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§ 27 Dnr BIN/2019:23 041 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redovisar en uppföljning av budgeten för 
2020. Det finns för närvarande stora osäkerheter i prognosen. Detta framför allt 
för att det är svårt att förutse effekterna av smittspridningen av viruset Covid-19 
och hanteringen därav. Prognosen pekar dock mot ett fortsatt stort budgetunder-
skott på flera miljoner. En stor kostnad för kommunen är de interkommunala 
ersättningarna.  
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson påminner även om att det är önskvärt att 
komma igång med arbetet med att ta fram budget för 2021. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 28 Dnr BIN/2020:32 016 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson informerar om Emmaboda kommuns nya 
risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka 
kunskapen om risker och sårbarheter i kommunen. Risk och sårbarhetsanalysen 
omfattar bland annat åtgärdsförslag för att öka kommunens krisberedskap och 
förmåga att motstå omfattande samhällsstörningar. Risk- och sårbarhetsanalysen 
har arbetats fram i en bred konstellation där samtliga kommunala verksamheter 
inklusive såväl bolag som förbund ingått. 
 
En redogörelse lämnas över vilka risker som kommunen har arbetat med i sin 
analys samt vad som anses vara prioriterade åtgärder. Vikten av livsmedels-
beredskap understryks särskilt. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 

  



 PROTOKOLL 5 (29) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-04-23 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 29 Dnr BIN/2020:28 000 
 
Rapportering angående coronaviruset Covid-19 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson rapporterar angående smittspridningen av 
viruset Covid-19 och hanteringen därav. En redogörelse lämnas för händelse-
utvecklingen i stort samt sett i relation till Emmaboda kommun. Mer specifikt 
informeras om vilken hantering som bildningsförvaltningen har haft. En lista med 
vidtagna åtgärder gås igenom. 
 
För närvarande sker daglig lägesrapportering från verksamheterna till 
förvaltningschef och förvaltningsekonom. Veckovis rapportering sker till 
krisledningen.   
 
Frågetecken finns kring hur exempelvis skolavslutningarna, studenten, eventuella 
behov av sommarskola, samt lovaktiviteter ska hanteras. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tillägger att det kommer att göras en särskild 
granskning av elever som har haft hög frånvaro. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 30 Dnr BIN/2020:24 785 
 
Överflyttning av LSS Barn och ungdom  
 
Bakgrund 
I nuvarande organisation i Emmaboda kommun har Bildningsnämnden ansvar för  
LSS-verksamhet, korttidsboende, ledsagning och vissa verksamheter för barn och 
unga upp till 20 år. Anledningen till denna ansvarsfördelning har varit att samma 
förvaltning har ansvar för barnens hela dag och vecka oavsett om det är skola eller 
omsorgsverksamhet. Det finns dock nackdelar med denna ansvarsfördelning då 
två olika nämnder och förvaltningar måste upprätta dokument och utöva styrning 
och ledning inom samma verksamhetsområde. Organisationen blir också sårbar 
framförallt i samband med större arbetsbelastning.  
 
Mot bakgrund av detta beslutade Kommunstyrelsen att ge kommunchefen i 
uppdrag att inom ramen för en organisationsförändring återkomma med förslag på 
att verksamheten LSS Barn och ungdom flyttas över från Bildningsnämnden och 
dess förvaltning till Socialnämnden och dess förvaltning. Kommunchefen har 
därefter gett förvaltningscheferna för respektive förvaltningar i uppdrag att ta fram 
förslag på hur övergången kan genomföras. Förslaget är att överflyttningen av 
LSS Barn och ungdom sker från och med 2020-07-01.  
 
Den budgetram som Bildningsnämnden fastställt för verksamheten flyttas över 
från Bildningsnämnden till Socialnämnden efter särskild beräkning. En 
konsekvens av överflyttningen är också att de berörda nämndernas respektive 
reglementen behöver revideras vad gäller förändrat verksamhetsansvar. 
 
Ärendets beredning 
I samband med att förvaltningscheferna fick i uppdrag att utarbeta förslag till 
beslut om överflyttning av verksamheten så informerades den personal som 
närmast berörs av förslaget. Medarbetare har fått löpande information med 
möjlighet att ställa frågor och medverka i riskbedömningar och analyser.  
 
Under en heldag i slutet av oktober genomfördes ett särskilt arbetsmöte där olika 
frågor, farhågor och fördelar identifierades. Företrädare från personalavdelningen 
har medverkat på möten med hela personalgruppen för att svara på frågor om hur 
organisationsförändringen påverkar medarbetarnas anställningar. Särskilda risk- 
och konsekvensanalyser har gjorts löpande och olika möten har dokumenterats.  
Denna dokumentation finns med som beslutsunderlag till denna tjänsteskrivelse.  

 
Hos bägge förvaltningarna har information kontinuerligt lämnats på de fackliga 
samverkansmötena (FÖSAM) om det pågående arbetet med överflyttningen. 
 
Förvaltningarnas roll 
Förvaltningarna och nämndernas presidier har arbetat tillsammans för att förslaget 
till denna organisationsförändring ska kunna genomföras.  
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Det råder stor samstämmighet kring att det här är ett bra förslag, samtidigt är det 
angeläget att understryka vikten av att även fortsättningsvis tillämpa ett 
helhetsperspektiv i förhållande till barnen och deras behov.  
 
Förvaltningscheferna har tillsammans med verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och chefen för LSS Barn och ungdom arbetat löpande med att ta 
fram underlag och analyser samt informera medarbetarna inom verksamheten.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen av organisationsförändringen blir att all LSS och omsorgs-
verksamhet samlas inom en och samma nämnd, något som bedöms som en stor 
fördel när det gäller att ha samlad kompetens inom verksamhetens lagrum. 
Sårbarheten bedöms minska.  
 
En möjlig negativ konsekvens kan vara att personal med delade tjänster i den nya 
organisationen delas mellan två förvaltningar istället för mellan två verksamheter 
inom samma förvaltning. Särskilda åtgärder och uppföljningar bör göras i syfte att 
säkerställa ett fortsatt utvecklat samarbete mellan skolan och omsorgen för 
barnens bästa.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Organisationsförändringen är kostnadsneutral för Emmaboda kommun. 
Kostnaderna för Bildningsnämnden för verksamheten LSS Barn och ungdom 
överförs till Socialnämnden i samband med överflyttningen, och detta justeras i 
respektive nämnds budgetram i särskild uträkning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har initierat en organisationsförändring som innebär att 
ansvaret för LSS Barn och unga överförs från Bildningsnämnden till 
Socialnämnden. De bägge förvaltningscheferna har tillsammans med personal på 
förvaltningarna samt i aktuell verksamhet tagit fram beslutsunderlag och förslag 
till beslut. Förslaget är att överflyttningen av verksamheten sker från och med 1 
juli 2020. Budgetramen för verksamheten överförs från Bildningsnämnden till 
Socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
- Tidslinje för LSS övergång från bildningsförvaltningen till socialförvaltningen  
- Sammanställning workshop LSS Barn och ungdom 2019-10-31 
- Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning för medarbetare 
- Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning för chef 
____ 
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Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att från och med  

1 juli 2020 överföra verksamheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden 

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att från och med  

1 juli 2020 överföra budgetramen för verksamheten LSS Barn och ungdom 
från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att från och med  

1 juli 2020 överföra verksamheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden 

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att från och med  

1 juli 2020 överföra budgetramen för verksamheten LSS Barn och ungdom 
från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 
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§ 31 Dnr BIN/2020:33 003 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente  
 
Bakgrund och sammanfattning 
Bildningsnämndens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige  
1998-12-03. Tillägg till reglementet med anledning av införandet av kultur-
utskottet gjordes 2007-03-26.  
 
Reglementet har som funktion att tydliggöra vad nämnden har för ansvar, ange 
hur nämnden är uppbyggd, samt klargöra hur nämndens arbete ska fungera. En 
grundläggande förutsättning för att reglementet ska vara ändamålsenligt är att det 
innehåller aktuell och korrekt information.  
 
Med anledning av att det nuvarande reglementet i flera viktiga avseenden inte är 
vare sig aktuellt eller korrekt, är det nödvändigt att genomföra en revidering av 
reglementet.  
 
Beredning 
Instruktioner för framtagandet av förslag har lämnats av presidiet på presidiets 
beredningsmöte 10 februari. Ärendet har därefter beretts av nämndsekreteraren. 
Genomgång av ärendet har gjorts på bildningsnämndens enskilda överläggningar 
12 mars.  
 
Nyligen uppdaterade reglementen i motsvarande nämnder i följande kommuner 
har gåtts igenom i jämförande syfte: Alvesta, Falkenberg, Hässleholm, Kalmar, 
Lilla Edet, Mörbylånga, samt Nybro.  
 
Presidiet, förvaltningschef, förvaltningsekonom och utvecklingsledare har tagit 
del av och justerat förslaget i samband med presidiets beredningsmöte 2 april. I 
samband med detta möte har presidiet tagit förslaget till sitt eget. Facklig 
samverkan har genomförts 14 april. 
 
Beslutsunderlag 
- Förslag till reviderat reglemente för Bildningsnämnden 
- Nuvarande reglemente för Bildningsnämnden 
____ 
 
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

revideringen av Reglemente för Bildningsnämnden enligt förslag 
 
att från och med den tidpunkt när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 

kraft kommer bildningsnämnden för närvarande inte att inrätta något utskott 
och det nuvarande kulturutskottet kommer att upphöra 

____  



 PROTOKOLL 10 (29) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-04-23 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

revideringen av Reglemente för Bildningsnämnden enligt förslag 
 
att från och med den tidpunkt när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 

kraft kommer bildningsnämnden för närvarande inte att inrätta något utskott 
och det nuvarande kulturutskottet kommer att upphöra 

____ 
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§ 32  Dnr BIN/2020:21 032 
 
Remiss – Förslag från Möjligheternas Hus angående fasta praktikplatser 
 
Bakgrund 
Det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB fungerar bland annat som 
Emmaboda kommuns arbetsmarknadscentrum och samordnar projekt och 
verksamhet på arbetsmarknadsområdet. I det uppdraget ingår exempelvis att ordna 
praktikplatser för arbetssökande som deltar i någon form av utbildning eller andra 
aktiviteter som syftar till att de komma in på arbetsmarknaden.  
 
Remissförslaget går ut på att det ska finnas fasta praktikplatser inom kommunens 
olika förvaltningar samt att fördelningen av dessa praktikplatser görs 
proportionerligt med utgångspunkt i förvaltningarnas storlek sett till antalet 
anställda i respektive förvaltning. Syftet är att underlätta för Möjligheternas Hus 
att hantera processen med att få fram praktikplatser. Motsvarande situation med 
mycket arbete för att få fram praktikplatser finns också inom bildnings-
förvaltningens verksamheter med avseende på prao för elever i årskurs 8 och 9 
samt vad gäller praktikplatser och APL-platser för gymnasieelever. 
 
Från bildningsförvaltningens sida ser vi positivt på att det finns fasta 
praktikplatser i de kommunala verksamheterna både för praktikanter från MHAB 
men även från andra verksamheter. Det skulle vara en fördel om ett gemensamt 
digitalt system för att hantera och samordna praktikplatser introducerades. Det 
finns en rad olika digitala system som skulle underlätta administrationen av 
praktikplatser för flera aktörer i Emmaboda kommun. 
 
Det kan dock konstateras att för praktikplatser inom barnomsorg och skola finns 
särskilda krav som måste beaktas när praktikplatser fördelas. Framför allt ställs 
det krav på att kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret men det är även 
viktigt att understryka att det måste finnas utrymme för handledning i förhållande 
till de som innehar praktikplatser i anslutning till bildningsförvaltningens 
verksamheter. 
 
Ärendets beredning 
Förvaltningschef har ansvarat för ärendets beredning. Frågor har ställts till och 
synpunkter har inhämtats från studie- och yrkesvägledare angående 
praoverksamhet i grundskolan. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Fasta praktikplatser kräver att det finns utrymme för handledning av praktikanter 
vilket i sin tur kräver att det finns resurser avsatta till detta. Handledarutbildning 
och tid för kvalitativ handledning måste säkerställas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
På kort sikt finns initiala kostnader för tex handledarutbildning, ev. inköp och 
introduktion av digitala system för praktiksamordning.   
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En väl fungerande organisation för praktiksamordning med fasta praktikplatser 
bör på sikt ge bättre ekonomi i verksamheterna och för Emmaboda kommun totalt 
sett. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Möjligheternas Hus AB föreslår i sin remiss att det ska finnas fasta praktikplatser 
i inom Emmaboda kommunkoncern samt att fördelningen av dessa praktikplatser 
ska göras proportionerligt med utgångspunkt i förvaltningarnas storlek sett till 
antalet anställda i respektive förvaltning. Förslaget med fasta praktikplatser 
förordas men med de förbehåll som har angetts i detta remissvar angående krav på 
utdrag ur belastningsregistret samt begäran att det måste finnas utrymme för 
handledarutbildning och handledning. Det bör även övervägas att ett digitalt 
system för samordning av praktikplatser införskaffas till Emmaboda kommuns 
verksamheter.     
 
Beslutsunderlag 
- Remissvar angående förslag från Möjligheternas Hus AB beträffande fasta 

praktikplatser inom Emmaboda kommunkoncern . 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att   ta detta remissvar som sitt eget 
 
att   föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att   ta detta remissvar som sitt eget 
 
att   föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget 
____  
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§ 33   Dnr BIN/2020:27 010 
 
Remiss – Plan för barnets rättigheter 
 
Bakgrund 
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter 
införlivad i svensk lagstiftning. En kommunövergripande arbetsgrupp har tagit fram 
en plan för arbetet med barns rättigheter inom Emmaboda kommunkoncern. Planen 
tar sin utgångspunkt i de artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga och 
som ligger till grund för hur konventionens samtliga artiklar ska tolkas. 
 
I planen anges att kommunkoncernens samtliga förbund, bolag och nämnder ska 
arbeta med barns rättigheter och att detta ska framgå i olika besluts- och 
beredningsprocesser. Barns situation och rättigheter ska vara en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förtroendevalda och medarbetare ska erbjudas 
utbildning på området. En tydlig struktur för arbetet med barns rättigheter ska 
utvecklas. 
 
I planen anges två olika förslag för när återrapportering ska ske. I det första 
alternativet anges redovisning två gånger per år och i det andra alternativet anges 
redovisning en gång per år. Bildningsförvaltningen föredrar redovisning en gång 
per år enligt förslag 2 i planen. Underlag för redovisningen samlas in löpande under 
året inom ramen för Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och kan sedan 
redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige enligt plan. 
Bildningsnämnden föreslås förorda planen och ställa sig bakom förslag 2 
beträffande årlig redovisning av hur arbetet fortgår.    
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på möte med bildningsnämndens presidium 2 april. 
Förvaltningschef har därefter ansvarat för beredningen av ärendet. 
Bildningsförvaltningen har haft insyn i arbetet genom att medarbetare från 
förvaltningen har deltagit i arbetsgruppen som tagit fram planen.   
 
Förvaltningens roll 
Barnrättsperspektivet och barnens rättigheter är grundläggande för förvaltningens 
uppdrag inom skola och kultur. Under flera år har olika aktiviteter och utbildningar 
genomförts med utgångspunkt i att FNs barnkonvention blir införlivad i svenska 
lag. Förvaltningens roll blir att hålla ihop arbetet och utveckla arbetssätt som 
synliggör verksamheternas arbete med barnets rättigheter. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I skollag, läroplan och andra styrdokument för skolan finns redan idag starka 
skrivningar om barnets rättigheter och barnperspektivet. Förändringen består i att 
utveckla arbetssätt för att visa på effekter av ett genomgripande barnrättsperspektiv. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet i enlighet med föreslagen plan bedöms i grunden vara kostnadsneutralt. Det 
kan dock tilläggas att mer tjänstemannatid kommer att behöva avsättas för att kunna 
tillämpa planen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp har utarbetat en plan för arbetet med barns rättigheter inom 
Emmaboda kommunkoncern. Planen har sin utgångspunkt i FN:s konvention om 
barnets rättigheter som har införlivats i svensk lagstiftning från 1 januari 2020. 
Planen beskriver strategin för arbetet med att implementera barnkonventionen i 
kommunens olika verksamheter samt drar upp riktlinjerna för den årliga 
redovisningen av arbetet och dess effekter. Bildningsnämnden föreslås förorda 
planen och ställa sig bakom förslag 2 för årlig redovisning av hur arbetet fortgår.   
 
Beslutsunderlag 
- Remissvar – plan för arbetet med barns rättigheter. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att ta detta remissvar som sitt eget 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

förslaget till Plan för arbetet med barns rättigheter, Emmaboda 
kommunkoncern, med tillämpning av förslag 2 beträffande den årliga 
redovisningen av arbetet 

____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att ta detta remissvar som sitt eget 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

förslaget till Plan för arbetet med barns rättigheter, Emmaboda 
kommunkoncern, med tillämpning av förslag 2 beträffande den årliga 
redovisningen av arbetet 

____ 
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§ 34 Dnr BIN/2014:45 610 
 
Utredning av musikundervisningen 
 
Petra Sand, utvecklingsledare, rapporterar om den genomförda utredningen av 
musikundervisningen i Emmaboda kommuns skolor. Utredningen bygger på en 
uppföljning av beslut fattat i Bildningsnämnden 2014-06-18 angående hur under-
visningen i musik skulle organiseras. Syftet med utredningen har varit att följa 
upp om beslutet har fallit väl ut samt ringa in eventuella förbättringsområden.  
 
I februari 2020 påbörjades utredningen genom att utvecklingsledaren intervjuade 
musiklärare, chef för kulturskolan, lärare på skolorna, rektorer, elever, 
förvaltningsekonom, representant från Centrala elevhälsan samt skolchef som 
representant för huvudman. 
 
De flesta intervjuade uttrycker att de överlag är nöjda, men att det finns områden 
som behöver utvecklas. Det råder osäkerheter kring ansvarsfördelningen och 
denna behöver förtydligas. Fler gemensamma möten och mer dialog mellan 
samtliga ansvariga parter anses behövligt. Rutiner för uppföljning behöver 
etableras och överlag behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas genom 
hela styrkedjan. En genomlysning av resursfördelningen behöver göras. 
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 35 Dnr BIN/2014:16 603 
 
Hälsa och Kultur 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Emmaboda kommun deltog 2014 i projektet Hälsa och Kultur i Kalmar län där 
syftet var att skapa strukturer och metoder för samverkan mellan kultur-
organisationer, folkhögskolor, vård, psykiatri och omsorg. Konst och kultur skulle 
inom vård och omsorg börja användas på ett medvetet och strukturerat sätt i den 
dagliga verksamheten. Arbetet förväntades öka möjligheterna för personer som 
upplevde ohälsa och brist på välbefinnande att få uppleva en känsla av 
sammanhang och meningsfull vardag. 
 
I Emmaboda kommun tog en arbetsgrupp fram mål och riktlinjer för arbetet med 
Hälsa och Kultur som skulle gälla i den egna kommunen. Socialnämnden 
fastställde dessa mål och riktlinjer 2015-10-14 och motsvarande beslut fattades av 
Bildningsnämnden 2015-10-15. Tillsammans med målen och riktlinjerna fanns 
även en beskrivning av vilka personalgrupper som skulle verka som kulturombud 
samt vad det innebar att vara kulturombud.  
 
Dessa mål och riktlinjer samt tillhörande instruktioner för kulturombud behöver 
nu revideras. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av enhetschefen för äldreomsorgen, omsorgshandledare och 
verksamhetschefen för kultur. En genomgång har gjorts av dokumentet Mål och 
riktlinjer för arbetet med Hälsa och kultur, Emmaboda kommun, och förslag på 
revidering av dokumentet har tagits fram. Kulturutskottet behandlade förslaget på 
sitt möte 2020-04-02. 
 
Beslutsunderlag 
- Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur, Emmaboda kommun 
___ 
 
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att fastställa revidering av mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur 

enligt förslag  
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa revidering av mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur 

enligt förslag  
____ 
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§ 36 Dnr BIN/2020:16 860 
 
Information från kulturutskottet 
 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, informerar om följande: 
 
 The Glass Factory 

Muséet har nyligen lyfts fram i en artikel i Svenska Dagbladet som ett av 
åtta muséer som sticker ut som besöksmål och som rekommenderas för ett 
besök till sommaren.  
 
Utbudet vid muséet har förtydligats, framför allt med avseende på det utbud 
som riktar sig till barn. Den inrikes turismen står i fokus i marknads-
föringen. Konsekvenserna av smittspridningen av viruset Covid-19 har för 
The Glass Factorys del blivit tydliga i och med att vårprogrammet inte har 
kunnat genomföras och den stora konferensen med GAS (Glass Art Society) 
har ställts in. Den ekonomiska prognosen är mycket osäker, i synnerhet 
eftersom det är osäkert hur många som kommer besöka muséet. 
 
Positivt är att flera projekt kommer att kunna slutföras, initiativ till nya 
arrangemang finns, och eventuellt planeras en glasmässa i oktober.  
 
Från och med 1 juli 2020 kommer The Glass Factory flyttas över från 
bildningsförvaltningen till kommunledningskontorets samhällsutvecklings-
avdelning. Även budgeten för The Glass Factory kommer att flyttas över. 
Hur verksamheten ska ledas är för närvarande inte klart. 
 

 Föreningsbidragen 
Tidsperioden för att skicka in ansökningar om föreningsbidrag är i full gång. 
I enlighet med delegationsordningen kommer beslut om fördelning av 
föreningsbidragen fattas av verksamhetschef kultur och därefter redovisas 
för kännedom. Det påpekas att anslagen har stått stilla i många år.  
 

 Rapport angående utskickade frågor 
Ett urval av konstnärer och kulturföreningar har fått frågor kring hur de 
påverkas av situationen med Covid-19. Alla tillfrågade har uppgett att de är 
påverkade av situationen och att det är tufft. Ingen har angett att de är 
väldigt illa ute och de flesta hoppas att situationen ska kunna bli bättre till 
hösten. 
 

 En dag med Moberg 
Arrangemanget ”En dag med Moberg” har i samråd med Vilhelm 
Mobergsällskapet ställts in 2020.  
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Bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir informerar om följande: 
 
 Biblioteksstruktur och biblioteksplan 

Organisationsförändringar är nödvändiga att genomföra eftersom mer fokus 
ska riktas på att stärka upp skolbiblioteken. En skolbibliotekssamordnare 
kommer att utses.  
 
Andelen arbetad tid som läggs ner på respektive bibliotek, hur mycket 
bemanning som behövs på varje bibliotek, samt hur många besökare som 
kommer, redovisas under mötet. Kostnadsmässigt behövs det göras 
prioriteringar och ett kommande förslag på åtgärd är att ha några färre 
närbibliotek.  
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tillägger att en omorganisering av 
biblioteken och förändringar av tjänster på biblioteken kommer att hanteras 
enligt konstens alla regler med arbetsplatsträffar, facklig samverkan och 
risk- och konsekvensbeskrivningar med avseende på arbetsmiljö.  
 
Bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir understryker att det viktiga är att alla elever 
ska kunna få lika tillgång till ett bra skolbibliotek. Detta ska inte avgöras av 
vilken skola eleven går på.  
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tillägger att det först efter 
omorganisationen av biblioteken kommer att fattas beslut om en ny 
biblioteksplan. Det är viktigt att ta det i den ordningen eftersom 
biblioteksplanen bygger på att organisationen för biblioteken är fastställd. 
Beslut angående biblioteks-strukturen beslutas om av bildningsnämnden och 
biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige.  

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 37 Dnr BIN/2019:26 291 
 
Lokaler - prioriteringar 
 
Hugo Kjellin, fastighetschef, lämnar information angående prioriterade projekt 
med avseende på lokalerna till bildningsförvaltningens verksamheter. För 
närvarande är det många projekt som är på gång. 
 
När det gäller förskolan Solgläntan i Eriksmåla finns det tre förslag bestående av 
att renovera, bygga nytt, eller förse verksamheten med en modullösning. Tekniska 
kontoret förespråkar lösningen med nybyggnation.  
 
Beträffande Bjurbäcksskolan 7-9 behöver en total översyn göras av 
verksamhetens lokaler. Utgångspunkten ska inte vara befintliga lokaler utan vad 
verksamheten behöver. Till hösten kommer det att arbetas mer aktivt med detta 
projekt. En liknande översyn behöver även göras för Vilhelm Mobergsgymnasiet. 
 
I sporthallen ska det tas fram insynsskyddade duschar i samarbete med 
idrottslärarna. Flera alternativ beaktas. Samtliga skolors omklädningsrum kommer 
successivt förses med insynsskyddade duschar.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 38 Dnr BIN/2020:17 600 
 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson, informerar om följande: 
 
 Sjukfrånvaron 

Statistiken för sjukfrånvaron för det första kvartalet 2020 har precis 
inkommit under dagen. Mer tid behövs för närmare analys men för 
bildningsförvaltningens del ligger den totala sjukfrånvaron för denna 
tidsperiod på 6,6 procent. Detta kan jämföras med samma tidsperiod 2019 
då sjukfrånvaron var 5,3 procent. Sjukfrånvaron har med andra ord varit 
högre under det första kvartalet 2020 än under det första kvartalet 2019. 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 39 Dnr BIN/2020:18 607 
 
Rapporter om kränkande behandling 
 
Utvecklingsledare Petra Sand redogör för inkomna rapporter om kränkande 
behandling.  
 
Sedan senaste nämndsmötet den 12 mars så har 14 nya rapporter inkommit. 
Utredning ska påbörjas i förhållande till 4 av de inlämnade rapporterna och i 4 
ärenden pågår utredning. 
 
Totalt sett under 2020 har det fram till dags datum inkommit 158 rapporter. Av 
dessa ärenden är 106 avklarade, i 36 ärenden pågår det utredning, och i 16 
ärenden ska utredning påbörjas.  
___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 40 Dnr BIN/2020:19 600 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 
 

 Ramadan 
Riktlinjer för Emmabodas skolor inför Ramadan har tagits fram. Dessa 
riktlinjer följer samma mönster som föregående års riktlinjer. Det är 
skolplikten som gäller. 
 

 Rekryteringar 
Flera rekryteringar är aktuella inom bildningsförvaltningen. En utvecklare 
med skola som inriktning ska rekryteras i samverkan med kommun-
ledningskontoret. Vidare ska biträdande rektor på Bjurbäcksskolan F-6, en 
samordnare med inriktning verksamhets- och ledningsstöd, en 
skolpsykolog samt ytterligare många rekryteringar på lärarsidan göras.  
 
Det har varit svårt att rekrytera legitimerad lärare i fritidshem till 
Långasjö. Ansträngningar ska göras för att försöka locka personal dit.  
 

 Omorganisation 
1 juli 2020 överflyttas LSS Barn och ungdom från bildningsförvaltningen 
till socialförvaltningen, samt The Glass Factory från Bildnings-
förvaltningen till kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens personal-
utskott har även gett klartecken till att nämndsekreterare och förvaltnings-
ekonomer ska flyttas från sina respektive förvaltningar till kommun-
ledningskontoret, medan fortsatt utredning är begärd angående 
anställningarna som utvecklingsledare. 
 
Bildningsnämnden förde en ingående diskussion i frågan. 
 

 Övergripande mål 
Emmaboda kommunfullmäktige har fattat beslut att ha som övergripande 
mål att kommunen ska ha 11 000 invånare år 2032. Förvaltningarna 
förväntas arbeta vidare med detta mål i beaktande.  
 

 Arbetsmiljösituation 
Det råder för närvarande ett pressat läge i förvaltningen. Smittspridningen 
av viruset Covid-19 och den hantering som samhället tvingas till, 
genererar mycket oro. Sjuktalen är överlag högre än normalt. Det råder 
hög arbetsbelastning och på bildningskontoret är flera tjänster vakantsatta. 

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

- förvaltningssekreterare/skolskjutshandläggare: 
BFK20601 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20:106-7 samt BFC20:108 
 

- förvaltningschef: 
BF 04-05/20 samt BF 06/20 och BF 07/20 
 

- förvaltningsekonom: 
BF EK 12/20 
 

- förvaltningschef: 
BF 08/20 
 

- rektor för Johansfors skola F-6: 
2020:1-5 
 

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan: 
BFC20:109 
 

- rektor för Vissefjärda skola F-6: 
2020:09-11 
 

- rektor för Långasjö skola F-6: 
2020:01-02 

___ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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§ 42 
 
Meddelanden 

  Dnr BIN/2020:6 611 
 
Skolinspektionen har meddelat beslut angående uppföljning av Skolinspektionens 
beslut att lämna anmälan till Emmaboda kommun. Ärendet avslutas. 
 
  Dnr BIN/2019:35 020 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har 2020-03-10 § 9 fattat beslut angående 
vakanta tjänster på bildningsförvaltningen.  
 
  Dnr BIN/2020:29 006 
 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 fattat beslut angående tillägg till 
kommunstyrelsens och nämndernas reglementen och kommunfullmäktiges 
arbetsordning, gällande sammanträden på distans 
 
  Dnr BIN/2020:30 020 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har 2020-03-24 § 11 fattat beslut angående 
vakanta tjänster på bildningsförvaltningen samt inrättande av en 
samhällsutvecklingsavdelning.  
 
  Dnr BIN/2018:29 041 
 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 16 fattat beslut att godkänna 
årsredovisningen med måluppföljning för 2019. 

 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 17 fattat beslut angående ansvarsfrihet och 
revisionsberättelse för år 2019 för Emmaboda kommun. 
 
  Dnr BIN/2018:47 880 
 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 20 fattat beslut om att förlänga giltighets-
tiden på nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2019” så att denna biblioteksplan gäller 
även under år 2020, dock längst, tills den nya biblioteks-planen är beslutad. 
 
  Dnr BIN/2019:73 875 
 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 21 fattat beslut att höja entréavgifterna för 
The Glass Factory från och med 2020-04-01. 
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  Dnr BIN/2020:34 000 
 
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 25 fattat beslut angående målarbete för 
Emmaboda kommun 2020-2032 där kommunfullmäktiges övergripande mål för 
perioden 2020-2032 är att Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare år 2032 
för ökad skattekraft till kommunen. 
 
  Dnr BIN/2020:35 610 
 
Krisledningsnämnden har 2020-04-07 § 14 fattat beslut angående förlängning 
samt ny inriktning gällande stängning av gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
eller motsvarande. 
 
  Dnr BIN/2019:23 041 
 
Kommunstyrelsen har 2020-04-07 § 31 följt upp budgeten och uppdragit åt 
bildningsnämnden och socialnämnden att till nästa sammanträde för kommun-
styrelsens arbetsutskott (KSAU) inkomma med redovisning angående hur 
nämnderna avser att ha budget 2020 i balans samt beslutat att bildningsnämnden 
och socialnämnden återkommande under hela 2020 ska redovisa till kommun-
styrelsen åtgärder för att få budget 2020 i balans. 
 
  Dnr BIN/2019:22 600 
 
Kommunstyrelsen har 2020-04-07 § 36 fattat beslut att med kännedom anteckna 
bildningsnämndens årsredovisning av internkontroll 2019. 
 
  Dnr BIN/2020:36 600 
 
Skolinspektionen har skickat huvudmannarapport/skolenhetsrapport med 
enkätresultat från skolenkäten hösten 2019. 
 
  Dnr BIN/2020:10 047 
 
Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja rekvisition angående statsbidrag till 
kvalitetssäkrande åtgärder för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag för hjälp med läxor eller 
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid med avseende på huvudmän 
för 2020. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna redovisning av statsbidrag för 
fjärrundervisning för 2019. 
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Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag för barn som vistas i 
landet utan tillstånd för 2019. 
 
Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag angående 
personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska 
insatser för 2020. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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§ 43 
 
Övriga frågor 
 
Stefan Marcelius (SD) har sex frågor som han vill ta upp och få besvarade: 
 

1. En deltagare i SFI (Svenska för invandrare) har uttryckt sig uppleva en 
avsaknad av samhällskunskap i utbildningen. Är detta korrekt? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att den undervisning i 
samhällskunskap som finns kallas för samhällsinformation för nyanlända. 
Denna utbildning ingår inte i den ordinarie SFI-utbildningen utan ligger vid 
sidan av SFI. Lennart O Werner ber att få återkomma med mer detaljer kring 
hur detta är organiserat. 
 

2. En deltagare i SFI har uttryckt att utbildningen inte varit avpassad till den 
egna relativt höga utbildningsnivån. Finns det ingen uppdelning av de elever 
som deltar i SFI med utgångspunkt i deras utbildningsbakgrund? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att det finns en uppdelning av de 
elever som deltar i SFI med utgångspunkt i deras utbildningsbakgrund 
 

3. Finns det ingen lag som styr hur många timmars undervisning en deltagare i 
SFI har rätt till per månad? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att det finns reglerat i lag hur 
många timmars utbildning som ska ges under introduktionsperioden. I 
Emmaboda ligger antal timmars undervisning normalt sett någonstans mellan 
det dubbla och det tredubbla antalet timmar jämfört med lagkravet. 
 

4. Har hänsyn tagits till barnperspektivet i samband med överflyttningen av LSS 
Barn och ungdom från Bildningsnämnden till Socialnämnden? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att han anser att så är fallet. 
Målsättningen är att det ska vara samma vuxna som jobbar med barnen under 
hela dagen. Personalen kommer att ha sina tjänster uppdelade på två olika 
förvaltningar men rättssäkerheten blir bättre eftersom verksamheten hamnar 
hos den förvaltning som har mest juridisk kompetens i fråga om LSS. 
 

5. En konsekvens av smittspridningen av viruset Covid-19 och den hantering 
som samhället tvingas till, är att det uppstår oro i familjer och det kan uppstå 
situationer med ökat våld i hemmet. Har skolorna repeterat information 
angående att barn kan vända sig till Bris (Barnens rätt i samhället) och andra 
liknande ställen? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att information om hur man pratar 
med barn om smittspridningen av viruset Covid-19 finns, och den Centrala 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

Barn- och elevhälsan är observanta på situationen. I övrigt ber Lennart O 
Werner att få ta med sig frågan och återkomma. 
 
Förvaltningsekonom Daniel Jonsson tillägger att för närvarande håller 
säkerhetssamordnaren samt krisledningen på att arbeta med frågan. 
 

6. Är det sant att Lindås skola har infört besöksförbud men däremot inte 
Vissefjärda skola? 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att ingen av skolorna har infört 
besöksförbud. Däremot har det införts särskilda rutiner på Lindås skola för att 
begränsa besök. Besökare ska tänka till mer och exempelvis inte traska 
genom hela lokalerna. 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) tillägger att en förklaring till att 
rutinerna kan se olika ut på olika skolor kan bero på att skolorna är byggda på 
olika sätt. 

 
Karin Rask (C) undrar om det är klart med gymnasievalet. 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner svarar att de inledande valen är gjorda och i 
mitten på maj sker det en omvalsperiod. Det går att ta fram underlag redan nu för 
att kunna lämna en redogörelse i samband med nästa möte. Den allmänna bilden 
är att sökbilden ser bra ut inför hösten. 
____ 
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