
 PROTOKOLL 1 (21) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-04-29 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Rasken, Emmaboda kommunhus  
 2021-04-29 kl. 13:15 -  16:35 
 
Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
 Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
 Eva Aronsson (C) 
 Günter Villman (M), ersättare för Ann Helene Jonsson (M) § 33 
 Ann Helene Jonsson (M), § 34 - 45 
 Dianne Meijer (BA) 
 Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande 
 Marie-Louise Eddegård (S),  
 Simon Petersson (S) 
 Kickie Norrby (S),  
 Maj Brith Andersson (S), ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
 Stefan Marcelius (SD) 
  
   
Övriga deltagande Günter Villman (M), ej tjänstgörande ersättare § 34 - 45 

 Lennart O Werner, förvaltningschef 
 Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 
 Dzenita Vrana, ekonom § 33 - 34 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Stefan Marcelius (SD) 

Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Rasken 2021-05-05 kl. 16:30 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 33 - 45 
  Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
  Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
   Stefan Marcelius 
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-29 
 
Datum för anslags 2021-05-06 Datum för anslags 2021-05-28 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson
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Justerande Utdragsbestyrkande 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 33 Dnr BIN/2020:1 041  
 
Budgetuppföljning 2021 
 
Dzenita Vrana, ekonom, redogör för uppföljningen av budget 2021.  
 
I redovisningen av budgetuppföljningen har en förändring gjorts bestående av att 
fritidsgårdarnas ekonomiska resultat redovisas tillsammans med kulturområdet 
istället för tillsammans med skolorna.  
 
Efter första kvartalet visar prognosen ett resultat som indikerar ett plusresultat på 
två miljoner kr. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
 
____ 
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 2021-04-29 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 34 Dnr BIN/2020:41     627 
 
Rutiner för föräldraråd 
 
Bakgrund 
Föräldrar/vårdnadshavares medverkan och delaktighet i barns och elevers skol-
gång är en framgångsfaktor för bra skolresultat. Sett över tid har föräldrars med-
verkan i skolan sett olika ut. I skollagen regleras att föräldrar/vårdnadshavare ska 
vara delaktiga och att det är rektors ansvar att organisera så att delaktighet och 
samverkan blir verklighet. 
 
I Emmaboda kommun har föräldrainflytandet på förskolor och skolor inte varit 
helt likvärdigt. Ett tidigare beslut i bildningsnämnden har angett att det vid 
Långasjö skola ska finnas en föräldrastyrelse med ett annat uppdrag och ett sär-
skilt anslag. Det särskilda budgetanslaget har tagits bort sedan 2019. De nu före-
slagna rutinerna för föräldraråd ersätter tidigare beslut om föräldrastyrelse vid 
Långasjö skola.  
 
Syftet med rutinerna är att skapa förutsättningar för föräldrar och vårdnadshavare 
att medverka till att utveckla skolverksamheten i Emmaboda kommuns skolor och 
förskolor. Vidare är syftet att skapa likvärdiga förutsättningar mellan skolorna för 
samverkan och samråd med barns och elevers föräldrar. Föräldraråd i Emmaboda 
kommuns skolor ska organiseras i enlighet med de nationella styrdokumenten. 
 
Mot bakgrund av vad som anges i nationella styrdokumenten ska föräldraråd i  
Emmaboda kommuns skolor följa de rutiner som anges nedan: 
 
Utse föräldraråd 
Föräldraråd ska utses för varje läsår på ett sådant sätt att varje undervisningsgrupp 
som finns på enheten kan representeras. Det är eftersträvansvärt att få kontinuitet i 
föräldraråden över tid tex genom att representanter utses omlott. Respektive 
föräldraråd utformar på vilket sätt ledamöter utses. 
 
Antal möten per termin 
Minst två möten per termin ska hållas. 
 
Kallelse till möten 
Rektor kallar till möte och förbereder en dagordning i samarbete med 
representanterna i föräldrarådet. Ärenden på dagordningen bör innehålla ärenden 
både för information och framtidsinriktad diskussion. Kallelse bör skickas minst 7 
dagar före respektive föräldrarådsmöte. 
 
Minnesanteckningar från mötet 
Minnesanteckningar och ev. presenterat material skall göras tillgängligt för 
samtliga vårdnadshavare vid enheten senast 10 dagar efter genomfört möte. 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Information om föräldraråd och föräldramedverkan 
Respektive enhet ska på webbplats och fysisk anslagstavla lämna information om 
föräldrarådet och hur föräldrar/vårdnadshavare kan bli delaktiga i sina barns 
skolgång. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har beretts i förvaltningen och stämts av med rektorer i förskola och  
grundskola. Särskild avstämning har gjorts med föräldrarådet i Långsjö skola då 
det är den enhet som påverkas mest de nya föreslagna rutinerna för föräldraråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föräldrar/vårdnadshavares medverkan och delaktighet i barns och elevers 
skolgång är en framgångsfaktor för bra skolresultat. Över tid har föräldrars 
medverkan i skolan sett olika ut. I Skollagen regleras att föräldrar/vårdnadshavare 
ska vara delaktiga och att det är rektors ansvar att organisera så att delaktighet och 
samverkan blir verklighet. 
 
Med Skollagen som grund anges i rutiner för föräldraråd hur dessa råd ska utses, 
vad lägsta antal möten per termin är, hur kallelse till möten ska göras, hur minnes-
anteckningar ska delas, samt hur information om föräldraråd och föräldra-
samverkan ska spridas. 
 
Detta beslut ersätter samtliga tidigare beslut om föräldrastyrelse (lokal styrelse) 
vid Långasjö skola och förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående rutiner för föräldraråd. 
Förslag på rutiner för föräldraråd i Emmaboda kommuns förskolor och skolor. 
____ 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående rutiner för föräldraråd. 
Förslag på rutiner för föräldraråd i Emmaboda kommuns förskolor och skolor. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  fastställa rutiner för föräldraråd i förskolor och skolor i  

Emmaboda kommun 
 
att  beslutet ersätter samtliga tidigare beslut som fattats i bildningsnämnden 

angående att ha föräldrastyrelse (med alternativ benämning ”lokal 
styrelse i Långasjö”) i relation till Långasjö barnomsorg och skola 

____ 
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Bildningsnämnden beslutar 
 
att  fastställa rutiner för föräldraråd i förskolor och skolor i  

Emmaboda kommun 
 
att  beslutet ersätter samtliga tidigare beslut som fattats i bildningsnämnden 

angående att ha föräldrastyrelse (med alternativ benämning ”lokal 
styrelse i Långasjö”) i relation till Långasjö barnomsorg och skola 

____  
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§ 35 Dnr BIN/2021:39   610 
 
Rutiner angående tillsynsansvar, information 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner informerar om ett framtaget förslag på rutiner 
angående tillsynsansvar. Planen är att fastställa dessa rutiner på nästkommande 
nämndsmöte. 
____ 
 
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 

 
 
§ 36 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 syfte med och tidsplan för 
satsningen, och redogör samtidigt övergripande för hur fördelningen av 
statsbidrag i förhållande till satsningen ser ut samt hur de egna resurserna kan 
allokeras.  
 
Vidare informerar Lennart O Werner, förvaltningschef, om inriktningen på 
satsningen där SKUA (Språk- och KunskapsUtvecklande Arbetssätt) står i fokus. 
Verksamheterna ska utbilda sina egna SKUA-representanter som ska bidra till att 
utveckla undervisningen. En handlingsplan ska fastställas i överenskommelse med 
Skolverket. Satsningen ska 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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 2021-04-29 
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§ 37 Dnr BIN/2021:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, informerar om: 
 

 Studieresultat - gymnasiet 
Gymnasiets genomsnittliga betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning är på en lägre nivå än föregående två år.  
 
Andelen gymnasieelever som uppnår gymnasieexamen efter tre års studier 
har sjunkit markant sett till de senaste fyra åren, vilket därmed indikerar en 
nedåtgående trend.  
 

Jenny Kromnow, enhetschef på centrala barn- och elevhälsan, lämnar en: 
 
 En första rapport angående kommunproven 

Kommunproven är inte helt klara och det är viktigt att komma ihåg att den 
viktigaste tillämpningen av kommunproven är den analys av resultaten 
som görs på respektive skola och som blir en del av planeringen av 
undervisningen i skolan. 
 
En redogörelse lämnas för resultaten för läshastighet och stavning i årskurs 
4, samt för resultaten för läsförståelse, stavning och engelska i årskurs 5. 
De senaste åren visar en kraftig ökning av elever med språklig sårbarhet. 
 
Vidare visas resultat för läsförståelse för årskurs 8 och där är resultaten bättre 
än det föregående årets resultat. 
 
I arbetet med att ge elever mer stöd såväl som att nå nämndens mål betonar  
Jenny Kromnow vikten av Skolverkets riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elever, samt SKUA (Språk- och KunskapsUtvecklande 
Arbetssätt), men framhåller också att skolbiblioteken är en viktig resurs.  

___ 
 
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 

 
 
§ 38 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 
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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 
____ 
 
Ajournering 15:00 – 15:30. 
____ 
 
Yrkanden 
Stefan Marcelius (SD) yrkar på att bildningsnämnden bordlägger ärendet till nästa 
möte med tillägget att nödvändiga inköp får göras. 
 
Simon Petersson (S) yrkar bifall till Stefan Marcelius' (SD) yrkande och motiverar 
detta med att det inte i förväg har funnits kännedom om äskandena från de olika 
verksamheterna.  
 
Eva Aronsson (C) yrkar på att ärendet ska beslutas på dagens möte.  
____ 
 
Proposition 
Ordföranden ställer Eva Aronssons förslag mot Stefan Marcelius' förslag. 
 
Omröstning 
Simon Petersson (S) begär omröstning. 
 
Följande beslutsgång gäller: 
 
Ja-röst för Eva Aronssons förslag. 
Nej-röst för Stefan Marcelius' förslag. 
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Resultat: 
 
Ja-röst   Nej-röst 
 
Jenny Rydberg (C)   Jan-Olof Jäghagen (S)  
Eva Aronsson (C)   Marie-Louise Eddegård (S) 
Ann Helene Jonsson (M)   Simon Petersson (S)  
Dianne Meijer (M)  Kickie Norrby (S) 
Emma Åhlander Hansson (M) Maj Brith Andersson (S) 
    Stefan Marcelius (SD) 
 
Ordförande  Emma Åhlander Hansson (M) konstaterar att omröstningen har 
resulterat i 5 ja-röster och 6 nej-röster och finner att bildningsnämnden beslutar 
enligt Stefan Marcelius' förslag. 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   bordlägga ärendet med 2021 års investeringsmedel till nästa möte 

med tillägget att nödvändiga inköp får göras   
____ 
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§ 39 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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§ 40 Dnr BIN/2020:28 000 
 
Covid-19, rapportering 
 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, rapporterar om utgångsläget. Mycket tid går 
åt till informationshantering med innebörden att ta emot rapporter till och från 
verksamheterna respektive krisledningen och föra informationen vidare. 
Fortlöpande informationsspridning till huvudskyddsombud/fackliga företrädare 
har organiserats och styrts upp.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 41 Dnr BIN/2021:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 

 
 Demontering av konstverket BÅT av Jonas Liveröd 

Konstverket har inte hållit över tid och ska därför demonteras. 
 

 Väsensvandring Bielkeleden 
Som en del i skolkulturen genomför F-6-skolorna så kallade 
väsensvandringar på Bielkeleden. De dramatiserade vandringarna 
genomförs av verksamhetschef kultur i samarbete med 
fritidssamordnaren och utgör en del av Friluftslivets år 2021. 
 

 En dag med Moberg 
Genomförs 3 juli på The Glass Factory med ett digert program. 
 

 Nytt avtal för lärare och skolledare  
Avtalet på central nivå är fastställt och på lokal nivå arbetas det nu med 
lönesättning. På lokalt plan ska en handlingsplan för arbetstid, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning tas fram. 
 

 Lokaler 
Renoveringen av Bjurbäcksskolan 4-6 löper på och lokalerna ska enligt 
planen bli helt färdigställda i oktober. 
 
Angående renovering av Bjurbäcksskolan 7-9 ska återkoppling ske till 
huvudmannanivå angående ramarna för renoveringen. Fritidsgården är 
inkluderad i planeringsarbetet.  
 
Vad gäller nybyggnation av förskolan Solgläntan ska nyligen fattat beslut 
i teknik- och fritidsnämnden om budgetramen tas upp till slutgiltigt 
beslut i kommunstyrelsen.  
 
Under 2021 undersöks vilken omfattning på åtgärder som behövs vad 
gäller Mikaelsgården, Regnbågen och Lillegården.  
 

 Rekryteringar 
Ansökningar har inkommit till tjänsten som rektor för Långasjö skola och 
Vissefjärda skola. Sista datum för ansökan är 2 maj.  
 
Vilhelm Mobergsgymnasiet, Bjurbäcksskolan 7-9 samt Lindås skola 
söker speciallärare.  
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 Yrkesutbildning CNC 
Ansökan ska göras om att Emmaboda ska få anordna yrkesutbildning 
med inriktning på CNC (Computer Numerical Control). Satsningen har 
ett starkt stöd hos näringslivet och är kopplat till Teknikcollege Sydost. 
 

 Sommarlovsaktiviteter 
Arbetsgruppen för meningsfull fritid arbetar med att ta fram 
sommarlovsaktiviteter. Arbetet sker genom ett samarbete mellan 
bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen och tekniska kontoret.  
 

 Rutiner angående förstörd egendom 
Förvaltningen arbetar vidare med denna fråga. Ett flödesschema för 
hantering är framtaget.  

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

- verksamhetschef kultur: 
BFK21501-5 
 

- förvaltningschef: 
BF 8/21 
 

- skolskjutshandläggare: 
BF21602 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC21100-102 
 

- förvaltningschef: 
BF 9-10/21 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2021:8-9 
 

- rektor för Johansfors skola F-6: 
2021:1-2 och 2021:3 
 

- rektor för Långasjö skola F-6: 
2021:6-9 
 

- förvaltningschef: 
BF 11/21 

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 43 Dnr BIN/2021:38 604 
 
Kurser och konferenser 
 
Inbjudan till Regional kulturpolitisk konferens har inkommit från Region Kalmar 
län. Konferensen äger rum den 7 maj 2021 kl. 09:00 – 15:00. Sista dag för 
anmälan är den 5 maj. 
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  möjliggöra för maximalt tre ledamöter eller ersättare att delta i 

konferensen med arvodering från bildningsnämnden 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  möjliggöra för maximalt tre ledamöter eller ersättare att delta i 

konferensen med arvodering från bildningsnämnden 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 19 (21) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-04-29 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 44 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämndens ordförande har 2021-03-24 fattat ordförandebeslut 
angående fjärrundervisning för enskild klass på högstadiet. 
 
Krisledningsnämnden har 2021-03-30 § 44 informerats om ordförandebeslut fattat 
2021-03-24 angående fjärrundervisning för klass 9C på Bjurbäcksskolan. 
 
Krisledningsnämnden har 2021-03-30 § 46 fattat beslut om förlängning samt 
delegation av beslut gällande fjärrundervisning för gymnasiet.  
 
  Dnr BIN/2019:23   041 

 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 26 godkänt årsredovisningen för 2020. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 27 beslutat att bevilja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 för ledamöterna i kommunstyrelsen, ledamöterna i 
kommunens bolag, samt för ledamöterna i nämnderna inklusive den gemensamma 
nämnden för överförmyndarverksamheten samt den gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet.  
 
  Dnr BIN/2021:14   805 

 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 35 fastställt revideringar och nya förslag 
till bidrag och bidragsnormer för föreningar och studieförbund.  
 
  Dnr BIN/2019:2   600 

 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 39 entledigat Sara Magnusson (M) från sitt 
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 44 beslutat att välja Stefan Månsson (M) 
som ersättare i bildningsnämnden efter Sara Magnusson (M) för mandatperioden 
2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-03-29 § 40 beslutat att entlediga Ingmarie 
Söderblom (MP)  från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
  Dnr BIN/2021:34   865 

 
Bildningsförvaltningen har i enlighet med bildningsnämndens beslut 2021-03-25 § 
24 skickat ut förslag till reviderad konstpolicy för Emmaboda kommun på remiss.  



 PROTOKOLL 20 (21) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-04-29 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
  Dnr BIN/2021:29   026 

 
Arbetsmiljöverket har 2021-04-06 kommunicerat begäran om att få ta del av det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet på Bjurbäcksskolan 7-9.  
 
  Dnr BIN/2021:40   866 

 
Tjänsteanteckning har 2021-04-14 inkommit från verksamhetschef för kultur 
angående demontering av Jonas Liveröds konstverk BÅT på Bjurbäckens förskola. 
 
  Dnr BIN/2021:9    047 

 
Skolverket har fattat beslut om att bevilja ansökan om statsbidrag för hjälp med läxor 
eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid för huvudmän för 2021. 
 
Skolverket har fattat beslut om att bevilja ansökan om statsbidrag för fortbildning 
för specialpedagogik för 2021. 
 
Skolverket har fattat beslut om att rätta tidigare beslut om statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling 2021 med avseende på att det i tidigare beslut 
inte framgick vad beslutat belopp var. 
 
  Dnr BIN/2021:29   026 

 
Arbetsmiljöverket har 2021-04-23 mottagit svar på kommunicerad begäran om att 
få ta del av det fortsatta arbetsmiljöarbetet på Bjurbäcksskolan 7-9. 
 
  Dnr BIN/2020:28   000 
 
Krisledningsnämnden fattade 2021-04-20 § 51 beslut om att inte förlänga tidigare 
beslut gällande stängning av kommunala sporthallar och gymnastiksalar. 
 
Krisledningsnämnden fattade 2021-04-20 § 55 beslut om att förlänga tidigare beslut 
gällande distansarbete för Emmaboda kommunkoncern till och med 2021-08-31.  
 
Krisledningsnämnden fattade 2021-04-20 § 56 beslut om att förlänga tidigare beslut 
angående stängning av kommunkontoret till och med 2021-08-31. 
____ 
  
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  



 PROTOKOLL 21 (21) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-04-29 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 45 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) efterfrågar beräkning av kostnader för de åtgärder som 
behöver vidtas i förhållande till de elever som inte slutför sina utbildningar inom 
föreskriven tid. 
____ 
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