hänsyn 

till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för 
så bra ärendehantering som möjligt”, som slutfört 

____ 
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§ 66 Dnr BIN/2019:7 633 
 
Rapport  med utvärdering av Helg/Natt/Kväll 
 
Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-28 § 111 ändrades helg-, natt- och 
kvällsomsorgen till att enbart omfatta vardagar mellan 05:00 och 23:00. Detta 
beslut började gälla 2020-01-01 och tillsammans med det beslutet fanns även ett 
beslut att bildningsnämnden ska inkomma med en utvärdering av verksamheten 
som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-09-30. Därav denna rapport. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Inger Friman-Olofsson, rektor för förskolan, Mathias 
Köppen, utvecklingsledare för förskolan, samt Susanne Lindgren-Yaffe, 
administratör för förskolan. 
 
Utvärdering 
Under första halvåret 2019 var det 17 familjer med 30 barn som nyttjade helg-, 
natt- och kvällsomsorg. Första halvåret 2020 var det 19 (9+fritids) familjer med 
26 (11+fritids) barn som nyttjade morgon- och kvällsomsorgen. 
 
Under den jämförda perioden (vardagar 25 februari till 16 juni) var det 2019 33 dagar 
med närvarande barn motsvarande 41% av dagarna vi haft öppet på kvällstid.  
 

 
 
Under samma period 2020 var det närvarande barn 22 dagar vilket motsvarar 29% 
av dagarna vi haft öppet på kvällstid. 
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Räknar vi in de barn som skulle nyttjat morgon- och kvällsomsorgen men varit 
frånvarande pga Covid-19-situationen så ökar antalet dagar med närvarande barn 
under perioden till 41 dagar 2020. Detta motsvarar 53% av dagarna vi haft öppet 
på kvällstid. 
 

 
 
All närvarotid mellan 05:00–06:00 och 18:00–19:00 sköts på respektive förskola 
eller fritidshem men kostnaden bokförs på morgon- och kvällsomsorgen.  
 
Kostnaden för första halvåret 2020 var 260 000 kronor. Detta är kvarvarande 
kostnad efter avräkning av statsbidrag. Statsbidrag har erhållits på 130 000 kronor 
för halvåret. Kostnaden är något mindre än beräknat, mycket pga Covid-19-
situationen. 
 
Morgonverksamheten har fungerat utan några problem i verksamheterna. Inga 
åsikter från familjehåll eller personalhåll har framförts. 
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En personal är anställd på heltid för kvällsverksamheten. Om det saknas barn i 
kvällsverksamheten går hen in i förskolans ordinarie verksamhet på dagtid för att 
fylla ut tiden till heltid. 
 
Kvällsverksamheten har fungerat mestadels utan problem då schemaläggningen 
har kunnat läggas enligt standardiserade riktlinjer och familjerna behöver anmäla 
omsorgsbehov fyra veckor i förväg. Vid enstaka tillfällen har vi kunnat tillgodose 
omsorg med kortare framförhållning. Åsikter från familjehåll har framförts att det 
borde fungera utan ansökan om plats och med kortare framförhållning än fyra 
veckor. Från personalhåll har det framförts åsikter och önskemål kring 
schemaläggning vilket i de flesta fall har kunnat tillgodoses. 
 
Sammanfattning 
Med hänsyn taget till frånvaro kopplat till situationen med Covid-19 har nyttjan-
det av kvällsverksamheten uppgått till att omfatta drygt hälften av dagarna som 
barnomsorgen har haft öppet på kvällstid. Morgonverksamheten har införlivats i 
respektive verksamhet och fungerat utan några problem. Kostnaden för morgon- 
och kvällsomsorgen i förskolan första halvåret 2020 uppgår till 260 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport med utvärdering av morgon- och kvällsomsorg 2020 från Inger Friman 
Olofsson, rektor för förskolan, Mathias Köppen, utvecklingsledare förskolan, samt 
Susanne Lindgren Yaffe, administratör för förskolan. 
____ 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) yrkar på att morgon- och kvälls-
omsorgen ska följas upp och utvärderas en gång per år. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med godkännande anteckna informationen i rapporten till protokollet 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 111 översända 

rapporten till kommunstyrelsen 
 
att  morgon- och kvällsomsorgen ska följas upp och utvärderas en gång per år 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med godkännande anteckna informationen i rapporten till protokollet 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 111 översända 

rapporten till kommunstyrelsen 
 
att  morgon- och kvällsomsorgen ska följas upp och utvärderas en gång per år 
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§ 67 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, informerar om 
följande: 
 

 Barntimmar  
Antalet barntimmar i förskolan är hittills under första halvåret 2020 
betydligt färre än under föregående tre år. Antalet barntimmar i 
fritidshemmen ligger på liknande nivåer som under föregående år. 
 

 Sjukfrånvaro 
Första halvårets sjukfrånvarostatistik är mycket högre än förra årets 
första halvår och den ligger på högre nivåer än normalt. Andra kvartalet 
ser bättre ut än första kvartalet med minskande sjukfrånvaro. Antagandet 
är att 2020 års sjukfrånvaro inte är jämförbar med föregående år, detta 
med anledningen av situationen med smittspridningen av Covid-19. 
 

Förvaltningschef Lennart O Werner informerar om följande: 
 

 Mål, resultat, analys i förhållande till skolresultaten  
 (sammanfattning av nämndsdagen 3/9) 
En sammanfattning lämnas angående den uppföljning som har gjorts av 
bildningsnämndens politiska mål för att nå kunskapsmålen i skolan, och 
som redogjordes för under nämndsdagen den 3 september 2020.  

 
Ewa Ekelund, rektor på Vissefjärda F-6 informerar om följande: 
 

 Presentation av Vissefjärda skola F-6 - Resultat, analys, samt nästa steg 
En redogörelse och tillhörande analys lämnas i förhållande till mål och 
resultat med avseende på skolresultaten för Vissefjärda skola F-6.  

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 68 Dnr BIN/2020:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner lämnar en redogörelse för inkomna rapporter 
om kränkande behandling under perioden 17 augusti 2020 till 17 september 2020. 
 
När det gäller kategoriseringen av ärenden med avseende på vilken typ av 
kränkning som skett, bekymrar det nämnden att det i likhet med flera tidigare 
rapporteringar är en hög andel ärenden som tillhör kategorin ”Ingen vald 
kategori”.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 69 Dnr BIN/2020:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Skolstarten 
Årets uppstart har blivit något annorlunda mot tidigare år eftersom 
hänsyn måste tas till situationen med Covid-19. Uppstarten har skett i 
mindre grupper på respektive skola. Förvaltningschef, förvaltnings-
sekreterare samt samordnare för verksamhets- och ledningsstöd har 
kommit ut  till skolorna och presenterat viktiga och aktuella frågor från 
förvaltningen. 

 
 Covid-19 

Det är av fortsatt stor vikt att följa myndigheternas rekommendationer. 
Emmaboda kommun har som helhet klarat sig bra men haft höga sjuktal 
eftersom personal måste stanna hemma vid symtom. Scheman blir mer 
komplexa att få ihop. 
 

 Rekryteringar 
Det är klart med rekrytering av biträdande rektor till förskolan, samt 
rektor till Bjurbäcksskolan 7-9. Sedan innan sommaren blev det också 
klart med rekryteringen av biträdande rektor till Bjurbäcksskolan F-6.  
 
Inom kort inleds en ny rekryteringsprocess med avseende på tjänsten som 
utvecklingsledare placerad vid bildningskontoret. 
 
Tjänsten som förvaltningsekonom åt bildningsförvaltningen med 
placering på ekonomiavdelningen är tillsatt och tjänsten påbörjas i 
december.  
 

 Unika Historiska Kalmar län  
Emmaboda kommun deltar i projektet Unika Historiska Kalmar län som 
är ett regionalt utvecklingsprojekt med historisk koppling inriktat på att 
gagna turistnäringen.  
 

 Handlingsplan i händelse av intrång i verksamheterna 
Viss beredskap finns redan idag på detta område och detta ska utvecklas 
ytterligare genom att samordnaren för verksamhets- och ledningsstöd får 
i uppdrag att arbeta tillsammans med chefer och rektorer för att ta ett 
samlat grepp kring detta men även andra trygghetsskapande åtgärder.  
 

 Vilhelm Mobergsgymnasiet, lokaler 
Under vecka 46 flyttar grundvux in i de nya lokalerna i fastigheten 
Tulpanen.   
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Ekonomprogrammet har fått tillgång till extra lokaler som de kommer 
kunna vara i under resten av läsåret. 
 
I de ordinarie lokalerna på Rådhusgatan har platserna behövts glesas ut. 
Bredvid de ordinarie lokalerna planeras en paviljong att sättas upp där 
Vård- och omsorgsprogrammet kommer att vara placerat.  
 

 Fackligt ärende lyft till central nivå av Lärarförbundet 
Ärendet rör situationen i barnomsorgen där det finns klagomål på för 
stora barngrupper, bristande kontinuitet, samt höga sjuktal. 
Förvaltningschef och personalchef kommer att delta i ett möte angående 
dessa frågor. 
 

 Teknikcollege Sydost 
Det är dags för en ny certifieringsperiod för utbildningar kopplade till 
Teknikcollege Sydost. Deltagandet i detta behöver utvärderas. 

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

- rektor för Johansfors skola F-6: 
2020:6-8 
 

-  rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:14-16 
 

- verksamhetschef kultur: 
BFK20500 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20602 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20111 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20603 
 

- förvaltningschef: 
BF 11/20, BF 12/20, BF 13/20, BF 14/20, BF 15/20, samt BF 16/20 
 

- rektor för förskolan: 
F001-060/20 
 

- rektor för Johansfors skola F-6: 
2020:9-11 
 

- förvaltningsekonom: 
BF EK 13/20 
 

- enhetschef för LSS barn och ungdom (för perioden 200101-200630): 
BFL 20 101-5 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:17-19 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20604 
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- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20112 
 

- förvaltningschef: 
BF 17/20 
 

- skolskjutshandläggare: 
BFK20605-8 samt BFK20609 
 

- förvaltningsekonom: 
BF EK 14/20 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 71 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:49 619 
 
Kungliga Hovstaterna har översänt ett brev med lyckönskningar från 
Kungafamiljen till de som våren 2020 avslutade sina gymnasiestudier. 
 
Bildningsnämnden har via sin ordförande skickat en sommarhälsning inför 
studenten 2020. 
 
Bildningsnämnden har via sin ordförande skickat en sommarhälsning till skolorna 
2020. 
 
  Dnr BIN/2019:34 870 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 66 fattat beslut att tilldela ansvaret 
för bidraget Bygdepeng till teknik- och fritidsnämnden samt samtidigt överföra 
redan budgeterade medel avsatta till detta bidrag till teknik- och fritidsnämnden 
och justera respektive nämnds budgetramar därefter. 
 
  Dnr BIN/2019:23 041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 65 fattat beslut att uppdra till 
bildningsnämnden att inventera Emmaboda kommuns befintliga lager av lämpliga 
inventarier, för att kunna återbruka dessa i fastigheten Tulpanen, och efter att detta 
är gjort tilldela bildningsnämnden upp till 290 000 kr i ytterligare investerings-
medel för 2020, avsedda till inventarier för bildningsförvaltningens verksamheter 
i fastigheten Tulpanen. 
 
  Dnr BIN/2020:51 006 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 61 fastställt sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen för 2021 samt gett i uppdrag till nämnderna att ta hänsyn till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för så bra 
ärendehantering som möjligt. 
 
  Dnr BIN/2019:23 041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 60 fattat beslut att med 
godkännande ta information om att omfördela investeringsmedel för 
takrenovering av högstadiet till protokollet samt att uppdra till tekniska kontoret 
att förbereda ovan nämnda tak för solceller.  
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  Dnr BIN/2020:33 003 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 57 fattat beslut att fastställa 
revidering av ”Reglemente för Bildningsnämnden” enligt förslag att börja gälla 
från och med 1 juli 2020 då även verkställigheten gällande LSS Barn och ungdom 
övergår från bildningsnämnden till socialnämnden. Kommunfullmäktige har även 
noterat att från och med den tidpunkt när kommunfullmäktiges beslut har vunnit 
laga kraft kommer bildningsnämnden för närvarande inte att inrätta något utskott 
och det nuvarande kulturutskottet kommer att upphöra. 
 
  Dnr BIN/2020:24 785 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 55 fattat beslut om att från och med 
1 juli 2020 övergår verksamheten LSS Barn och ungdom från bildningsnämnden 
till Socialnämnden och samtidigt överförs budgetramen för verksamheten LSS 
Barn och ungdom från Bildningsnämnden till Socialnämnden. 
 
  Dnr BIN/2019:23 041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 54 fattat beslut att omfördela 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsmedel innebärande att medel för 
kylanläggningar äldreboende, 800 tkr, och om-/tillbyggnad Bjurbäcksskolan, 2,2 
mkr, används för investering att färdigställa fastigheten Tulpanen. 
 
  Dnr BIN/2020:1 041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-15 under § 53 beslutat att anta budget 2021 
med flerårsplan 2022-2023 samt att 1 miljon kronor tas från investering i gång- 
och cykelvägar för att istället användas till trygghetsskapande åtgärder. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat en livsmedelsrapport från en extra 
livsmedelskontroll utförd 2020-07-30 på förskolan Skatan, Långasjö. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat en livsmedelsrapport från en ordinarie 
livsmedelskontroll utförd 2020-07-30 på förskolan Skatan, Långasjö. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat en livsmedelsrapport från en ordinarie 
livsmedelskontroll utförd 2020-08-10 på förskolan Regnbågen, Emmaboda. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat en livsmedelsrapport från en ordinarie 
livsmedelskontroll utförd 2020-08-27 på förskolan Videbacken, Broakulla. 
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  Dnr BIN/2020:28 000 
 
Krisledningsnämnden har 2020-08-11 § 35 fattat beslut att från höstterminen 2020 
bedrivs all undervisning inom Emmaboda kommun som normalt. Dock uppmanas 
gymnasiet att fortsätta med viss digital undervisning för att minska antalet elever 
(samtidigt) i gymnasiets lokaler. 
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Skolverket har beslutat bevilja ansökan om statsbidrag för vissa barn och 
ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning i förhållande till statsbidrag för 
personalförstärkning i skolbibliotek för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja rekvisition av statsbidrag för omsorg under tid 
då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning i förhållande till statsbidrag för 
bättre språkutveckling i förskolan för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja rekvisition av statsbidrag för anställning av 
lärarassistenter för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja rekvisition av statsbidrag till skolhuvudmän 
som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020. 
 
Skolverket har beslutat att delvis bevilja ansökan om statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan för 2020/2021. 
 
Skolverket har beslutat att avskriva Emmaboda kommuns ansökan om statsbidrag 
för ett fjärde tekniskt år för 2021/2025. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning i förhållande till statsbidrag för 
hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – 
Huvudmän för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning i förhållande till statsbidrag för 
fortbildning för specialpedagogik för 2019. 
 
  Dnr BIN/2020:60 460 
 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut om registrering av livsmedelslokal i 
förhållande till fastighet Kalvamo 1:89, fritidshem Solbacken, Broakulla. 
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____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  
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§ 72 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar vad det krävs för resurser för att ämnet 
matematik ska fungera tillfredsställande på vårt högstadium. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att resurserna att anställa finns men att 
det är stor konkurrens när det gäller att få tag i behöriga lärare i ämnet matematik. 
Det är också svårt att få behålla den personalen. En ny annons är ute nu.  
 
Stefan Marcelius (SD) uttrycker att det verkar som att varje skola i kommunen i 
mycket lever sitt egna liv. Han frågar om det ska vara så. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att i Emmaboda strävar vi efter lik-
värdighet inom och mellan skolorna i kommunen. Vissa skillnader kan före-
komma eftersom respektive rektor i enlighet med skollagen beslutar om sin 
organisation. Lokala förutsättningar kan skapa skillnader till exempel med 
avseende på skollokalernas utformning etc.  
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar en förklaring från respektive rektor varför de 
inte uppnår de mål som politiken givit dem. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att förklaringar har lämnats från 
rektorerna under nämndsdagen den 3 september. Rektorerna betonar språket som 
viktig nyckelfaktor och de jobbar just nu mycket med språkutveckling. 
 
Stefan Marcelius (SD) vill ha ett förtydligande av så kallade ”vad-frågor” 
respektive ”hur-frågor”.  
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att vad-frågorna är mer övergripande 
och handlar om vad vi vill uppnå och få för effekter av verksamheten. Hur-
frågorna är mer konkreta i form av vilka åtgärder, regler och aktiviteter som 
bestäms och fastställs för att uppnå vad-frågorna. 
 
Jan-Olof Jäghagen (S) frågar om det inte längre kommer att tas upp några 
kulturutskottsfrågor på bildningsnämndens möte.  
 
Emma Åhlander Hansson (M) svarar att de kulturfrågor som nämnden behöver 
informeras om kommer att tas upp under punkten ”Förvaltningschefen informerar”.  
 
Jan-Olof Jäghagen (S) efterfrågar mer information om de ekonomiska 
konsekvenserna av skadegörelsen av skulpturen av Vilhelm Mobergs cykel 
placerad på stationsområdet.  
 
Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd, redogör för läget. 
___ 
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