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Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
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Övriga deltagande Lennart O Werner, förvaltningschef  
 Petra Sand, utvecklingsledare 
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Utses att justera Jenny Rydberg (C) 

Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 14-26 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
  Jenny Rydberg  
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-12 
 
Datum för anslags 2020-03-16 Datum för anslags 2020-04-07 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Bildningskontoret, Emmaboda 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson



 PROTOKOLL 2 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 3 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 14 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef, redovisar en uppföljning av budgeten för 
perioden januari – februari 2020. Det konstateras att det ser ut som att det finns 
för höga  personalkostnader i flera av bildningsnämndens verksamheter. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 4 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 15 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Investeringsmedel 2020 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2019-06-17 beslut om 2020 års budget för 
Emmaboda kommun. En del i detta beslut rör fördelning av investeringsmedel. 
2019-11-25 fattade kommunfullmäktige beslut om korrigering av driftbudget 
2020 med plan för 2021-2022.  
 
Det finns stora behov av förnyelse och investeringar i flertalet av bildnings-
nämndens verksamheter. Tillgängliga medel räcker inte till alla behov. Inköp av 
datorutrustning till personal och elever föreslås vara prioriterat 2020. Detta då 
skolorna behöver utrustningen för att kunna följa med i den tekniska utvecklingen.  
 
Utifrån de äskanden som gjorts har ett förslag till fördelning av bildnings-
nämndens tillgängliga investeringsmedel 2020 tagits fram enligt följande: 
 

Kst Kst(T) Budget 2020 
36001 Inventarier IKT 3 000 000 
36009 Konstinköp 50 000 
36040 Johansfors grundskola 150 000  

Summa 3 200 000 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom Daniel Jonsson.  
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att fördela investeringsmedel för 2020 enligt tabell 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att fördela investeringsmedel för 2020 enligt tabell 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 5 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 16 Dnr BIN/2020:24 785 
 
Överflyttning av LSS barn och ungdom till Socialförvaltningen 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner och utvecklingsledare Petra Sand informerar 
om tidsplanen för och processen kring överflyttningen av LSS barn och ungdom 
till Socialförvaltningen. Datum för överflyttningen är satt till 1 juli 2020.  
 
I samband med att LSS barn och ungdom byter förvaltningstillhörighet kommer 
även de för verksamheten avsatta budgetmedlen att flyttas över från 
Bildningsförvaltningen till Socialförvaltningen. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 6 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 17 Dnr BIN/2020:14 718 
 
Tillsyn av föräldrakooperativet Bullerbyn, Vissefjärda 
 
Bakgrund och sammanfattning 
I Skollagen 26 kap 4 § regleras en kommuns tillsynsansvar över fristående 
förskolor. En kommun har tillsyn över förskolor om dess huvudman är godkänd 
enligt Skollagen 2 kap 7 § andra stycket. I Emmaboda kommun genomförs denna 
tillsyn vartannat år.  
 
Tillsyn av förskolan Bullerbyn i Vissefjärda har genomförts 2019-11-25. 
Verksamhetens ekonomi, organisation samt dess pedagogiska innehåll har 
granskats. Den genomförda tillsynen har inte föranlett bildningsförvaltningen att 
fatta beslut om åtgärder eller sanktioner.  
 
Inom ramen för tillsynen ska råd och vägledning lämnas som förebyggande åtgärd 
enligt Skollagen 26 kap 9 §. I samband med denna tillsyn har det varit aktuellt att 
erbjuda råd och vägledning angående den digitala kompetensen, 
inomhusmiljöerna, samt målarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från Inger Friman Olofsson, rektor för förskolan i Emmaboda 
kommun. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med godkännande anteckna informationen till protokollet 
____ 

 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   med godkännande anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 
 

  



 PROTOKOLL 7 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 18  Dnr BIN/2020:15 718   
 
Tillsyn av föräldrakooperativet Lilla Hjärtat, Lindås 
 
Bakgrund och sammanfattning 
I Skollagen 26 kap 4 § regleras en kommuns tillsynsansvar över fristående 
förskolor. En kommun har tillsyn över förskolor om dess huvudman är godkänd 
enligt Skollagen 2 kap 7 § andra stycket. I Emmaboda kommun genomförs denna 
tillsyn vartannat år.  
 
Tillsyn av förskolan Lilla Hjärtat, Lindås har genomförts 2019-11-26. 
Verksamhetens ekonomi, organisation samt dess pedagogiska innehåll har 
granskats. Den genomförda tillsynen har inte föranlett bildningsförvaltningen att 
fatta beslut om åtgärder eller sanktioner.  
 
Inom ramen för tillsynen ska råd och vägledning lämnas som förebyggande åtgärd 
enligt Skollagen 26 kap 9 §. I samband med denna tillsyn har det varit aktuellt att 
erbjuda råd och vägledning angående den digitala kompetensen, 
inomhusmiljöerna, samt målarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från Inger Friman Olofsson, rektor för förskolan i Emmaboda 
kommun. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med godkännande anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande anteckna informationen till protokollet 
____  



 PROTOKOLL 8 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 19  Dnr BIN/2020:22 004 
 
Revidering av dokumenthanteringsplanen för Bildningsnämnden 
  
Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 § 146 att uppdra åt kansliavdelningen att 
hålla matrisen med styrande dokument uppdaterad och kommunicera med berörda 
delar av kommunkoncernen när författningar eller styrande dokument ska 
revideras.  
 
Med anledning av detta beslut har det 2019-11-25 inkommit en remiss från 
Kommunledningskontoret till kommunens förvaltningar angående översyn av 
författningssamling och styrande dokument. Ett av de dokument som behöver 
revideras är Bildningsnämndens Dokumenthanteringsplan.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare Nina Söderberg angående 

revidering av Dokumenthanteringsplanen för Bildningsnämnden 
- Bilaga med förslag till reviderad Dokumenthanteringsplan 
- Matris med styrande dokument (tillhörande ärende BIN/2019/71) 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   anta reviderad Dokumenthanteringsplan enligt förslag 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att anta reviderad Dokumenthanteringsplan enligt förslag 
____  



 PROTOKOLL 9 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 20   Dnr BIN/2020:11 026 
 
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till sjukfrånvaron 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommuns valda revisorer har med hjälp av revisorer från företaget 
PWC granskat Emmaboda kommuns arbetsmiljöarbete. Bakgrunden till revisionen 
var att sjukskrivningstalen sedan 2012 har ökat och 2018 uppgick sjukfrånvaron till 
5,5 procent i Emmaboda kommun. Revisionen gjordes under 2019 och när hela det 
året nu kan summeras så kan det konstateras att sjuktalen har minskat och för 
bildningsförvaltningens del låg sjukfrånvaron på 4,4 procent under förra året. 
 
Mot bakgrund av att det tidigare har kunnat noteras en ökning av sjukfrånvaron 
samt med utgångspunkt i vad som i övrigt har framkommit i revisionsrapporten vill 
revisorerna ha svar på vilka åtgärder som vidtas av bildningsförvaltning och 
bildningsnämnd. 
 
Bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen ska fortsätta att utveckla arbetet på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå. Följande åtgärder planeras: 

 
• Rekrytering av tjänst som bland annat ska arbeta med stöd till chefer och 

verksamhet med avseende på det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

• Mer stöd till chefer framförallt vid nyanställning med syftet att det ska gå 
snabbt att komma in i den delen av uppdraget som gäller det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 

• Höjning av kvaliteten genom mer fokus på analys av statistik samt vidare 
diskussion om orsaker och effekter 

 

• Utveckling av KIA-systemet med tydligare rutiner, checklistor för 
skyddsronder, mm 

 

• Uppföljning och utbildning i det nya KIA-systemet 
 

• Arbetsmiljöfrågor ska fortsatt vara en fast punkt på dagordning på chefs- och 
verksamhetsmöten, och deltagare från personalavdelningen ska närvara 

 

• Arbetsmiljöfrågor ska fortsatt vara en fast punkt på samverkansmöten och 
skyddskommitté 

 

• Uppföljning av fysisk arbetsmiljö och lokalsituationen med bla OVK-
besiktningar i samband med lokalsamordningsmöte med tekniska 
förvaltningen 

 
Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ska på sina möten få fortsatt löpande information om 
arbetsmiljöarbetet under punkten ”Systematisk uppföljning av bildningsnämndens 
verksamhet”. Årliga rapporter om arbetsmiljöarbetet ska upprättas och tillställas 
bildningsnämnden.  



 PROTOKOLL 10 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens valda revisorer har med hjälp av PWC granskat Emmaboda kommuns 
systematiska arbetsmiljöarbete kopplat till sjukfrånvaron. Detta svar till revisorerna 
innehåller en beskrivning av planerade åtgärder som sammanfattningsvis innebär 
utökat ledningsstöd på bildningskontoret samt att rutiner för arbetsmiljöarbetet 
bibehålls och förstärks. Arbetsmiljö ska vara en stående punkt på dagordning vid 
chefsmöten, samverkansmöten etc. Bildningsnämnden ska få fortsatt löpande 
information om arbetsmiljöarbetet. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____  



 PROTOKOLL 11 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 21 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Petra Sand, utvecklingsledare, informerar om följande: 
 
 Barnkonventionen 

Flera olika kortfilmer som ingår i Barnombudsmannens webbutbildningar 
visas för nämnden. Utgångspunkten är att belysa barnrättsperspektivet och 
synliggöra det faktum att Barnkonventionen har blivit lag från och med 1 
januari 2020. 
 
En genomgång görs av vad Barnkonventionen är och vad det innebär att 
konventionen nu har blivit en svensk lag. Barnkonventionens fyra 
grundprinciper tas upp, dvs lika rättigheter och ickediskriminering, barnets 
bästa, rätten till liv och utveckling, samt delaktighet och inflytande. 
Samtliga delar hänger ihop och är beroende av varandra. 
 
Det konstateras att alla vuxna har ett gemensamt ansvar att respektera, 
skydda och främja barns rättigheter. De som arbetar med barn eller fattar 
beslut som rör barn har ett särskilt ansvar för att barns rättigheter 
tillgodoses. Barnkonventionen är dessutom en miniminivå och inte ett tak 
för barns rättigheter. 
 
I arbetet med att klara av att tillämpa lagstiftningen har Emmaboda kommun 
tagit fram en plan för arbetet med barns rättigheter. Planen är ett kommande 
dokument som gäller för Emmaboda kommunkoncern. Samtliga 
förvaltningar har varit med och samarbetat för att ta fram denna plan. 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

  



 PROTOKOLL 12 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 22 Dnr BIN/2020:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Utvecklingsledare Petra Sand redogör för inkomna rapporter om kränkande 
behandling. Sedan senaste nämndsmötet  den 13 februari så har 22 nya rapporter 
inkommit. Utredning ska påbörjas i förhållande till 9 av de inlämnade rapporterna 
och i 13 ärenden pågår utredning.  
 
Totalt sett under 2020 har det fram till dags datum inkommit 39 rapporter. Av 
dessa ärenden är 6 avklarade, i 22 ärenden pågår det utredning, och i 11 ärenden 
ska utredning påbörjas. 
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 PROTOKOLL 13 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 23 Dnr BIN/2020:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan 
 
I arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan så prioriteras för närvarande 
tre saker som ska tas i tur och ordning. Först och främst vill 
bibliotekschefen utse en skolbibliotekssamordnare bland den befintliga 
personalen. Därefter behöver det bestämmas hur biblioteksstrukturen ska 
se ut. Slutligen kan själva planen utformas och dess innehåll bestämmas. 
En målsättning är att biblioteksverksamheten ska bli smalare men vassare. 
 

 Ansvarsfördelning mellan Teknik- och Fritidsnämnden och 
Bildningsnämnden 
 
Efter nya diskussioner med förvaltningschefen för tekniska kontoret så har 
nya överenskommelser gjorts angående vem som gör vad i verksamheterna 
med avseende på uppgifter relaterade till städ och vaktmästeriverksamhet. 
 

 Skolinspektionens granskning – enkäter 
 
I Skolinspektionens regelbundet återkommande granskning som aviseras i 
förväg, har nu svaren från Skolinspektionens enkäter kommit. Dessa svar 
finns samlade i ett dokument. Det är frågorna från dessa enkäter som 
ligger till grund för det koncentrat av sammanlagt 16 frågor som vi själva 
ställer i kommunens egna skolenkäter.  
 
Dialoger kommer att föras med rektorerna angående hur de ser på 
utvecklingen, deras analys är viktig. 

____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

  



 PROTOKOLL 14 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 24 Dnr BIN/2020:3 002 
  
 
Delegationsärenden 
 
Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 
 

- förvaltningsekonom: 
BF EK 01-11/20 
 

- enhetschef för Centrala barn och elevhälsan: 
BFC20:104 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:01-04 
 

- enhetschef för Centrala barn och elevhälsan: 
BFC20:105 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:05-08 
 

- förvaltningschef: 
BF 02/20 
 

- förvaltningschef: 
BF 03/20 

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



 PROTOKOLL 15 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 25 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:6 611 
 
Skolinspektionen har beslutat att överlämna anmälan mot Bjurbäcksskolan till 
Emmaboda  kommun för utredning och eventuella åtgärder med avseende på 
klagomål på en undervisningssituation. 
 
Skolinspektionen har tillställts svar angående utredning om klagomål på 
undervisningssituation. 
 
  Dnr BIN/2020:12 460 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-02-18 på fritidshem Pantern, Vissefjärda. 
 
Bygg- och miljönämnden har lämnat kontrollrapport från en livsmedelskontroll 
utförd 2020-03-03 på fritidshem Kobran, Emmaboda. 
 
  Dnr BIN/2019:50 875 
 
Boverket har meddelat beslut angående begäran om förlängning av projekttid 
samt ändring av projekt enligt förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-
statliga kulturlokaler med avseende på projekt tillhörande The Glass Factory. 
 
  Dnr BIN/2020:23 612 
 
Skolinspektionen har skickat remiss angående ansökan om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Calmare 
Internationella Skola i Kalmar kommun (CIS i Kalmar AB).  
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Migrationsverket har meddelat beslut om avslag i ärende om ersättning för 
asylsökande barn m fl i grundskola. 
 
Skolverket har meddelat beslut om ansökan angående statsbidrag för omsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020. 
 
Skolverket har meddelat beslut om redovisning angående statsbidrag för 
handledare i Läslyftet i förskolan för 2018/2019. 
 
Skolverket har meddelat beslut om ansökan angående statsbidrag för bättre 
språkutveckling i förskolan för 2020. 

  



 PROTOKOLL 16 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
  Dnr BIN/2005:14 611 
 
Rektor för Bjurbäcksskolan 7-9 har meddelat beslut om genomförande av 
Polenresa. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 17 (17) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 26 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) väcker förslag om att stänga Emmaboda kommuns skolor 
med anledning av spridningen av det nya Coronaviruset Covid-19, och han 
framför uppfattningen att de bör stängas snarast. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner informerar om att det kommer att vara 
skolhuvudman på kommunledningsnivå som ytterst blir ansvarig för att fatta 
eventuella beslut om att stänga skolorna i Emmaboda kommun. Nationella 
myndigheters rekommendationer om lämpliga åtgärder är det som följs. 
____ 
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