
Sammanträdesprotokoll 1 (25) 

 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-10-20 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid  Konferenslokal Moberg, Emmaboda kommunhus 2022-10-20, kl. 13:15 – 14:56 

  

Beslutande  Emma Åhlander Hansson (M), ordförande  

  Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande  

  Jan-Olof P. Jäghagen (S), 2:e vice ordförande  

  Eva Aronsson (C)  

  Karin Rask (C), ersätter Ann Helene Jonsson (M)  

  Dianne Meijer (BA), ledamot  

  Marie-Louise Eddegård (S), ledamot  

  Dan Bondesson (S), ersätter Frida Larsson (S) 

  Kickie Norrby (S), ledamot  
  Maj-Brith Andersson (S), ersätter Flemming Jörgensen (S)  

  Stefan Marcelius (SD), ledamot 

 

Ajournering  14:34 – 14:55 

   

Övriga deltagande  Sonny Meijer (BA), ej tjänstgörande ersättare  

  Dzenita Vrana, ekonom §71 - §73  

  Haris Hadzovic, nämndsekreterare  

   Shahram Behrouz, nämndsekreterare 

  Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 

  Jan Dzedins, kulturchef §71 - §75  
  

Utses att justera  Eva Aronsson (C) 

  

Justeringens plats och tid  Kommunledningskontorets kansliavdelning, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2022-10- 

                                               24, kl. 14:30 

 

 

Underskrifter    sekreterare   § 71 - § 86 

  Haris Hadzovic  

 

ordförande  

  Emma Åhlander Hansson (M) 
 

   justerare  

   Eva Aronsson  (C) 

 

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2022-10-20 

 

Datum för anslags uppsättande 2022-10-24  

 
Datum för anslags nedtagande 2022-11-15 

   

 

Förvaringsplats för protokollet                                               Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

 

 

Underskrift  

  Christoffer Karlsson     
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Innehållsförteckning 

 

§71  Budgetuppföljning 2022 

§72  Information: Förutsättningar kring budget 2023 

§73  Information: Arbete med revidering av Emmaboda kommuns 

kulturplan 

§74  Kulturchefen informerar 

§75  Remissvar: Översyn av styrande dokument 

§76  Beslut: Förordnande av verksamhetschef för centrala barn- och 

elevhälsan enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

§77  Länsbildningsförbundet informerar: Lägesbild om 

folkbildningsarbetet efter pandemin och framtida utmaningar 

§78  Information: Internationella utbyten inom Bildningsförvaltningen 

§79  Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 

§80  Skolverkets riktade insatser till verksamhetsutveckling för barn och 

elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska 

§81  Rapporter om kränkande behandling 

§82  Förvaltningsledningen informerar 

§83  Kurser och konferenser 

§84  Delegationsärenden 

§85  Meddelanden 

§86  Övriga frågor 
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 BIN/2021:66 

§ 71 

Budgetuppföljning 2022 

 

  Dzenita Vrana, ekonom, lämnar information om att oktoberbokslutet inte är klart.  

På nästa månads nämnd redovisas budgetuppföljning. 

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen  

____ 
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 BIN/2022:1 

§ 72 

Information: Förutsättningar kring budget 2023 

 

Dzenita Vrana, ekonom, informerar om arbetet med att ta fram detaljbudget för 

bildningsnämndens verksamhet 2023. Nya sätt att tänka i budget 2023 jämfört 

med budget 2022 redovisas. På november månads nämnd presenteras slutgiltigt 

budgetförslag. Detaljbudgeten beslutas i december.  

____  

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____  

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 73 

Information: Arbete med revidering av Emmaboda kommuns kulturplan 

 

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, lämnar information om arbetet med att ta 

fram en reviderad version av Emmaboda kommuns kulturplan som kommer att 

gälla under 2023. Planen är att bildningsnämnden beslutar att fastställa reviderad 

kulturplan på nämnden i november. 

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 74 

Kulturchefen informerar 

 

Jan Dzedins, kulturchef, informerar om följande som är på gång på kulturområdet 

i kommunen: 

 

  Offentlig utsmyckning på gång på rastplats 25:an, personalköket i  

 kommunhuset, högstadiet och förskolan Solgläntan. 

  Emmaboda kommun sitter med i juryn för årets kulturkommun 2023. 

  Kulturstipendiet håller på att arbetas fram. 

  Mundekulla och Ulvamospelet. 

  Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen planerar att förlänga  

 projektet som görs i samarbete med en musikpedagog och bland annat  

 innebär sång på förskolan.  

  Lovaktiviteter under kommande höstlov. 

  Emmabodafestivalens återkomst under sommaren 2023 i Effy Simons regi. 

  Regional kulturpolitisk konferens 26/10 i Emmaboda. 

  Skolkultur och skapande skola. 

  Emmaboda kommun har ansökt om medel för skrivsommar. 

  Ny sensommarsalut planeras till nästa sommar. 

  En dag med Moberg – utvärdering är på gång för framtida upplägg på detta  

 evenemang. 

  Film i Glasriket. 

  Konst Runt 2023 arrangeras i Emmaboda. 

  Hälsa och kultur.  

  Ny kulturplan kommer att arbetas fram under 2023 för att gälla fr.o.m. 2024. 

  Konstinventeringen fortgår. 

____    

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____    

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____    
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 BIN/2021:78 

§ 75 

Remissvar: Översyn av styrande dokument 

 

Bakgrund 

Yttrandet ska svara på remissen ”Översyn av författningssamling och styrande 

dokument 2022”. Översynen är ett uppdrag från kommunstyrelsen från 2015-11-

24 § 146 och översynen ska göras varje år på de dokument som behöver ses över. 

Syftet är att det ska finnas en samlad totalbild av kommunens författningssamling 

och styrande dokument samt att det ska finnas god kännedom på 

kommunövergripande nivå om behovet av revideringar. De styrande dokument 

som ingår i översynen anges i den ordning de finns angivna i ”Matris – Översyn 

av författningssamling och styrande dokument”: 

      

Avgifter för fjärrlån och övriga avgiftsbelagda tjänster vid biblioteket 

Avgifter för fjärrlån har fastställts 2020-10-26 §85. Övriga taxor inom 

biblioteksverksamheten har fastställts 2016-09-26 §91.  

 

Alla avgifter inklusive avgifter för fjärrlån redovisas sedan 2022 i en 

samlingshandling över alla avgifter och taxor inom bildningsförvaltningens 

område. Planen för avgifter och taxor inom bibliotek är framöver att nivån ska 

ligga kvar på samma nivå. 

 

Biblioteket har införskaffat 3D-skrivare och efterfrågat politiska beslut om 

taxenivå för utskrifter med bibliotekets 3D-printer. Förvaltningen behöver därmed 

arbeta fram ett förslag till taxenivåer för användning av bibliotekets 3D-skrivare.  

 

  Avgifter Förskola Fritidshem (”Barnomsorgstaxa”) 

  I enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2015-06-08 §64, som fastställde  

  nuvarande modell för Barnomsorgstaxa, indexjusterar bildningsförvaltningen  

  maxtaxan löpande när Skolverket på senhösten varje år fastställer ny maxtaxa för  

  nästkommande år. Det finns inga indikationer på att modell för barnomsorgstaxa     

  i Emmaboda kommun ska förändras inom snar framtid.  

 

  Kulturskolans avgifter 

  Nuvarande avgifter för kulturskolan fastställdes av kommunfullmäktige  

  2014-02-03 §15 utefter bildningsnämndens förslag enligt beslut BIN 2013-11- 

  21 §120. Planen för avgifter och taxor inom kulturskola är framöver att nivån ska  

  ligga kvar på samma nivå. 

 

  Avgift för särskild prövning vid vuxenutbildning 

  Fastställd 1993. Bildningsförvaltningen behöver till bildningsnämnden utarbeta  

  förslag på avgift. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och ny taxa kommer att  

  fastställas under 2023. 

   

  Skolskjutsregler 

  Skolskjutsreglemente reviderades 2014-11-13 och 2019-10-28. Ingen plan på  
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  att revidera Skolskjutsreglementet föreligger. 

 

  Biblioteksplan 

  Revidering av biblioteksplan för Emmaboda kommun är beslutad av  

  bildningsnämnden 2022-05-19 §56. Ärendet beräknas slutbehandlas i  

  kommunfullmäktige 2022-10-24. 

 

  Kulturplan 

  Bildningsnämndens presidium har gett kulturchef i uppdrag att göra en mindre  

  revidering av kulturplanen. Planen är att revideringen fastställas av  

  bildningsnämnden på nämndsammanträdet i november.  

 

  Bildningsplan (Verksamhetsplan mm Förskolor) 

  Bildningsplanen antogs av kommunfullmäktige 26 juni 2001. Styrdokumentet är  

  inaktuellt. Bildningsförvaltningen föreslår att det upphävs. 

 

  Extern hyra för skollokaler 

  Fastställd av kommunfullmäktige 2005-06-20 §52. Teknik- och  

  fritidsförvaltningen arbetar på att ta över hanteringen gällande uthyrning av alla  

  kommunala lokaler. När teknik- och fritidsförvaltningen tar över ansvaret för att  

  hyra ut skollokaler, behöver bildningsnämnden föreslå att taxan från 2005 om  

  uthyrning av skollokaler upphävs.    

 

    Ärendets beredning 

    Genomgång av de dokument som är aktuella för översynen har gjorts av   

    samordnare verksamhets- och ledningsstöd och nämndsekreterare.  

 

 Beslutsunderlag 

 Remiss – Översyn av författningssamling och styrande dokument.  

 Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument. 

 Tjänsteskrivelse – Remissvar på översyn av styrande dokument 

____ 

 

     Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

       att ta detta yttrande som sitt eget 

 

       att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att upphäva bildningsplan 

antagen 26 juni 2001 

 

       att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 

____    

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

       att ta detta yttrande som sitt eget 
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       att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att upphäva bildningsplan 

antagen 26 juni 2001 

 

       att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 

____  
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 BIN/2022:83 

§ 76 

Beslut: Förordnande av verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

 

Bakgrund 

Bildningsnämnden fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter som 

huvudman inom skolväsendet enligt skollagen eller annan författning för 

skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. I detta uppdrag ingår även ansvar för 

elevhälsan. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det enligt 

lagstiftningen finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). 

Vårdgivaren har att utse en sådan. 

 

När hälso- och sjukvårdsverksamhet anmäls till IVO ska även den person som av 

vårdgivaren utsetts som verksamhetschef anges. Det är den av vårdgivaren 

(Emmaboda kommun) utsedda nämnden som i sin tur utser verksamhetschefen. 

Nämndens beslut att utse en verksamhetschef är ett personligt förordnande av 

namngiven person att ta över hela ansvaret som verksamhetschef. 

Verksamhetschefens ansvar ska konkret dokumenteras i det nämndbeslut enligt 

vilket verksamhetschefen utses.  

 

Lagrum 

För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. (2 

kap 25 § 1 stycket Skollagen). Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser.  

 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras inom hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Det innebär att de författningar som styr hälso- och 

sjukvården med tillhörande förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter ska 

följas. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som 

ansvarar för verksamheten, verksamhetschef. (4 kap. 2§ 1 stycket Hälso- och 

sjukvårdslagen).  En verksamhetschef ska säkerställa att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. (4 kap. 1§ 

Hälso- och sjukvårdslagen). Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik 

eller vård och behandling av enskilda patienter endast om denne har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet för detta. (4 kap. 4§ Hälso- och sjukvårdslagen). 

 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Verksamhetschefen ska ha de egenskaper och kompetenser som krävs för att 

kunna leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet 

inom verksamheten. Det innebär bland annat att verksamhetschefen bör ha 

organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att kunna fatta beslut och 

kunna uppdra till annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter i det fall 
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verksamhetschefen inte har den sakkompetens som krävs för att leda sådan 

verksamhet. Andra viktiga chefsegenskaper är samarbetsförmåga, 

initiativförmåga, förmåga att motivera och entusiasmera medarbetare samt att 

kunna hantera stressituationer 

 

En verksamhetschef behöver inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning. 

Verksamhetschef kan och ska överlåta de uppgifter som kräver medicinsk eller 

psykologisk sakkompetens vidare till en sakkompetent person, vilken är anställd 

hos vårdgivaren. Verksamhetschefen kan även överlåta andra enskilda 

ledningsuppgifter, som faller inom ramen för uppdraget, till befattningshavare 

inom verksamheten med tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra dessa 

uppgifter. Verksamhetschefen har dock alltid kvar det övergripande ansvaret. 

 

Verksamhetschefens ansvarsområden för den medicinska delen av elevhälsan ska 

omfatta: 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

• känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso-och 

sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör medicinsk och 

psykologisk elevhälsa  

• ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten  

• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten  

• i ett dokument, som kan vara ledningssystemet, ange hur uppgifterna som ingår i 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är 

fördelade i verksamheten  

• inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, 

rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat  

• varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse  

• senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse  

• ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för nämnden  

 

Löpande verksamhet 

• ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den 

fungerar på ett tillfredsställande sätt  

• se till att de medicinska och psykologiska insatserna tillgodoser kraven på hög 

patientsäkerhet och god vård  

• ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den löpande 

verksamheten kräver  

• ansvara för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som både möjliggör och 

säkerställer att patienten kan få del av information av sådant innehåll och i sådan 

omfattning som föreskrivs enligt relevanta bestämmelser i patientlagen.  

• ansvara för att den medicinska och psykologiska elevhälsan har de lokaler, den 

utrustning och de resurser som behövs för att god vård ska kunna ges  

• ansvara för att inköp av tjänster, produkter, försörjnings- och informationssystem 

sker i enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer  
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Avvikelser  

• ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd utövas  

• ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

elever och vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, 

organisationer och intressenter  

• ta emot rapporter om avvikelser i enlighet med 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 

från verksamhetens personal  

• utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra 

vårdskada (avvikelse)  

• vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder med anledning av en avvikelse 

• vid behov göra anmälan enligt Lex Maria  

• i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för 

vårdskada eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som 

framkommer vidta åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet  

 

Personal 

• säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med 

processerna och rutinerna i ledningssystemet  

• säkerställa att det finns skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer i den 

omfattning som tillgodoser behovet  

• ansvara för att skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer har rätt kompetens 

för att kunna bedriva medicinsk och psykologisk elevhälsa av hög säkerhet och 

god kvalitet  

• medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av 

skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer  

• ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka 

personalens möjligheter till fortbildning  

• ansvara för att skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer är informerade om 

de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet  

 

Personuppgiftshantering   

• ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag  

• ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet  

• ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten  

• ansvara för att det finns ett dokument ”Informationssäkerhetspolicy” i enlighet 

med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14  

• ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i det 

digitala journalsystemet och för spårning (loggning) av användare  

• tilldela behörigheter i det digitala journalsystemet  

• ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är 

ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra 

befattningshavares aktuella arbetsuppgifter  

• ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är 

informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter  

• ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker genom 

regelbunden kontroll av loggarna  
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• utreda misstanke om obehörig åtkomst  

 

Samverkan 

• ansvara för att det finns rutiner kring samverkan och samarbete med andra 

myndigheter och internt  

 

Information  

• ansvara för information och kommunikation till patienter och närstående och för 

att göra patienten delaktig i enlighet med patientlagens bestämmelser samt svara 

på frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad gäller 

verksamheten  

• bedriva ett aktivt informationsarbete utåt och inåt 

 

Bildningsförvaltningens förslag samt motivering 

Ann-Helene Hellborg bedöms vara lämplig för uppdraget som verksamhetschef 

utifrån hennes utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.  

 

Hon är utbildad beteendevetare och har mångårig erfarenhet av arbete som 

skolkurator. Hon bedöms ha de kvalifikationer och egenskaper som krävs för 

uppdraget att leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga 

patientsäkerhet. 

 

Ann-Helene Hellborg kommer när så krävs att delegera ledningsuppgifter till 

behörig person med erforderlig kompetens.  

 

Ansvar för anmälningar enligt patientsäkerhetslagen 

Ansvar för anmälningar enligt 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen samt enligt 3 kap. 

7§ patientsäkerhetslagen ska var för sig förordnas personligt till namngivna 

personer. 

 

1. Ansvar att göra Lex Maria anmälningar  

I 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen anges att till Inspektionen för vård och omsorg 

ska anmäla 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex 

Mariaanmälningar). När hälso- och sjukvårdsverksamhet anmäls till IVO ska även 

den person som av vårdgivaren utsetts att göra lex-Maria-anmälningar anges. Det 

är den av vårdgivaren utsedda nämnden som i sin tur utser den tjänsteperson som 

ansvarar för att göra lex-Maria-anmälningar. 

Nämndens beslut att utse denna person är ett personligt förordnande för en viss 

namngiven 

person att ta över hela ansvaret för denna uppgift. 

 

2. Anmälningar om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad 

yrkesutövare inom samma hälso- och sjukvårdsverksamhet kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten. 

I 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen anges att vårdgivaren till Inspektionen för vård 

och omsorg ska anmäla om att det finns skälig anledning att befara att en 
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legitimerad yrkesutövare inom hälsooch sjukvården kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten När hälso- och sjukvårdsverksamhet anmäls till IVO ska även 

den person som av vårdgivaren utsetts att göra dessa anmälningar anges. Det är 

den av vårdgivaren utsedda nämnden som i sin tur utser den tjänsteperson som 

ansvarar för att göra anmälningar om att det finns skälig anledning att befara att en 

legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten. Nämndens beslut att utse denna person är ett personligt 

förordnande för en viss namngiven person att ta över hela ansvaret för denna 

uppgift.    

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse – Förordnande av verksamhetschef för den medicinska delen 

av elevhälsan 

____ 

 

Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 

 

att utse Ann-Helene Hellborg att vara verksamhetschef  

enligt hälso- och sjukvårdslagen för den medicinska delen av elevhälsan med dem  

ansvarsområden som anges i ärendet vid bildningsnämnden i Emmaboda  

kommun. 

 

 

att utse Ann-Helene Hellborg att vara ansvarig för att fullgöra  

nämndens skyldigheter enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (att göra Lex  

Maria-anmälningar) avseende samma verksamhet och, 

 

 

att utse Ann-Helene Hellborg att vara ansvarig för att fullgöra  

nämndens skyldigheter enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen (göra anmälningar  

om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad yrkesutövare inom  

samma hälso- och sjukvårdsverksamhet kan utgöra en fara för patientsäkerheten) 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att utse Ann-Helene Hellborg att vara verksamhetschef  

enligt hälso- och sjukvårdslagen för den medicinska delen av elevhälsan med dem  

ansvarsområden som anges i ärendet vid bildningsnämnden i Emmaboda  

kommun. 

 

 

att utse Ann-Helene Hellborg att vara ansvarig för att fullgöra  

nämndens skyldigheter enligt 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (att göra Lex Maria- 

anmälningar) avseende samma verksamhet och, 
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att utse Ann-Helene Hellborg att vara ansvarig för att fullgöra  

nämndens skyldigheter enligt 3 kap. 7§ patientsäkerhetslagen (göra anmälningar  

om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad yrkesutövare inom  

samma hälso- och sjukvårdsverksamhet kan utgöra en fara för patientsäkerheten) 

____ 
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§ 77 

Länsbildningsförbundet informerar: Lägesbild om folkbildningsarbetet efter 

pandemin och framtida utmaningar 

 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) vill att det i protokollet noteras att 

Johan Wåhlin, Kalmar Läns Bildningsförbund, har besökt bildningsnämnden 

2022-10-20 mellan klockan 11-12, för att presentera en statistisk redogörelse över 

folkbildningsverksamhet i kommunen. Ett annat område som gicks igenom är 

aktuella framtidsutmaningar för folkbildningsförbunden. Länsbildningsförbundet 

skickar med att kommunen bör invänta reformer kring statliga bidragssystem till 

folkbildningen, innan kommunen planerar att eventuellt göra om sina system för 

bidrag.  

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 78 

Information: Internationella utbyten inom Bildningsförvaltningen 

 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) vill att det i protokollet noteras att 

förskolerektor Inger Friman Olofsson, IT-pedagog Heide Krause och samordnare 

Daniel Jonsson mellan klockan 10-11, 2022-10-20, har informerat 

bildningsnämnden om en EU-finansierad utbytesresa som Emmaboda kommuns 

förskoleorganisation gjort till Berlin.  

 

Kommunens förskolor har ett aktivt samarbete med förskolor i Berlin. 

Utbytesresan gjordes i maj 2022 och handlade om bland annat hur olika förskolor 

i Berlin arbetar med IKT-frågor. Förskolor i Tyskland har kommit olika långt med 

IKT-utveckling. Emmaboda kommun har ett nyttigt och lärorikt samarbete med de 

skolor som har kommit längre, och ett utbyte som syftar till att dela med sig av 

kunskap med de förskolor som har nytta av Emmaboda kommuns kompetenser 

och kunskaper. 

 

Delegationen som åkt från Emmaboda har därutöver fått insyn i 

fritidsgårdsverksamhet i Berlin. Fritidsgårdsverksamheten var tydligt åtskild från 

skola och föräldrar, nästan som en ”fristad” för ungdomar. Ungdomar involveras 

aktivt i skapande och omvårdnad av deras fristad, vilket gör att sabotage inte 

förekommer.  

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 79 

Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 

 

Daniel Jonsson, samordnare, lämnar information från Ewa Ekelund, 

utvecklingsledare. Informationen handlar om följande saker: 

 

Planer mot kränkande behandling 

 Årligen behöver varje förskola och skola upprätta en ny plan mot kränkande 

behandling. 

 Planerna mot kränkande behandling upprättas utifrån utvärdering av gällande 

plan. 

 Arbetet med att upprätta planer mot kränkande behandling pågår under 

hösten. 

 

Elevenkäter 

 Elevenkäter med utgångspunkt i Trygghet, Delaktighet, Lärande har 

genomförts mellan 1-15 oktober. 

 Sammanställning av resultaten pågår just nu.  

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 80 

Skolverkets riktade insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever 

som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska 

  

Ingen ny information finns per 20 oktober. 

____    

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   
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   § 81 

Rapporter om kränkande behandling 

 

Daniel Jonsson, samordnare, lämnar information från Lennart O Werner, 

förvaltningschef om inkomna rapporter gällande kränkande behandling. 

Redogörelsen utgår från statistik sedan förra mötet med bildningsnämnden 2022-

09-15.  

 

Bildningsförvaltningen kommer att följa upp hur skolor som rapporterat få eller 

inga ärenden lyckas uppnå statistiskt positiva resultat. Bildningsnämnden är 

intresserad av hur man lyckas ha skolmiljöer fria från kränkningar.  

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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                        § 82 

Förvaltningsledningen informerar 

 

Daniel Jonsson, samordnare, tar upp följande information från Lennart O Werner, 

förvaltningschef: 

 

Aktuella rekryteringar 

 Ny rektor på gymnasiet har tillträtt. 

 Rekryteringar till högstadierektor och till kulturskolechef pågår. 

 

Lokaler 

 Inbrottsvågen i Emmaboda centralort och effekterna på 

bildningsförvaltningen. Kommunen som helhet vidtar åtgärder.  

 Projektet förskolan Solgläntan ska i närtid upphandlas. 

 Inflationens effekter på kommunala investeringar i nya byggnationer är 

markant. 

 

Övrigt aktuellt i förvaltningen 

   Ett nytt elevregister är på plats. Gymnasiet och  

     vuxenutbildningen kommer att få utbildning i det nya systemet under hösten.  

     Nästa vår ska förskolan och grundskolans personal få utbildning.   

   Det nya avtalet inom Gymnasiesamverkan Sydost håller på att arbetas fram.  

   Kommunens arbete med att sjösätta e-tjänster är på gång. 

   Chefer i Emmaboda kommun har besökt Öland för en konferens om  

  bemötande.  

 

____   

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____    

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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§ 83 

Kurser och konferenser 

 

Ingen ny information om kurser eller konferenser. 

____    

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

____ 
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 BIN/2022:4 

§ 84 

Delegationsärenden 

 

Följande delegationsbeslut har inkommit från: 

 

-förvaltningschef 

BF25-26/22  

 

-skolskjutshandläggare 

BF22610 

 

-rektor, Långasjö skola F-6 

2022:04-2022:09 

 

-rektor, Bjurbäcksskolan F-6 

15-23/22 

 

-rektor, Vissefjärda skola F-6 

2022:11-16 

 

-förvaltningschef 

BF30/22 

 

____    

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att godkänna redovisning av inkomna delegationsbeslut 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisning av inkomna delegationsbeslut 

____  
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§ 85 

Meddelanden 

 

  BIN/2022:13 460 

Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport från en ordinarie 

livsmedelskontroll utförd 2022-09-16 i lokalerna till verksamheten Fritidshemmen 

Bävern Tigern Uttern. 

 

  BIN/2022:13 460 

Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport från en ordinarie 

livsmedelskontroll utförd 2022-09-20 i lokalerna till verksamheten Mikaelsgården. 

 

  BIN/2022:13 460 

Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport från en ordinarie 

livsmedelskontroll utförd 2022-09-20 i lokalerna till verksamheten Förskolan 

Stenröset. 

   

BIN/2022:13 460 

Bygg- och miljönämnden har översänt kontrollrapport från en livsmedelskontroll 

utförd 2022-09-20 i lokalerna till verksamheten. Det var en extra kontroll för att 

följa upp om avvikelser från livsmedelslagstiftningen åtgärdats.  

 

____  

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 

____   

 

Bildningsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 

____ 
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§ 86 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lyfts. 

 

____ 
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