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Dnr BN 2022/000032-1

Val av protokolljusterare
Bildningsnämndens beslut
Efter uppropet utses Magnus Larsson (C) att tillsammans med ordföranden justera detta protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§2

Dnr BN 2022/000006-5

Fastställande av dagordning
Bildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000026-3

Förslag till svar på remiss – Förslag till aktualiserad
Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i”
2023-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-07 och överlämnar detta
till kommunstyrelsen som bildningsnämndens förslag till svar på remiss gällande förslag till
aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024, med följande
tillägg:
-

Döderhultarmuséet bör lyftas fram i uppräkningen av lokala muséer (sidan 32 i förslaget till
aktualiserad regional kulturplan).

-

Att länets alla barn och unga regelbundet upplever professionell levande musik inom
kommunernas skolkulturgaranti (sidan 31 i förslaget) jämför dans (sidan 28 i förslaget) och
konst (sidan 35 i förslaget).

-

Kulturens betydelse för hälsan bör beskrivas bredare än vad som görs under avsnittet på
sidan 44 i förslaget till regional kulturplan. Betydelsen för hälsan är inte begränsad till
insatser inom vård- och omsorg.

2. Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med hänvisning till
bildningsnämndens förslag till remissvar.

Ärendet
Bakgrund
Region Kalmar län har skickat en remiss med förslag till aktualiserad regional kulturplan för Kalmar
län, ”Kultur att växa i” 2023-2024 till Oskarshamns kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget
till bildningsnämnden för yttrande senast 2022-03-15.

Förslag till aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 20232024
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de prioriteringar regionen vill
göra i fråga om regionala kulturverksamheter inom alla konst- och kulturområden som erhåller
regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar även strategiska utvecklingsområden som är
kopplade till den regionala utvecklingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen.
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag enligt förordningen
(2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås.
Med anledning av coronapandemin kommer kulturplanen revideras i två steg; först görs en
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en mer omfattande revidering
av kulturplanen som då gäller från och med 2025. Denna aktualiserade regionala kulturplan har
remitteras till ett antal av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp
eventuella kompletterande synpunkter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3 fortsättning

Förslag till svar på remiss
Förvaltningen har inga större förändringssynpunkter på remissen. Dock finns anledning att lämna
följande kommentarer.
 Förskolan är inte omnämnd i tillräcklig utsträckning. Detta kan bidra till att fokus på barn går
förlorat och/eller hamnar enbart på unga.
 Värdet för regionen av Oskarshamns Folkhögskola lyfts inte fram på liknande sätt som för
Capellagården.
 Regionen bör tydligt formulerat i kulturplanen verka för att de regionala kulturinstitutionerna
arbetar proaktivt i en ambition att synliggöra och marknadsföra respektive institutions innehåll,
utbud och tillgänglighet i samtliga länets kommuner.
 Planen innehåller skarpa formuleringar kring vad respektive kommun ska göra och hur
kommunerna bör bidra. Det är tveksamt om regionen ska ha en offentlig kulturplan som explicit
uttrycker hur kommunerna ska, eller förväntas agera.
Konsekvenser för barn och unga
Regionens aktualisering av det remitterade kulturplaneförslaget har fokuserat på bland annat
prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. Bildningsnämnden har dock noterat att
förskolan inte är omnämnd i tillräcklig utsträckning och påtalar i remissvaret att detta kan bidra till att
fokus på barn går förlorat och/eller hamnar enbart på unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår 2022-02-07 följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-07 och överlämnar detta
till kommunstyrelsen som bildningsnämndens förslag till svar på remiss gällande förslag till
aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024.
2. Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med hänvisning till
bildningsnämndens förslag till remissvar.
Bildningsnämndens arbetsutskott gav 2022-02-02, § 7, förvaltningen i uppdrag att till
bildningsnämndens sammanträde 2022-02-15 återkomma med ett nytt tjänsteutlåtande, utifrån
dialogen vid dagens sammanträde.

Dagens sammanträde
Kulturchef Peter O Ekberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Sven-Gunnar Persson (KD) yrkar att bildningsnämndens förslag till remissvar kompletteras enligt
följande:
- Döderhultarmuséet bör lyftas fram i uppräkningen av lokala muséer (sidan 32 i förslaget till
aktualiserad regional kulturplan).
-

Att länets alla barn och unga regelbundet upplever professionell levande musik inom
kommunernas skolkulturgaranti (sidan 31 i förslaget) jämför dans (sidan 28 i förslaget) och konst
(sidan 35 i förslaget).

-

Kulturens betydelse för hälsan bör beskrivas bredare än vad som görs under avsnittet på sidan
44 i förslaget till regional kulturplan. Betydelsen för hälsan är inte begränsad till insatser inom
vård- och omsorg.

Anton Sejnehed (S) och Magnus Larsson (C) instämmer i Sven-Gunnar Perssons (KD) yrkande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3 fortsättning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag, förvaltningens förslag och ett förslag om tillägg
från Sven-Gunnar Persson (KD). Ordföranden meddelar att först prövas förvaltningens förslag och
därefter Sven-Gunnar Perssons (KD) tilläggsyrkande. Bildningsnämnden godkänner detta.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Sven-Gunnar Perssons (KD) tilläggsyrkande
och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-07
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 7
Tjänsteutlåtande 2022-01-24
Remiss – Förslag till aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024

Skickas till
För kännedom:
Bildningschefen
Kulturchefen

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2021/000772-1

Internkontrollplan 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer internkontrollplan 2022 enligt föreliggande förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera internkontrollplan 2022 med kommunövergripande
punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta.

Ärendet
Bakgrund
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Internkontrollens syfte
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och består av en mängd olika
samverkande aktiviteter. Syftet med intern kontroll är att med en rimlig grad av säkerhet kunna
säkerställa:
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet (uppdrag, mål, effektivitet, rättvisande
räkenskaper och en god ekonomisk hushållning)
- en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten (säkerställa att den
ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporteringen är tillräcklig)
- efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. (externa och interna lagar, regler och
föreskrifter, ingångna avtal, verkställande av beslut).

Väsentlighet och riskbedömning vid valet av granskningsobjekt
Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk.
I alla organisationer finns en risk att oönskade situationer ska inträffa och om så skulle ske påverkas
verksamhetens möjligheter att uppnå sina mål. Intern kontroll handlar därför mycket om att kartlägga
och analysera risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. En metod för att identifiera risker är
väsentlighets- och riskbedömning. En sådan bedömning ska tydliggöra vilka hot som finns, hur
sannolikt det är att hotet kan komma att inträffa och hur stor påverkan detta får på verksamheten.

Granskning av den interna kontrollen
Bildningsnämndens internkontrollplan med rapporteringsrutiner är framtagen för att säkerställa att
den interna kontrollen fungerar såsom avsett i förvaltningen.
Granskningen är indelad i följande områden:
- Ekonomi
- Personal
- Verksamhet
Processer/rutiner väljs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4 fortsättning

Förslag till granskningsområden och kontrollpunkter 2022
Inför framtagandet av förslag till internkontrollplan 2022, har de politiska partierna i
bildningsnämnden getts möjlighet att lämna in förslag till kontrollpunkter. Förvaltningen har efter
presidieberedningen i januari tagit fram föreliggande förslag till internkontrollplan för 2022.
I förslaget ingår de kontrollpunkter från 2021 års interkontrollplan som vid granskningen inte
bedömdes fungera tillräckligt tillfredsställande (gul punkt) eller inte fungera tillfredsställande (röd
punkt).
Förslag till kontrollpunkter inom granskningsområdet Verksamhet
Följande processer/rutiner utgör kontrollpunkter som ska granskas inom området verksamhet:
- Klagomålshantering – Säkerställa att vårdnadshavare som inte talar svenska känner till
möjligheten att lämna klagomål (från förra året)
- Klagomålshantering – Följa upp efterlevnaden av ny rutin för hantering och utredning av
klagomålen både då skolan och huvudmannen hanterar klagomål, både då skolan och
huvudmannen hanterar klagomålet (från förra året).
- Problematisk skolfrånvaro – Följa upp efterlevnaden av ny rutin för rapportering, uppföljning och
kartläggning av skolfrånvaro (från förra året).
Kommunövergripande kontrollpunkter
Kommunstyrelsen beslutar varje år om kommunövergripande kontrollpunkter som nämnderna ska
skriva in i sina internkontrollplaner. Då kommunstyrelsen ännu inte har beslutat om dessa, önskar
förvaltningen få i uppdrag att komplettera internkontrollplanen för 2022 med årets
kommunövergripande punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta.

Konsekvenser för barn och unga
Kontrollpunkterna i internkontrollplanen är framtagna med beaktande av barns och ungas bästa och
syftar till att säkerställa att styrning och genomförande av verksamhet och ekonomi gagnar barnen
och eleverna.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden fastställer internkontrollplan 2022 enligt föreliggande förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera internkontrollplan 2022 med kommunövergripande
punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-02, § 9, att bildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Silvana Hedenlo föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 9
Tjänsteutlåtande 2022-01-24
Internkontrollplan 2022 – Förslag
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 10

§ 4 fortsättning

Skickas till
För kännedom:
Kommunens revisorer
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonomen
Kommunens hållbarhetsstrateg

För åtgärd:
Förvaltningsledningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2020/000782-11

Internkontrollplan 2021 – Återrapportering
granskningsområde klagomålshantering,
kontrollpunkt 1
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av granskningsområde klagomålshantering,
kontrollpunkt 1 i 2021 års internkontrollplan och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden fastställde 2021-02-16, § 9, internkontrollplanen för 2021, inklusive
kommungemensam kontrollpunkt. 2021-12-02, § 128, godkände bildningsnämnden
granskningsområde klagomålshantering, kontrollpunkt 2, granskningsområde skolfrånvaro,
kontrollpunkt 3, samt antecknade återkopplingen av 2021 års internkontrollplan gällande
granskningsområde ekonomi – korthantering, kontrollpunkt 4, till protokollet och överlämnade detta
till kommunstyrelsen.
Vidare gav bildningsnämnden i uppdrag till bildningsförvaltningen att slutföra granskningen av
granskningsområde klagomålshantering, kontrollpunkt 1, för återrapportering till bildningsnämndens
sammanträde i februari 2022.

Återrapportering av granskningsområde klagomålshantering, kontrollpunkt 1
Säkerställa att vårdnadshavare som inte talar svenska får information om möjligheten att lämna
klagomål.
Genom att besvara en enkät översatt till sitt modersmål eller till ett språk som hen behärskar ska
vårdnadshavarna vid tre slumpmässigt utvalda förskolor/skolor få ge uttryck för om de upplever att
de fått information om hur de kan lämna klagomål. Då översättningsarbetet varit omfattande hade
enkäten vid återrapporteringstillfället vid bildningsnämndens sammanträde 2021-12-02 inte gått ut till
vårdnadshavarna. Enkäten har därefter distribuerats och granskningen har genomförts.
Granskningen visar att det inte är säkerställt att vårdnadshavare som inte talar svenska får
information om möjligheten att lämna klagomål. Enkäten skickades ut på engelska, arabiska,
kurdiska, vietnamesiska, somaliska och svenska. Svarsfrekvensen var mycket låg och svar inkom
endast på engelska, arabiska och svenska. Att det inte inkom några svar på kurdiska, vietnamesiska
och somaliska kan tyda på att enkäten inte nått vårdnadshavarna, att enkätens syfte inte tydligt
framgått eller att de som svarat behärskar svenska så pass att de kunnat besvara enkäten på
svenska. Av totalt 65 svarande anger 77 procent att de inte vet hur man gör för att lämna klagomål.
Bedömningen är att kontrollpunkten inte fungerar tillfredställande (röd punkt) och föreslås därför
kvarstå i internkontrollplanen för 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Kontrollpunkterna i internkontrollplanen är framtagna med beaktande av barns och ungas bästa och
syftar till att säkerställa att styrning och genomförande av verksamhet och ekonomi gagnar barnen
och eleverna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5 fortsättning

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av granskningsområde
klagomålshantering, kontrollpunkt 1 i 2021 års internkontrollplan och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-02, § 8, att bildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Silvana Hedenlo föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 8
Tjänsteutlåtande 2022-01-24
Delrapport 1
Interkontrollplan 2021 – Återrapportering med utfall

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonomen
Kommunens hållbarhetsstrateg

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2020/000706-23

Bildningsnämndens årsredovisning 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2021 med tillhörande bilagor och överlämnar den
till kommunstyrelsen inför beslut om kommunens samlade årsredovisning.
2. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget om 4 460
tkr.

Ärendet
Bildningsnämndens resultat per december 2021 är 1,83 mkr vilket motsvarar 0,25 % av total budget.
Resultatet exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskuld är 2,4 mkr vilket motsvarar 0,34 % av
total budget.
Investeringsbudgeten 2021 uppgår till 15,3 mkr. De totala investeringarna under året uppgår till 10,8
mkr. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget om 4 460
tkr, för investeringsprojekt som är försenade och ska påbörjas 2022.
Arbetet med att förebygga och genomföra verkningsfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter,
men målet på 95 % har inte nåtts fullt ut. Den 26 januari 2022 är frisknärvaron för 2021 94 % vilken
innebär en avvikelse på 1 % mot uppsatta mål. Bedömningen är att korttidsfrånvaron (frånvaron
under de första 14 dagarna) har ökat utifrån covid-19. Den är dock lägre 2021 än 2020. I december
2021 fanns det totalt 1 331 medarbetare, 920 tillsvidareanställda och 111 visstidsanställda. Utöver
dessa fanns 286 registrerade timvikarier.
Redovisning av uppdrag och särskilda satsningar
I samband med budgetbeslut inför 2021 har kommunfullmäktige beslutat om särskilda satsningar.
För bildningsnämndens del innebär det både uppdrag att utreda och återrapportera samt särskilda
satsningar som ska genomföras. Samtliga uppdrag och särskilda satsningar beskrivs i
verksamhetstexten.
Redovisning av Löftena
Löftena bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Allt går inte att mäta, eller säkerställa
med siffror och i tabeller. Det krävs tillit till alla professionella medarbetare som dagligen går in i sin
yrkesroll, drivs av yrkets kärnuppdrag och betraktar sitt yrke som något man lär sig, och hela tiden
blir bättre på. Det krävs alltså tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla
situationer som medarbetare dagligen ställs inför, på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra
verksamheter inom bildningsnämnden, är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme, för att
kunna agera på ett sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar Löftena. Detta så att vi varje dag
blir lite bättre än vad vi var igår.
2021 har varit speciellt, med en pandemi som pågått sedan mitten av mars 2020 och som
eskalerade i slutet av året. Pandemin har påverkat alla verksamheter och krävt nya innovativa
lösningar och arbetsmetoder. Verkligheten har ständigt förändrats och omdömet har satts på otaliga
prov. Utifrån detta faktum är bedömningen, trots allt, att bildningsnämndens samtliga verksamheter
har lyckats leva upp till Löftena på ett väl fungerande sätt. Uppföljningen av Löftena har dock varit
svårare, då färre verksamhetsbesök och observationer, på grund av smittrisk, gjordes under våren.
Under hösten 2021 har därför en särskild kvalitetsenkät skickats ut till vårdnadshavare för att få en
bild av deras syn på hur väl vi lever upp till Löftena och totalt 601 vårdnadshavare svarade.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 14

§ 6 fortsättning

Konsekvenser för barn och unga
Bildningsförvaltningens uppföljning av verksamheterna, löftena och ekonomin är av stor betydelse
för medelsanvändningen i förhållande till barn och unga. Bokslutet ligger till grund för
handlingsplanen till driftbudget för kommande år. Bokslutet är också viktigt då det möjliggör för
respektive verksamhetschef och rektor att se förutsättningarna och utifrån detta fördela tillgängliga
medel på ett bättre sätt för barn och unga. Verksamhetschef och rektor ska alltid sträva efter att göra
mesta möjliga av tilldelad budget och annan extern finansiering såsom statsbidrag.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2021 med tillhörande bilagor och överlämnar den
till kommunstyrelsen inför beslut om kommunens samlade årsredovisning.
2. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget om 4 460
tkr.

Dagens sammanträde
Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet och svarar på
frågor.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-09
Verksamhetsberättelse 2021
Bildningsnämndens årsredovisning 2021 – presentation

Skickas till
För kännedom/ åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
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Dnr BN 2022/000157-1

Skolmiljarden 2022 – Ett statsbidrag för särskilda
åtgärder kopplade till Covid-19
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att fördela statsbidraget mellan fristående verksamheter och
kommunala verksamheter utifrån antalet elever 1 januari.
2. Bildningsnämnden beslutar att tilldela de fristående verksamheterna 642 kronor per elev till
elever som är folkbokförda i Oskarshamns kommun i januari 2022.
3. Bildningsnämnden beslutar att statsbidraget ska fördelas utifrån behov:
a. 75 % till riktade insatser på individnivå i förskoleklass till och med årskurs 9
b. 25 % till riktade insatser på gymnasienivå samt Komvux
4. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter tydliga kartläggningar från
verksamheterna fördela statsbidraget enligt ovan.

Ärendet
Bakgrund
Under 2022 får Oskarshamns kommun 3 565 977 kr från Skolverket i statsbidrag. Bidraget syftar till
att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling
och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Bildningsnämnden beslutar om principerna av
medelsfördelningen utifrån behov, resultat och måluppfyllelse. Det kommer vara viktigt att insatserna
samordnas och att statsbidraget används under hela året. Medel kommer att beviljas utifrån
kartläggning som visar behovet. Det är viktigt med både tidiga insatser såsom i förskoleklass,
insatser till elever som slutför sin utbildning i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och den kommunala vuxenutbildningen samt riktade insatser utifrån enskilda
individer. Ovanstående beslut innebär att alla elever i kommunala och fristående verksamheter ges
likvärdiga förutsättningar att ta del av statsbidraget.
Verksamhetschefen för skolan ansvarar för att de kommunala insatserna samordnas.
Statsbidraget kommer i första hand användas till extra undervisning utanför ordinarie skoltid samt
mer specifika insatser under skoltid. Viss del av statsbidraget kan också användas till
skoltransporter, mat samt undervisningsmaterial som krävs för att genomföra de riktade insatserna.
Fristående verksamheter i Oskarshamns kommun tilldelas medel utifrån det totala antalet elever
som finns från förskoleklass till och med kommunal vuxenutbildning. Det innebär 642 kronor per elev
som är folkbokförd i Oskarshamns kommun.
Information från SKR och Skolverket
Av Skolverkets information framgår att varje kommun avgör själv utifrån sina aktuella behov hur
medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom
förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
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§ 7 fortsättning
Vilken instans i kommunen som ska besluta om fördelningen beror på hur man har formulerat sig i
reglementena. Har man i reglementet sagt att utbildningsförvaltningen ska sköta alla frågor som rör
utbildning i kommunen, då är det den nämnden som tar beslut om fördelning. I andra fall är det
kommunfullmäktige. Rutinmässiga beslut kan delegeras, alltså ärenden som inte är principiellt
viktiga eller av stor ekonomisk betydelse? Coronamiljarden är nog lite speciell och därmed inte
möjligt att delegera.
När det gäller bidrag till enskilda huvudmän ser vi ingen skillnad på skolmiljarden och andra
eventuella tillskott under löpande år. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Fördelningen inom kommunen blir styrande för hur kommunen fördelar resurser
till alla enskilda huvudmän som tar emot elever som är folkbokförda i kommunen. En kommun bör
fatta särskilda bidragsbeslut om tillskottet till de huvudmän som bedriver verksamheter som omfattas
av kommunens fördelning av skolmiljarden.

Konsekvenser för barn och unga
Genom detta beslut säkerställer bildningsnämnden att elever i Oskarshamns kommun får likvärdiga
förutsättningar till den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden beslutar att fördela statsbidraget mellan fristående verksamheter och
kommunala verksamheter utifrån antalet elever 1 januari.
2. Bildningsnämnden beslutar att tilldela de fristående verksamheterna 642 kronor per elev till
elever som är folkbokförda i Oskarshamns kommun i januari 2022.
3. Bildningsnämnden beslutar att statsbidraget ska fördelas utifrån behov:
a. 75 % till riktade insatser på individnivå i förskoleklass till och med årskurs 9
b. 25 % till riktade insatser på gymnasienivå samt Komvux
4. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter tydliga kartläggningar från
verksamheterna fördela statsbidraget enligt ovan.

Dagens sammanträde
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-08

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§8
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Dnr BN 2021/000323-7

Ramar för körkortsstipendium till elever på
Oscarsgymnasiet – Revidering
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av kriterier för
körkortsstipendium till elever på Oscarsgymnasiet.
2. Bildningsnämnden delegerar till verksamhetschef skola att besluta om vilka elever som ska
tilldelas körkortsstipendium. Innan beslut om tilldelning ska verksamhetschef skola samråda med
en stipendiekommitté, vilken tillsätts av verksamhetschef skola.
3. Nämndsekreteraren får i uppdrag att komplettera bildningsnämndens delegationsordning enligt
följande:
Nr

Ärende

10:20 Beslut om vilka elever på
Oscarsgymnasiet som
ska tilldelas
körkortsstipendium

Delegat

Lagrum

VC skola

Doku- Kommentar
ment
B
Tilldelningsbeslut fattas efter
samråd med
stipendiekommittén, vilken
tillsätts av verksamhetschef
skola.

Deltagande i beslutet
Sven-Gunnar Persson (KD) avstår från att delta i beslutet.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27, § 98, att i samband med driftbudget 2022 ge
bildningsnämnden i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur elever på Oscarsgymnasiet kan
erbjudas körkort. Bildningsnämnden godkände 2021-06-09, § 43, redovisningen av uppdraget och
överlämnade den till kommunstyrelsen. I samband med justeringen av budget 2022-2024 har
kommunfullmäktige beslutat att bildningsnämnden ska besluta om närmare användning och
uppföljning av medel inom den särskilda satsningen ”Körkort för ungdomar” (punkt 29 i
Socialdemokraternas och Moderaternas justeringsförslag).
Bildningsnämnden beslutade 2021-12-02, § 130, enligt följande:
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till kriterier för körkortsstipendium.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen i enlighet med
bildningsnämndens fastställda kriterier för körkortsstipendium, inom ramen för
bildningsnämndens tilldelade budget om 10,8 mkr.
3. Bildningsnämnden delegerar till stipendiekommitténs ordförande att besluta om vilka elever som
ska tilldelas körkortsstipendium, efter beredning av stipendiekommittén som ska bestå av rektor,
planerare och fem lärare från gymnasiets olika skolenheter.
4. Nämndsekreteraren får i uppdrag att komplettera bildningsnämndens delegationsordning med
denna delegering och därvid ändra nummerordningen i berörda avsnitt i delegationsordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
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§ 8 fortsättning
Det har därefter framkommit behov av att göra vissa revideringar av bildningsnämndens beslut
2021-12-02, § 130. Bland annat föreslås ändringar gällande delegeringen av tilldelningsbeslut och
stipendiekommittén i punkt 3. Ändringarna i förvaltningens förslag till revidering framgår i
tjänsteutlåtandet på så sätt att ny text är kursiverad och att text som föreslås utgå är kursiverad och
genomstruken.

Förvaltningens förslag till revidering av kriterier för körkortsstipendium till elever på
Oscarsgymnasiet
Elever på Oscarsgymnasiet (oavsett folkbokföringskommun) erbjuds möjlighet att söka
körkortsstipendium tidigast under den termin de fyller 17 år. En elev kan endast beviljas stipendiet
en (1) gång. Det första året som stipendiet finns att söka, läsåret 2022-2023, ska även alla de som
går i årskurs 2 ha möjlighet att söka. Stipendiet består av ett paket innehållande körkortslektioner,
teoriutbildning samt riskutbildning. Exakt innehåll avgörs under upphandlingen. Trafikverkets avgifter
för kör- och teoriprov betalas av eleven.
För att kunna erhålla stipendiet ska en elev på ett nationellt program vara godkänd i 90 procent av
alla dittills avslutade kurser1 samt ha tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN. I
de fall inga kurser är avslutade ännu, ska det göras en bedömning om eleven förväntas nå 90
procent godkänt i påbörjade men oavslutade kurser. Elever på ett introduktionsprogram kan erhålla
stipendiet om hen visar på goda studieresultat i förhållande till den individuella studieplanen, och har
tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN. Bedömning av vad som utgör ”goda
studieresultat” görs av stipendiekommittén. Beslut om vilka elever som ska tilldelas
körkortsstipendium fattas av verksamhetschef efter samråd med stipendiekommittén.
Teorilektioner ska hållas utanför skoltid, då utbildningen inte är en del av gymnasieutbildningen.
Möjligen kan Oscarsgymnasiet upplåta en lokal till teorilektioner utanför skoltid, om inte trafikskolan
kan tillhandahålla en sådan. Körlektioner ska ske utanför elevens undervisningstid. Att börja
körlektionen vid Oscarsgymnasiets parkering ska vara möjligt.
Oscarsgymnasiet ska ha en förteckning över de elever som är berättigade till stipendiet. Trafikskolan
fakturerar bildningsförvaltningen direkt, eleverna betalar inte.

Konsekvenser för barn och unga
Ett körkortstipendium innebär att det blir lättare för unga i gymnasieålder att finansiera sin
körkortsutbildning, vilken ökar deras anställningsbarhet. Stipendiet väntas också minska den
betydelse som den enskildes ekonomiska situation har beträffande möjligheten att ta körkort.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av kriterier för
körkortsstipendium till elever på Oscarsgymnasiet.
2. Bildningsnämnden delegerar till verksamhetschef skola att besluta om vilka elever som ska
tilldelas körkortsstipendium. Innan beslut om tilldelning ska verksamhetschef skola samråda med
en stipendiekommitté, vilken tillsätts av verksamhetschef skola.

90 procent godkänt motsvarar det förhållande godkända kurser som krävs för att eleven ska få en
gymnasieexamen, 2250 poäng av 2500 poäng.
1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8 fortsättning
3. Nämndsekreteraren får i uppdrag att komplettera bildningsnämndens delegationsordning enligt
följande:
Nr

Ärende

10:20 Beslut om vilka elever på
Oscarsgymnasiet som
ska tilldelas
körkortsstipendium

Delegat
VC skola

Lagrum

Doku- Kommentar
ment
B
Tilldelningsbeslut fattas efter
samråd med
stipendiekommittén, vilken
tillsätts av verksamhetschef
skola.

Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 13, föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Utredare Samuel Holm föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med verksamhetschef
skola Peter Backhof.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 13
Tjänsteutlåtande 2022-01-24
Bildningsnämnden 2021-12-02, § 130

Skickas till
För kännedom:
Bildningschefen
Verksamhetschef skola
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningsledningen

För åtgärd:
Utredaren
Rektorer Oscarsgymnasiet
Planeraren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§9
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Dnr BN 2020/000737-19

Utökad kapacitet i grundskolan – Uppdrag om
alternativt förslag på placering
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 2022-03-30
återkomma med ett alternativt förslag på område att utreda för placering av en ny F-9 skola.

Ärendet
Bakgrund
Vid bildningsnämndens sammanträde 2021-11-17, § 102, redovisade bildningsförvaltningen
utredningen av alternativ Länsmansängen och baserat på bildningsnämndens beslutsförslag
beslutade kommunstyrelsen därefter 2022-01-25, § 6 enligt följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bildningsnämndens redovisning av uppdraget,
presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för ny F-9 skola i Oskarshamn, godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetet med utökad kapacitet i grundskolan
går vidare genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen, i enlighet
med förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17, § 102).
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Tekniska nämnden i uppdrag
att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen.
Utredningen ska identifiera vilka förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård,
parkeringar, anslutningsvägar med mera på området. Utredningen finansieras genom att
ianspråkta medel från kommunstyrelsens budget för samhällsnyttiga detaljplaner.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i uppdrag
att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F-9 skola. Bildningsnämnden ska
återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Vid bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 14, fördes en dialog om innebörden av
uppdraget från kommunstyrelsen 2022-01-25, § 3 p 2 – ”Under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på placering av
en ny F-9 skola. Bildningsnämnden ska återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare
hantering.” Dialogen mynnade ut i att uppdraget avser en ny F-9 skola på en plats inom området
som tidigare har angetts, inom den så kallade elipsen, eller i anslutning till detta område.

Uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F-9 skola
Bildningsförvaltningen kommer att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och tekniska
kontoret definiera vilken plats som är mest lämplig som alternativ placering av en ny F-9 skola.
Vidare ska det tydliggöras vilka åtgärder som krävs för att platsen ska bli aktuell för att bygga en
skola med idrottshall utifrån tidigare definierad övergripande kravspecifikation.

Konsekvenser för barn och unga
Det är viktigt för barn och unga att kommunen utreder hur en ökad skolkapacitet kan skapas och
kostnad för detta, och att barn och unga får vara med och tycka till om en skolas placering samt
vilken typ av skola de önskar. En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med
kunskaper om barnets eget perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
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§ 9 fortsättning
önskemål tas på allvar i utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god
uppväxtmiljö liksom större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala
nätverk. Vidare hänvisas till den genomförda barnkonsekvensanalysen som bilagts
lokaliseringsutredningen.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 2022-03-30
återkomma med ett alternativt förslag på område att utreda för placering av en ny F-9 skola.

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-08
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 14
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 6
Lokaliseringsstudie - Ny F-9 skola i Oskarshamn

Skickas till:
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
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Dnr BN 2020/000019-40

Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm –
Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden gav 2020-03-26, § 24, punkt 2c, förvaltningen i uppdrag att till nämndens
sammanträde i december utreda om det är möjligt att slå samman enheter i Figeholm och Fårbo
samt beskriva konsekvenserna av en eventuell sammanslagning (handlingsplan 2021 punkt 10) .
Vid sammanträdet 2021-03-31, § 21, beslutade bildningsnämnden följande:
4. Bildningsnämnden beslutar som ett inriktningsbeslut att genomföra alternativ C i utredningen
”Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm”.
5. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur
alternativ C i utredningen ”Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm” ska kunna genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-12, § 36, att bildningsnämnden ska efter samråd med
tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola” och
”Fler förskoleplatser” används.
Bildningsnämnden beslutade 2021-06-09, § 42, enligt följande:
1. Bildningsnämnden beslutar att genomföra alternativ C i utredningen ”Förskolor och skolor i
Fårbo och Figeholm”, i enlighet med rapporten ”Förslag på tillbyggnad av Prästkragens förskola
och Figeholmskolan”.
2. Bildningsnämnden beslutar att finansiering sker via investeringsposten ”Utökad kapacitet
förskola och grundskola”.
Vid bildningsnämnden 2021-09-23, § 81 informerade förvaltningen om förslag till genomförande.
Vid bildningsnämnden 2021-11-17, § 103 informerade förvaltningen om förslag, befintlig byggnad
och funktionsupphandling för ny byggnad.
Konsekvenser för barn och unga
Organisatoriska och fysiska lokalförändringar i förskolor och skolor får konsekvenser för barn och
unga. Förändringen som föreslås har bedömts ha likvärdiga och till viss del även positiva
konsekvenser för barn och unga i förhållande till nuvarande lösning. Barn och unga kommer
involveras så att barns perspektiv tas upp.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att informationen antecknas till protokollet.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 23

§ 10 fortsättning

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström och verksamhetschef skola Peter Backhof informerar i
ärendet.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-07

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 11

Sida 24

Dnr BN 2021/000114-14

Utökad lokalyta i förskolan – Information om status
gällande Kristineängs förskola i Kristineberg
Bildningsnämndens beslut
Informationen om status gällande Kristineängs förskola antecknas till protokollet.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att verka för ökat antal förskoleplatser i
Oskarshamns tätorts sydöstra delar (Kristineberg) och västra delar (Döderhultsdalen). Till grund för
uppdraget ligger analysen som gjordes i rapporten ”Lokalutredning 3.0 – Förskola” som
presenterades 2020. Bildningsförvaltningens arbete med att ta fram fler förskoleklasser sker i
samarbete med samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Fler förskoleplatser är bland
annat en stående punkt vid bildningsnämndens och tekniska nämndens dubbelpresidium.
Detaljplanerna för att bygga förskolor vid Kristineäng och Fredriksberg har under sommaren 2021
vunnit laga kraft.
I arbetet med att beställa en ny förskola till Kristineäng har Addas ramavtal för att köpa permanenta
nyckelfärdiga förskolebyggnader använts. Utifrån Oskarshamns kommuns behov av förskoleplatser
har Skanskas koncept C valts som det mest prisvärda förslaget. Oskarshamns kommun för dialog
med Skanska om inplaceringsförslag av förskolan utifrån bland annat markförhållandena vid platsen.
Vid bildningsnämnden 2021-06-09, § 41, beslutades det att godkänna avvecklingsplanen för
avdelningarna Citronfjärilen och Sunnanäng på Stångeborgs förskola samt Mattisborgen och
Saltkråkan på Södertorns förskola. Då beslutades även att bildningsnämnden påtalar att det i
driftbudgeten under åren 2022/2023 finns behov av medel för avvecklingskostnader om 775 tkr.
Behovet av medel har översänts till kommunstyrelsen.
I ett ordförandebeslut från 2021-08-19 äskade bildningsnämnden ytterligare investeringsmedel för
2022 till projektet Nya Förskoleplatser (dnr BN 2020/000705-7). Kommunfullmäktige beslutade
2021-09-13, § 149, att i enlighet med bildningsnämndens hemställan tillföra ytterligare medel om 16
000 tkr till investeringsprojekt Nya Förskoleplatser (projektnummer 90037) för verksamhetsåret
2022. En mer exakt sammanställning av den totala investeringskostnaden för att bygga den nya
förskolan kommer att bli färdig under hösten 2021. Även om budgeten för projektet inte är satt så
visar det sig att de från början avsatta 33 miljoner kr inte kommer att räcka. Främst beror det på att
markförhållandena är sämre än förväntat samt att materialkostnader har ökat exceptionellt under det
gångna året vilket bland annat påverkar kostnaden för utemiljön. En ny förskola vid Kristineäng
beräknas istället sammanlagt kosta 44 miljoner kr. Den uppdaterade kalkylen för
investeringskostnaden har gjorts av tjänstepersoner på tekniska kontoret och bildningsförvaltningen
med hjälp av övriga berörda förvaltningar i kommunen samt referenskommuner och SKR (Sveriges
kommuner och regioner). Bildningsnämnden äskade därför att få kompensation för de 5 miljoner kr
som omfördelades till projektet utbyggnad av Vallhallas matsal under 2021 samt ytterligare 11
miljoner kr.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 25

§ 11 fortsättning
Vid sammanträdet 2021-09-23, § 82, antecknade bildningsnämnden informationen om status
gällande Kristineängs förskola till protokollet och beslutade efter samråd med tekniska nämnden att
medlen inom objektet ”Fler förskoleplatser” ska användas för byggnation av en ny förskola vid
Kristineäng i Kristineberg.
Vid sammanträdet 2021-11-17, § 104, antecknade bildningsnämnden informationen om status
gällande Kristineängs förskola till protokollet.
Konsekvenser för barn och unga
En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med kunskaper om barnets eget
perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och önskemål tas på allvar i
utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god uppväxtmiljö liksom
större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala nätverk. Detta har
beaktats i arbetet med utökad lokalyta för förskolan. I det fortsatta arbetet med kommande
byggprocesser kommer barnperspektivet och barns perspektiv vara i fokus.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att informationen om status gällande Kristineängs förskola antecknas till
protokollet.

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström informerar i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-08

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 12

Sida 26

Dnr BN 2021/000770-2

Dataskyddsefterlevnad, informationssäkerhet och
arbetet kring GDPR – Redovisning och information
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av rapporten från dataskyddsombudet
gällande nämndens dataskyddsefterlevnad 2020-2021.
2. Informationen om informationssäkerhet och arbetet kring GDPR antecknas till protokollet.

Ärendet
Bakgrund
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är ansvarig för att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt art 37 GDPR måste
personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsombud för sin verksamhet.
Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera
den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning.
Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som består av jurist,
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till
tjänsten gemensamt dataskyddsombud görs i olika moment. Ett årligt moment är att
dataskyddsombudet tar fram en självvärderingsenkät som varje personuppgiftsansvarig ska
besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av denna rapport från kontroll av
dataskyddsefterlevnad.

Sammanvägd bedömning och planerade/vidtagna åtgärder
Sydarkiveras sammanvägda bedömning av självvärderingsenkäten är att det viktigaste som
bildningsnämnden i Oskarshamn behöver arbeta vidare med är:
1. Utse personer eller grupp med olika kompetenser som ska utföra risk- och
konsekvensbedömningar inom bildningsnämndens verksamhetsområde. Dataskyddsombudet
ska rådfrågas i samband med risk- och konsekvensbedömningar och är på det sättet ett stöd för
er i det arbetet.
2. Vi rekommenderar att ni slutför kartläggning av era tredjelandsöverföringar och att ni därefter tar
fram analys och åtgärdsplan utifrån kartläggningen.
3. Håll fast vid det arbete med dataskydd och de rutiner som ni redan har.
Bildningsförvaltningen har tagit emot Sydarkiveras rekommendationer och fört in det i vårt
kontinuerliga arbete med informationssäkerhet och dataskydd. Olika kompetenser involveras i våra
risk- och konsekvensbedömningar samt en översyn av eventuella tredjelandsöverföringar har gjorts.
Konsekvenser för barn och unga
Flertalet av personuppgifterna i bildningsnämndens verksamheter gäller barn och unga.
Dataskyddsombudets årliga kontroll av bildningsnämndens dataskyddsefterlevnad och de åtgärder
som därefter vidtas syftar till att säkerställa att nämnden hanterar personuppgifter i enlighet med
gällande lagstiftning vilket är viktigt för barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 27

§ 12 fortsättning

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av rapporten från dataskyddsombudet
gällande nämndens dataskyddsefterlevnad 2020-2021.
2. Informationen om informationssäkerhet och arbetet kring GDPR antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar
på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtanden 2022-02-07
Sydarkiveras rapport från kontroll av bildningsnämndens dataskyddsefterlevnad 2020-2021

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 13

Sida 28

Dnr BN 2019/000016-54

Val av ersättare, ledamot och 1:e vice ordförande i
bildningsnämndens arbetsutskott – Fyllnadsval
Bildningsnämndens beslut
1. Marianne Erlandsson (S) väljs som ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till
och med 2022-12-31.
2. Ingela Ottosson (M) väljs som ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden
2022-03-01 till och med 2022-12-31.
3. Ingela Ottosson (M) väljs som 1:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott för
perioden 2022-03-01 till och med 2022-12-31.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-06, § 214, enligt följande:
1. Från och med 2021-12-08 – 2022-12-31 beviljas Anita Hultgren (S) entledigande från uppdraget
som ledamot i bildningsnämnden.
2. För tiden 2021-12-08 väljs Marianne Erlandsson (S) som ledamot i bildningsnämnden.
Anita Hultgren (S) var även ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott och bildningsnämnden ska
vid dagens sammanträde utse ny ersättare till sitt arbetsutskott.
Carina Lind har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande och ledamot i bildningsnämnden från
och med 2022-03-01. Hon är även ledamot och 1:e vice ordförande i bildningsnämndens
arbetsutskott. Bildningsnämnden ska vid sammanträdet 2022-02-15 utse en ny ledamot och en ny
1:e vice ordförande i sitt arbetsutskott.

Dagens sammanträde
Carina Lind (M) föreslår att Marianne Erlandsson (S) väljs som ersättare i bildningsnämndens
arbetsutskott för perioden till och med 2022-12-31.
Carina Lind (M) föreslår att Ingela Ottosson (M) väljs som ledamot i bildningsnämndens
arbetsutskott för perioden 2022-03-01 till och med 2022-12-31.
Carina Lind (M) föreslår att Ingela Ottosson (M) väljs som 1:e vice ordförande i bildningsnämndens
arbetsutskott för perioden 2022-03-01 till och med 2022-12-31.
Ordföranden ställer proposition på Carina Linds (M) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Skickas till:
För kännedom:
Valda personer
Förvaltningsledningen
Administration – Team övergripande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 14

Sida 29

Dnr BN 2019/000016-56

Val av firmatecknare
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till firmatecknare för
perioden 2022-03-01 till och med 2022-12-31 i kombination med förvaltningschef Lotta Lindgren.
2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Ingela Ottosson (M) och i andra hand
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Magnus Larsson (C).
3. Bildningsnämnden utser administrativ chef Silvana Hedenlo som ersättare för förvaltningschef
Lotta Lindgren.

Ärendet
Enligt avsnitt 2 punkt 3.9 i Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun,
undertecknande av handlingar, ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av
nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska
underteckna handlingar.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till firmatecknare för
perioden 2022-03-01 till och med 2022-12-31 i kombination med förvaltningschef Lotta Lindgren.
2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Ingela Ottosson (M) och i andra hand
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Magnus Larsson (C).
3. Bildningsnämnden utser administrativ chef Silvana Hedenlo som ersättare för förvaltningschef
Lotta Lindgren.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-07

Skickas till
För kännedom:
De valda
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen
Central administration

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 15

Sida 30

Dnr BN 2019/000016-58

Val av bildningsnämndens representant till regional
styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland
Bildningsnämndens beslut
Förslag till beslut
1. För perioden 2022-03-01--2022-12-31 utses bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S)
till representant i regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland.
2. För perioden 2022-03-01--2022-12-31 utses i första hand bildningsnämndens 1:e vice
ordförande Ingela Ottosson (M) och i andra hand bildningsnämndens 2:e vice ordförande
Magnus Larsson (C), såsom ersättare för Anton Sejnehed (S) bildningsnämndens representant
till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland.

Ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2019-01-16, § 7, att utse nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till
representant i regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland för perioden till och med
2022-12-31. Bildningsnämnden utsåg, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Carina Lind (M) och i andra hand bildningsnämndens 2:e
vice ordförande Magnus Larsson (C).
Carina Lind (M) har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande och ledamot i bildningsnämnden
från och med 2022-03-01. Hon är även ersättare för bildningsnämndens representant till regional
styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland. Bildningsnämnden utser vid sammanträdet 2022-02-15
en ny ersättare för bildningsnämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra
Småland. Enligt forumbeskrivningen för styrgruppen är det respektive ordförande från barn- och
utbildningsnämnden eller motsvarande i medlemskommunerna som deltar.

Ärendets behandling
1. För perioden 2022-03-01--2022-12-31 utses bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S)
till representant i regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland.
2. För perioden 2022-03-01--2022-12-31 utses i första hand bildningsnämndens 1:e vice
ordförande Ingela Ottosson (M) och i andra hand bildningsnämndens 2:e vice ordförande
Magnus Larsson (C), såsom ersättare för Anton Sejnehed (S) bildningsnämndens representant
till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-07

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15

Sida 31

§ 15 fortsättning

Skickas till
För kännedom:
Valda personer
Teknikcollege Östra Småland

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 16

Sida 32

Dnr BN 2022/000008-2

Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde
1. Förskollärare Linda Henriksson och rektor Helené Andersson informerar och svarar på frågor om
öppna förskolan Trollsländans verksamhet i nya lokaler på Lamellvägen 5.
2. Projektledare Asja Olsson informerar och svarar på frågor om Förälder: förebild och lots och
genomförandet av föräldrastödet.
3. Bildningschef Lotta Lindgren informerar och svarar på frågor, tillsammans med HR-generalist
Robin Nilsson och personalrepresentant Åke Nilsson, om uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbete samt tillbud och olycksfall 2021.
4. Avtackning av kulturchef Peter O Ekberg med tal, present och blommor.
5. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande:
a. Rekrytering av:
- ekonomistrateg pågår,
- chef för nya ungdomsenheten klar och
- kulturchef klar. Nuvarande bibliotekschef Marcus Persson tillträder som ny kulturchef
2022-03-01.
b. Nuläget gällande pandemin och covid-19.
c. Konstgräset. Domen från förvaltningsrätten innebär att kommunen fick fel. Domen är nu
överklagad av näringsidkare som inte tilldelades uppdraget.
d. Scanias tidigare rökkurer blir väderskydd vid kommunens motionsslingor och utegym.
e. Förskolan och kulturen; utställning i konsthallen – Åkerbruksbyggarna
f.

Kultur och skolan; koffert med bilder, filmer och kopior av Döderhultarns skulpturer kan lånas
av kommunens skolklasser.

g. Grundsärskolan och IK Oskarshamn – Bra kompis.
h. Barnkön till förskolan.
i.

Nova Högskolecentrum erbjuder förskollärarprogrammet via Jönköpings University.

j.

K-huset på Rödsleskolan är klart.

k. Oscarsgymnasiet, Teknikcollege och Blixtlåset – Svenska gymnasiemästerskapet i
innovationer.
l.

Valtider för blivande gymnasieelever.

m. Antal barn och elever 2015-2022.
n. Saga Lundberg (V) frågar om transportprogrammet och kyliga lokaler, vilket anmäls till
hyresvärden.
6. Avtackning av bildningsnämndens 1:e vice ordförande Carina Lind (M) med kort tal, present och
blommor.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 17

Sida 33

Dnr BN 2022/000004-1

Anmälningsärenden
Bildningsnämndens beslut
Anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till
protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-09
Förteckning anmälningsärenden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-15
§ 18

Sida 34

Dnr BN 2022/000005-1

Anmälan av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande
förteckningar till protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-09
Förteckningar delegationsbeslut

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

