
                      
                                                                       

                                                              
  

                            

      
     

  
  

  
  
  
    
        
  
  
  
  
  
  
  

    
 

 
   

  
   

  
 

  
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
                       

   

 
 
                       

  

   
    

 
  
    

 
 

  

 
 

    
      
   

 
 

  

  

~ Emmaboda kommun 

w 1 
 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

Plats och tid Konferenslokal Moberg, Emmaboda kommunhus, 2022-02-17, 
13:37- 16:38 

Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
Jan-Olov Jäghagen (S), 2:e vice ordförande 
Karin Rask (C), ersätter Eva Aronsson (C) 
Ann Helene Jonsson (M), ledamot §2 - §5, §8 - §23 
Dianne Meijer (BA), ledamot 
Marie-Louise Eddegård (S), ledamot 
Frida Larsson (S), ledamot 
Kickie Norrby (S), ledamot 
Maj-Brith Andersson (S), ersätter Flemming Jörgensen (S) 
Stefan Marcelius (SD), ledamot 

Övriga deltagande Günter Villmann (M), ej tjänstgörande ersättare §2 
Sonny Meijer (BA), ej tjänstgörande ersättare 
Lennart O Werner, förvaltningschef 
Dzenita Vrana, ekonom §2 - §8 
Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
Maria Henningsson, arkivarie §11 
Nina Söderberg, förvaltningssekreterare 
Ewa Ekelund, utvecklingsledare 

Utses att justera Kickie Norrby (S) 
Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2022-02-18, kl. 16:00 

Underskrifter     sekreterare 
_______________________________________ §2-§23 
Haris Hadzovic 

ordförande 
Emma Åhlander Hansson (M) 

justerande 
                 Kickie Norrby (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse BILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 2022-02-17 
Datum för anslags uppsättande 2022-02-18 Datum för anslags nedtagande 2022-03-12 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 
Christoffer Karlsson 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

 
 
 
  
 

 

 
 

  
  
  
 
  
   

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w  Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 2 

Innehållsförteckning 

§ 2 Förändring - Föredragningslista 
§ 3 Bokslut 2021 
§ 4 Budgetuppföljning 2022 
§ 5 Bildningsnämndens investeringsbudget 2022 
§ 6 Ersättning till föräldrakooperativ Bullerbyn, Vissefjärda 
§ 7 Ersättning till föräldrakooperativ Lilla Hjärtat, Lindås 
§ 8 Remissvar: Motion om fritidsbank 
§ 9 Remissvar: Kulturplan Kalmar län 2023-2024 
§ 10 Kulturverksamhetschefen informerar 
§ 11 Revidering av Bildningsnämndens/förvaltningens
               dokumenthanteringsplan 
§ 12 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
§ 13 Internkontrollplan 2021, slutrapportering 
§ 14 Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är
               nyanlända eller har annat modersmål än svenska 
§ 15 Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering 
§ 16 Systematisk uppföljning av Bildningsnämndens verksamhet 
§ 17 Rapporter om kränkande behandling 
§ 18 Förvaltningschefen informerar 
§ 19 Kurser och konferenser 
§ 20 Delegationsärenden 
§ 21 Meddelanden 
§ 22 Anmälan: Nämndinitiativ från Frida Larsson (S) angående information  
               kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9 
§ 23 Övriga frågor 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 3 

§2 
Förändring - Föredragningslista 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) föreslår att Information om arbetet med 
ny biblioteksplan, som var med i kallelsen, stryks från föredragningslistan. 

Frida Larsson (S) väcker ett ärende som syftar till att efterfråga information från 
förvaltningen om diverse förutsättningar kopplade till ombyggnationen av 
Bjurbäcksskolan 7-9. Skriftligt underlag har skickats in till förvaltningen. Tidigare 
har initiativ i bildningsnämnden protokollförts som anmälningsärenden i samband 
med övriga frågor 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) frågar nämnden ifall ordförandes egna 
förslag kan godkännas samt ifall nämndinitiativet får läggas till på 
föredragningslistan som ett anmälningsärende. Ordförande finner att nämnden 
godkänner ändringarna i föredragningslistan. 

Förslag till beslut 

att ärendet Information om arbetet med ny biblioteksplan, som var med i kallelsen, 
stryks från föredragningslistan 

att ärendet Anmälan: Nämndinitiativ från Frida Larsson (S) angående information  
kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9, tillförs som nytt ärende på 
föredragningslistan 

Bildningsnämnden beslutar 

att ärendet Information om arbetet med ny biblioteksplan, som var med i kallelsen, 
stryks från föredragningslistan 

att ärendet Anmälan: Nämndinitiativ från Frida Larsson (S) angående information  
kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9, tillförs som nytt ärende på 
föredragningslistan 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2020:1  
§ 3 
Bokslut 2021  

Dzenita Vrana, ekonom, redovisar bokslut för verksamhetsår 2021. Information 
lämnas om följande i förhållande till budgeten för 2021: 

• Ett ekonomiskt resultat som är i balans kan utläsas för Bildningsnämnden.  
• Hur de ekonomiska förutsättningarna har sett ut verksamhetsvis inom 

bildningsförvaltningen.  
• Intäkter under 2021, av vilka man har fått in 6,5 mkr bättre än budgeterat.  
• Tänkta förbättringar relaterade kring arbetet med budgetuppföljning under 

verksamhetsår 2022. 

Nämnden efterfrågar information om intäkter kopplade till interkommunala 
ersättningar, vilket ekonomen lovar att återkomma med.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 BIN/2021:66  

§ 4 
Budgetuppföljning 2022  

Dzenita Vrana, ekonom, informerar om att arbetet med att följa upp budget 2022 
har inletts och på vilket sätt man kommer att arbeta med detta under 
verksamhetsår 2022.
 ____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta  

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2021:66  

§ 5 
Bildningsnämndens investeringsbudget 2022 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21 beslut om 2022 års budget för 
Emmaboda kommun. En del i detta beslut rör fördelning av investeringsmedel. 
Bildningsnämndens investeringsram 2022 är här 4 200 000 kronor. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på bildningskontoret. Budgetansvariga i förvaltningen har

  ombetts inkomma med äskanden vad respektive verksamhet anser sig behöva
  investera i för utrustning 2022 till 2024. Bildningsförvaltningen har tagit in  
  äskandena och gjort en samanställning som bildningsnämndens presidium tagit
  ställning till. Vid bildningsnämndens sammanträde 2021-12-16 delgavs
  bildningsnämnden samtliga investeringsäskanden som kommit 
  bildningsförvaltningen tillhanda. 

  Förslag till Beslut gällande fördelning av 2022 års investeringsmedel
  Det finns stora behov av förnyelse och investeringar i flertalet av    
bildningsnämndens verksamheter. Tillgängliga medel räcker inte till alla önskade

  behov. Totalt har det äskats inventarieinköp om över 6 miljoner kronor 2022  
  vilket det inte finns medel till. Inköp av datorutrustning till personal och elever
  bedöms fortsatt behöva prioriteras inför skolans kommande digitala
  nationella prov. 

(Tabell) Förslag till fördelning av investeringsmedel 2022: 
Verksamhet Investeringsbudget 2022 
Inventarier IKT 2 180 000 
Inventarier Bjurbäcken 7-9 50 000 
Lindås Grundskola 125 000 
Vissefjärda Grundskola 173 000 
Långasjö Grundskola 72 000 
Fritidsgården 100 000 
Inventarier Gymnasieskolan 155 000 
Inventarier Industriprogrammet 1 200 000 
Inventarier Vuxenutbildning 45 000 
Konstinköp 50 000 
Inventarier Kulturskolan 50 000 

Summa 4 200 000 
Ram 2022 4 200 000 

- Inventarier IKT innefattar bl.a. elevdatorer till grund- och gymnasieskolan med 
tillhörande utrustning samt inköp av oumbärliga kopiatorer. En pott avsätts för 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-17 7 

skollornas digitalisering. 
- Inventarier Bjurbäcksskolan 7-9 avser möbler för lärmiljöer. 
- Till Lindås avsätts medel bl.a. för inventarier i samband med anpassningar av 
skolbiblioteket. 
- I Vissefjärda planeras renovering av fritidshemmets lokaler och i samband härmed 
behöver inventarierna uppdateras. 
- Långasjö behöver symaskiner. 
- Fritidsgården i Emmaboda är tänkt att flyttas till tillfälliga lokaler i samband med 
högstadiets renovering och då behöver inventarier tillföras verksamheten. 
- Under hösten startar yrkeshögskoleprogram och då behöver gymnasiets 
industriprogram förändra maskinparken för att kunna uppfylla kraven vilket större 
delen av investeringsmedlen gäller. 
- Inför digitala nationella proven har vuxenutbildningen behov av datorutrustning. 
- Allmänkulturen skall enligt tidigare kommunalt beslut köpa in lös konst för 
50 000 kr per år. 
- Kulturskolan har behov av att införskaffa utrustning. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån de äskanden och bedömningar som gjorts har ett förslag till fördelning av 
bildningsnämndens tillgängliga investeringsmedel 2022 tagits fram enligt 
föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Emmaboda kommunfullmäktige, 2021-06-21, Dnr KS/2021:8, § 
69 Budget 2022 inklusive flerårsplan. 
Tjänsteskrivelse – förslag nämndbeslut Investeringsmedel 2022  

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att fördela 2022 års investeringsmedel enligt tabell. 

Bildningsnämnden beslutar 

att fördela 2022 års investeringsmedel enligt tabell. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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            BIN/2022:31  

§ 6 
Ersättning till föräldrakooperativ Bullerbyn, Vissefjärda 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och bestämmelser om kommunala bidrag till 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
(SFS 2009:372, prop. 2008/09:171) skall kommunen besluta om ersättningen till 
enskilt drivna verksamheter. 

Utifrån gällande regelverk i skollagen och kommunens resursfördelningssystem 
har ersättningens grundbelopp 2022 till föräldrakooperativet Bullerbyn beräknats 
enligt bilaga. Bullerbyns grundbelopp 2022 har beräknats till 178 068 kr per 
månad. I enlighet med resursfördelningssystemet justeras månadsersättningen 
utifrån antalet barntimmar varje enskild månad. 

Ett tilläggsbelopp skall lämnas utöver grundbeloppet för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd enligt lagtexten. Om detta behov föreligger 
hanteras det i särskild ordning efter att det anmälts till bildningsförvaltningen. 

Ersättning för eventuell rektorsutbildning ersätts på samma sätt som inom 
kommunen. Om detta är aktuellt anmäls det till bildningsförvaltningen för att 
ersättning skall erhållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ersättning till föräldrakooperativet Bullerbyn 2022”.  
Bilaga resurstilldelning 2022 Bullerbyn 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 
kommun år 2022 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Bullerbyn med 
178 068 kr per månad  

att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras varje 
enskild månad  

Bildningsnämnden beslutar 

att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 
kommun år 2022 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Bullerbyn med 
178 068 kr per månad  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras varje 
enskild månad  

                        Ann Helene Jonsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2022:32  

§ 7 
Ersättning till föräldrakooperativ Lilla Hjärtat, Lindås 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och bestämmelser om kommunala bidrag till 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
(SFS 2009:372, prop. 2008/09:171) skall kommunen besluta om ersättningen till 
enskilt drivna verksamheter.  

Utifrån gällande regelverk i skollagen och kommunens resursfördelningssystem 
har ersättningens grundbelopp 2022 till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 
beräknats enligt bilaga. Lilla Hjärtats grundbelopp 2022 har beräknats till 195 290 
kr per månad. I enlighet med resursfördelningssystemet justeras 
månadsersättningen utifrån antalet barntimmar varje enskild månad.  

Ett tilläggsbelopp skall lämnas utöver grundbeloppet för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd enligt lagtexten. Om detta behov föreligger 
hanteras det i särskild ordning efter att det anmälts till bildningsförvaltningen. 

Ersättning för eventuell rektorsutbildning ersätts på samma sätt som inom 
kommunen. Om detta är aktuellt anmäls det till bildningsförvaltningen för att 
ersättning skall erhållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ersättning till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat 2022”. 
Bilaga resurstilldelning 2022 Lilla hjärtat 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 
kommun år 2022 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat med 
195 290 kr per månad  

att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras varje 
enskild månad  

Bildningsnämnden beslutar 

att i enlighet med skollagen (2010:800) lämnar bildningsnämnden i Emmaboda 
kommun år 2022 bidrag (grundbelopp) till föräldrakooperativet Lilla Hjärtat med 
195 290 kr per månad 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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att i enlighet med resursfördelningssystemet skall månadsersättning justeras varje 
enskild månad  

Ann Helene Jonsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

                  
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

~ Emmaboda kommun 

w  Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 12 

BIN/2021:80  

§ 8 
Remissvar: Motion Fritidsbank 

Bakgrund 
Socialdemokraterna inkom 2021-03-04 med en motion om att införa Fritidsbank. 
Uppdraget att inkomma med yttrande inkom till Bildningsförvaltningen den 2021-
11-16. Yttrandet har utarbetats av en utredningsgrupp bestående av 
verksamhetschef för kultur, fritidsgårdschef och fritidssamordnaren i kommunen. 

Förvaltningens roll 
Kommunstyrelsen remitterade 2021-11-09 §145 motionen till 
Bildningsförvaltningen som administrerar kulturfrågor i kommunen. 
Bildningsnämnden skulle enligt Teknik- och fritidsnämndens yttrande, som 
hänvisas till i Kommunstyrelsens beslut, undersöka om t.ex. fritidsgården kan vara 
behjälplig.  

Yttrande från Bildningsförvaltningen 
Fritidsbanken finns som skyddat varumärke och organiseras i landet som en icke 
vinstdrivande ideell förening. Exempelvis Kalmar kommun har skrivit avtal med 
föreningen, ett s.k. idéburet offentligt partnerskap. I medlemskapet ingår 
erfarenhetsutbyte, gemensamma investeringar som exempelvis ett skräddarsytt 
utlåningssystem, evenemang, kunskapsöverföring och marknadsföring, mot en 
årlig medlemsavgift om 2 500 kr. Kostnaden omfattar utöver det lokalhyra, drift 
och helårsanställd platsansvarig och föreslås av föreningen Fritidsbanken delas på 
flera förvaltningar samt att driftsansvaret bör ligga under 
kommunledningskontoret, för att det hela ska fungera på bästa sätt. Fritidsbanken 
meddelar att det bästa är att den kommun som vill inrätta en fritidsbank anordnar 
ett möte med föreningen, då det ser olika ut för varje enskild kommun hur man 
bäst inrättar en sådan verksamhet. De har ca. 100 kommuner på ingång i dagsläget 
och föreningens arbetsbörda är hög.  

Fritidsbank etableras eller finns i dagsläget, till Bildningsförvaltningens 
kännedom, i följande kommuner i Kalmar län: Kalmar, Hultsfred, Torsås och 
Borgholm. I Hultsfred har man drivit en Fritidsbank i sju år. Den administreras av 
Socialförvaltningen IFO i samverkan med Stegen, som erbjuder deltagarna 
sysselsättning och arbetsträning – en slags motsvarighet till Emmaboda kommuns 
arbetsmarknadsåtgärder genom Möjligheternas Hus AB. Verksamheten fungerar 
bra enligt den ansvarige. All utrustning har skänkts av kommuninvånarna. Man 
har mer utlåning på vinterhalvåret. Mycket tyder på att Fritidsbanken är populär, 
men en utmaning i just Emmaboda torde vara placeringen. Principiellt viktigt  är 
huruvida invånarna är beredda att resa till centralorten i Emmaboda för att låna 
utrustning under öppettiderna och om det finns tillräcklig efterfrågan. En period 
av att testköra verksamheten tycks vara nödvändig, om intresse finns för att 
etablera Fritidsbank i Emmaboda kommun. 

Fritidsgården skulle kunna tänkas vara en medaktör bakom en fritidsbank. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Fördelen är att verksamheten kommer i direkt kontakt med en av de stora 
målgrupperna – barn och ungdomar. Personalen kan motivera barn och ungdomar 
att pröva nya aktiviteter. Ungdomar kan praktisera och arbetsträna. I den nya 
lokalen där tillfällig fritidsgårdsplacering föreslås (Tulpanen), som ligger bra till 
centralt i Emmaboda, finns det dock inga utrymmen som skulle kunna användas 
till en fritidsbank med verkstad. Begäran om yttrande har även gått till 
Möjligheternas Hus AB, där frågan om fritidsbank har diskuterats av och till.  

Utredningsgruppen ser en möjlighet i, beroende på vilka förutsättningar 
Möjligheternas Hus AB redogör för i sitt yttrande, att någon lämplig instans inom 
kommunkoncernen får till uppdrag att boka ett möte med föreningen 
Fritidsbanken, för att tydliggöra kostnad, behov och möjligheter till en fritidsbank 
i just Emmaboda kommun. 

Konsekvensbeskrivning 
Efter sonderande samtal med andra kommuner framstår det som klart att 
kommunen behöver vara beredd att avsätta medel till lokalhyra, driftsbudget och 
en ny tjänst om allra minst 75%, då det är mycket arbete med att marknadsföra, 
samla in utrustning och material, laga/sortera densamma och att hantera 
utlåningen. Att driva en fritidsbank i egen regi, utan att ansluta den till föreningen 
Fritidsbanken skulle kosta i princip lika förutom att kommunen blir friare att 
bygga upp och hantera verksamheten efter eget huvud. 

Sammanfattning 
Det kan finnas fördelar med en fritidsbanksverksamhet i kommunen. Behovet av 
tillskott av resurser enligt ovan kvarstår (lokal med lager/verkstad för reparation, 
lokalhyra, driftsbudget och inrättande av en ny tjänst med kompetenser för 
uppgiften). Ingen aktör har sagt sig kunna införliva en fritidsbank utan nya 
resurser. 

Beslutsunderlag 
Motion – Fritidsbank 
TFN 2021-10-06 § 85 - Yttrande - Motion – Fritidsbank 
KS 2021-11-09 Protokollsutdrag § 145 Besvarande av Motion – Fritidsbank 
Yttrande - Motion Fritidsbank 

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 

att anta Bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget samt, 

att  översända yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

Bildningsnämnden beslutar 

att anta Bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget samt, 

att  översända yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2022:34  

§ 9 
Remissvar: Kulturplan Kalmar län 2023-2024  

Bakgrund och förvaltningens roll 
Remiss har inkommit från Region Kalmar län angående begäran om yttrande över 
Förslag till aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län ”Kultur att växa i” 2023 
– 2024. Förvaltningen svarar för de kulturverksamheter som ingår i förvaltningen, 
dvs. inte The Glass Factory. 

Yttrande från Bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen har i stora drag inga anmärkningar på eller tillägg att göra vid 
förslaget till uppdaterad regional kulturplan. Vi har ett par synpunkter gällande den 
kommunala musik- och kulturskolan samt skolbiblioteken. 

På sidan 31 i Förslag till aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län föreslår vi 
att musik- och kulturskolor läggs till efter ”kyrkor” i meningen: 
Arrangörsföreningar, studieförbund, kyrkor och [musik- och kulturskolor] 
arrangerar merparten av musikutbudet… 

Vidare har Biblioteksutveckling Kalmar Län inte i sitt uppdrag att jobba med 
skolbiblioteksutveckling. Det uppdraget borde ändras. Det finns med i Utredningen 
om stärkta skolbibliotek och läromedel SOU 2021:3 som ett förslag att detta uppdrag 
läggs på regionbiblioteken. Uppdraget att Biblioteksutveckling ska jobba med 
skolbiblioteken, borde därför kunna skrivas med i kulturplanen  redan nu. Det finns 
med på andra håll i Sverige. Vi har sökt i övriga svenska regioners kulturplaner och 
fem regioner har mål för skolbiblioteken i sina kulturplaner. Västra Götalands 
kulturplan uttrycker det bäst så vi bifogar den: 

Elevernas kunskap, lärande, bildning och måluppfyllelse blir starkare med 
en välfungerande skolbiblioteksverksamhet. Skolbiblioteken ger eleverna 
lika möjligheter att utvecklas för att de ska kunna ta en aktiv del i 
demokratin. De har också en funktion att stärka unga som medvetna 
medieanvändare. Skolbibliotekens uppdrag handlar också om att främja 
läsning och språkutveckling. Den kunskap om informationssökning och 
källkritik som eleverna kan få ta del av under skolåren är inte endast 
relevant för skolan, utan viktig för att under hela livet kunna vara delaktig 
i samhället och förstå världen. Läsdelegationen föreslår att skolbiblioteken 
ska stärkas i att främja elevernas intresse för läsning och litteratur. Den 
nationella biblioteksstrategin konstaterar att skolan behöver en utbyggd, 
välfinansierad och med pedagogiken och skolverksamheten i övrigt 
integrerad skolbiblioteksverksamhet. En sådan verksamhet utmärks av 
utbildade bibliotekarier, relevant utrustning, relevanta medier, 
ändamålsenliga lokaler och stöd från skolledningen i sitt arbete med att 
främja läsning, digital kompetens och språkutveckling. 

Citatet hämtat från Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020– 
2023, sidan 35, 2022-01-25). 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 16 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen föreslår att musik- och kulturskolans roll förtydligas på sidan 
31 samt att Biblioteksutveckling i Kalmar län får i uppdrag att bidra till 
skolbibliotekens utveckling. I övrigt tillstyrker vi Region Kalmars Förslag till 
aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län ”Kultur att växa i” 2023 – 2024. 

Beslutsunderlag 
Förslag på Kulturplan Kalmar Län 2023-2024 
Följebrev Kulturplan Kalmar Län 2023-2024 
Remiss - Yttrande - Förslag till aktualiserad regional kulturplan 2022-2023 
Förvaltningens yttrande kring förslag på regional kulturplan 2023-2024  

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 

att anta detta yttrande som sitt eget, samt 

att översända yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Bildningsnämnden beslutar 

att anta detta yttrande som sitt eget, samt 

att översända yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 17 

§ 10 
Kulturverksamhetschefen informerar 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) lämnar information från Jan Dzedins, 
verksamhetschef kultur, relaterad till följande saker: 

• Arbete med ansökningar om ekonomiska medel från Emmaboda 
kommun till Region Kalmar län angående ett flertal insatser 
relaterade till kultur, exempelvis upprustning av Mobergs-
sevärdheter. 

• Lägesbilden angående inventering av Nils Dacke-relaterade 
monument. 

• 2021 års granskning av två föreningar som är verksamma i 
Emmaboda. 

• Planer för 2022 års granskning av två föreningar verksamma i 
kommunen.  

• Arbetet med Region Kalmar Läns kulturplan 2023-2025. 
• Kulturtinget 2022.  
• Glasbrukens arkiv i förhållande till organisationsförändring som 

innebar flytt av ansvar för The Glass Factory till 
Kommunledningskontoret.  

• Ekonomiskt tillskott till Bildningsnämnden som följd av avslutat 
uppdrag kring glasbrukens arkiv, samt vad det preliminärt är tänkt 
att pengarna ska användas till.  

• Presidiets förslag i förhållande till revidering av Emmaboda 
kommuns kulturplan. Uppdraget kring revidering är formellt sett 
tänkt att ges i samband med nämnden den 17 mars 2022. 

____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 BIN/2022:38  

§ 11 
Revidering av Bildningsnämndens/förvaltningens dokumenthanteringsplan 

Bakgrund 
Bildningsförvaltningen har enligt Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 §146 
genomfört en årlig revidering och uppdatering av bildningsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningssekreterare Nina Söderberg. 

Översyn och uppdatering av dokumenthanteringsplanen har gjorts i dialog med 
administratörer, rektorer och chefer på respektive enhet. 

Föredragning 
En presentation med temat allmänna handlingar i förhållande till 
dokumenthanteringsplaner föredras av Maria Henningsson, arkivarie Emmaboda 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ny dokumenthanteringsplan 
Förslag på ny dokumenthanteringsplan 
Bilaga - Förändringar i reviderad dokumenthanteringsplan 

Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 

att anta reviderad Dokumenthanteringsplan enligt förslag 

Bildningsnämnden beslutar 

att anta reviderad Dokumenthanteringsplan enligt förslag 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2022:36   
§ 12 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Bakgrund och sammanfattning 
Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är 
att minska antalet skador och höja säkerheten. I lagen tydliggörs vårdgivarens 
skyldighet att bedriva systematiskt patientarbete. 

Enligt 3 kap 1§ och 10§ ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka 
resultat som uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med godkännande lägga ”Patientsäkerhetsberättelse 2021” för vårdgivaren 
Bildningsnämnden, Emmaboda kommun, till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga ”Patientsäkerhetsberättelse 2021” för vårdgivaren 
Bildningsnämnden, Emmaboda kommun, till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2020:75  

§ 13 
Internkontrollplan 2021, slutrapportering  

Bakgrund 
Bildningsnämnden ska enligt beslutad rutin rapportera genomförande av den 
internkontrollplan som fastställts för 2021. Under året har olika punkter i planen 
rapporterats löpande förutom två punkter som kvarstår. Det gäller betygsresultat i 
jämförelse nationellt och med andra kommuner samt rapport från LUPP-enkät och 
CAN-enkät till ungdomar. 

Betygsresultat i jämförelse nationellt och med andra kommuner 
Emmaboda kommuns elevers resultat redovisades på nämndsdagen i september. 
Betygsresultat för läsåret 20/21 i jämförelse nationellt och med andra kommuner i 
Kalmar län görs under senare delen av höstterminen då statistiken är bearbetad 
och presenterad i KOLADA. Följande jämförelse kan göras.  

Nyckeltal Emmaboda* Kalmar län Nationellt 
Åk 6 andel % lägst 
E i Matematik 

78,5 89,3 88,5 

Åk 9 meritvärde 197,5 227,5 225 
Åk 9 behörig gy 
andel % 

81,13 85,1 84,6 

Gy 3 år VMG % 53,7 - -
Gy 3 år alla inv % 65,7 67,6 68,9 
Gy 4 år VMG % 61,8 - -
Gy 4 år alla inv 68,0 68 71,6 
*resultat efter sommarlovsskola (gäller årskurs 9) 

Redovisning av hälsosamtal samt rapport från LUPP-enkät och CAN-enkät 
till ungdomar 
Resultat av hälsosamtalen för årskurs 4 och 8 samt åk 2 på gymnasiet redovisades 
vid nämndens möte i december. 

LUPP-enkäten som gäller ungdomar i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet 
genomfördes i oktober 2021. Resultatet analyseras gemensamt inom ett regionalt 
samarbete mellan kommunerna i Kalmar län. Presentation av resultatet av 
enkätundersökningen planeras till juni 2022. Det som kan avrapporteras till 
nämnden är att enkätundersökningen är genomförd bland elever i årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen bedöms som god. 

CAN-enkäten och analys av det resultatet finns tillgängligt. Förvaltningen planerar 
att till kommande möte särskilt bjuda in kommunens folkhälsosamordnare för en 
genomgång och diskussion om åtgärder med anledning av resultatet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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21 
 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Internkontrollplan 2021 
Slutrapport Internkontroll 2021 

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att godkänna slutrapportering av bildningsnämndens internkontrollplan och  
lägga den till handlingarna. 

att för kännedom lämna slutrapporten av internkontrollplanen till 
kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden beslutar 

att godkänna slutrapportering av bildningsnämndens internkontrollplan och  
lägga den till handlingarna. 

att för kännedom lämna slutrapporten av internkontrollplanen till 
kommunstyrelsen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 22 

§ 14 
Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska  

  Ewa Ekelund, utvecklingsledare, lämnar löpande information relaterad
  till skolverkets insats för språkutveckling bland nyanlända. 

  Följande saker tas upp: 

• Nulägesbild och fortsatt tidsplan i förhållande till insatsen. 
•  Pågående utbildning av SKUA-utvecklare inom grundskolan. 
•  Inventering av studiehandledning. 
•  Utveckling av kartläggning av svenska som andraspråk, samt på 

vilket sätt det är tänkt att kommuniceras till skolverksamheterna. 
•  Den genomförda utbildningen av rastpedagoger som

 genomfördes januari 2022. 
• Rast- och skoltidsaktiviteter: Bokmys 
•  Tillsättning av 2 processledare inom gymnasiet och  

 vuxenutbildningen. 
•  Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram. 
•  Deltagande i Skolverksnätverk som handlar om utveckling av 

 gymnasieskolans introduktionsprogram.
 ____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 23 

§ 15 
Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering 

Lennart O Werner, förvaltningschef, lämnar information från Daniel Jonsson, 
samordnare, som har arbetat med Skolverkets riktade insats kring skolans 
digitalisering. Skolverket har nu färdigställt insatsen. Digitaliseringsåtgärderna 
som satsningen har möjliggjort är i implementeringsfasen i Emmaboda kommun. 
Stort fokus ligger på digitala nationella prov och likvärdighet bland 
utbildningsverksamheterna avseende digitala resurser och kompetens. 

Åtgärdsplan för digitaliseringsarbetet är framtagen och är nu tänkt att förankras i 
förvaltningens chefsgrupp. 

Digitalisering kommer att fortsatt rapporteras till nämnden, men den stående 
punkten Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering, som brukar finnas 
med på Bildningsnämndens föredragningslistor, kommer att utgå som stående 
punkt framöver. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 16 
Systematisk uppföljning av Bildningsnämndens verksamhet 

Ewa Ekelund, utvecklingsledare, lämnar löpande information om pågående 
insatser och planering kopplat till följande områden: 

•  Reflektioner kring hur man kan förbättra betygsresultat för elever
 i årskurs 9. 

•  Planering i förhållande till kvalitetsrapporter som upprättas av
 rektorer och lämnas in till bildningskontoret. 

•  Årshjul med löpande uppföljningar av kommunprov, nationella
 prov, elevenkäter, planer mot kränkande behandling och  
 kvalitetsrapporter. 

• Dialogsamtal (”Kvalitetsdialoger”) med personal i
 skolverksamheterna som är tänkta att inledas under våren. 

•  Kompetensutvecklingsplan för läsår 2022-2023. 
____ 

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

 att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 25 

§ 17 
Rapporter om kränkande behandling 

Förvaltningschef Lennart O Werner gör en löpande redogörelse för inkomna 
rapporter om kränkande behandling. Information lämnas om statistik i förhållande 
till pågående ärenden, samt nya anmälningar som dokumenterats i förvaltningens 
system sedan 1 december 2021. Ett exempel på hur ett rapportärende kan 
hanteras, i vilket berörda elever har anonymiserats och detaljer ej avslöjats, 
presenteras av Lennart O Werner. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 18 
Förvaltningschefen informerar 

 Lennart O Werner, förvaltningschef, tar upp följande: 

Lokaler 
•  Renoveringen av Bjurbäcksskolan 4-6 är färdig vilket 

möjliggjorde inflyttning i mitten av januari 2022. 
• Pågående detaljprojektering med arkitekt i förhållande 

till renoveringen av  Bjurbäcksskolan 7-9. 

Rekryteringar 
• Pågående intervjuer till tjänsten som ny enhetschef för centrala 

barn- och elevhälsan. 
•  Tjänsterna inom vikariepoolen som har ingått i budgeten för 2022  

är tillsatta. 

Yrkeshögskoleutbildning 
• Emmaboda kommun har av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljats 

huvudmannaskap för 10 utbildningsplatser inom en tvåårig, eftergymnasial 
yrkeshögskoleutbildning inom CNC/industriteknik. Utbildningen görs i 
samarbete med Xylem och Vilhelm Mobergsgymnasiet. 

• Utbildningen är tänkt att starta höstterminen 2022. 

Covid-19 
• Allmän information i förhållande till den pandemiska situationen. 

Samverkan för barn och ungas bästa i Emmaboda kommun 
• Planering kring revidering av samverkansavtalet som står till grund för 

projektet Samverkan för barn och ungas bästa i Emmaboda kommun. Projektet 
är tänkt att bli mer kommunövergripande och utöver socialförvaltningen samt 
bildningsförvaltningen, är även teknik- och fritidsförvaltningen tänkt att vara 
involverad. 

Övrigt 
•  Planering inför nämndsdag den 5 maj som är tänkt att handla om

 hur förvaltningens verksamheter kan upptäcka och förebygga  
 hederskultur, samt hur de utbildningsinriktade verksamheterna
 kan stödja högpresterande elever. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med godkännande anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17

 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med godkännande anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

§ 19 
Kurser och konferenser 

För närvarande är ingenting aktuellt i förhållande till kurser och konferenser. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

 
               

  
 
  
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 
     
 
 
     
 
     
 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 29 
 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

BIN/2021:5  
               BIN/2022:4  

§ 20 
Delegationsärenden

  Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 

-rektor, vuxenutbildningen/SFI 
delegationsbeslut 21:4 

-rektor, Johansfors skola 
delegationsbeslut 2021:26-28 

-förvaltningschef/skolchef 
delegationsbeslut BF50/21 

-förvaltningschef/skolchef 
delegationsbeslut BF2/22 

-förvaltningschef/skolchef 
delegationsbeslut BF3/22 

-förvaltningschef/skolchef 
delegationsbeslut BF4/22 

-skolskjutshandläggare 
delegationsbeslut BF22600 

____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att godkänna redovisning av inkomna delegationsbeslut
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av inkomna delegationsbeslut
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

 
 

 
 
     

 

 
   
      

 
  
 
             
 
   

  
 
  
 

    

~ Emmaboda kommun 

w 

____  

 Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 30 

§ 21 
Meddelanden 

Dnr BIN/2020:79 
Kommunens dataskyddsombud har gjort tillsyn hos Bildningsförvaltningen enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och efterfrågat återrapportering från 
förvaltningen senast 2022-04-01 med svar på det som tillsynen har uppdagat.  

Dnr BIN/2021:66 041 
Kommunfullmäktige har antagit Bildningsnämndens förslag på avgifter och taxor

 under 2022 för Bildningsnämndens verksamhetsområden.  

____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom lägga  meddelandena till protokollet 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga  meddelandena till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

____ 

 Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 31 

BIN/2021:68 

§ 22 
Anmälan: Nämndinitiativ från Frida Larsson (S) angående information 
kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9 

Bakgrund 
Frida Larsson (S) har skickat in ett nämndinitiativ från Socialdemokraternas grupp i 
Bildningsnämnden som efterfrågar svar från förvaltningen angående en rad olika 
frågor kopplade till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9. Enligt 4 kap. 20§ 
Kommunallagen stipuleras det att “Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i 
nämnden”. 

Initiativet 
”Socialdemokraterna i Bildningsnämnden vill ta del av de risk- och 
konsekvensanalyser som är gjorda i samband med ombyggnationen. Vi vill se den 
övergripande analys som är gjord, men även de enskilda analyser som är gjorda för 
varje enhet/block, exempelvis hemkunskap, grundsärskolan, slöjd, elevhälsa, 
fritidsgård, NO, SO, språk etcetera. 

Vi vill veta vilka parter som deltagit i dessa analyser, för att försäkra oss om att 
samverkan är gjord med alla de parter som bör ha insyn i ärendet. Exempelvis 
representanter för berörda personalgrupper, fackföreningar, tillgänglighetsrådet, 
elevråd, arbetsgivaren, arkitekten. Vi vill även veta när och i vilket skede i 
processen som dessa parter bjudits in och deltagit i processen.  

Vi vill veta hur skolan disponeras i nuläget, antalet salar, även antalet salar per 
enhet/block, och deras placering och hur det planeras se ut när bygget är klart.
Ritning av skolan nu, och ritning av skolan när den är klar. Önskvärt vore om 
ritningarna kan presenteras i 3D för bästa möjliga överblick. Vi vill veta vilka 
avvägningar som gjorts, hur man resonerat från olika håll för att komma fram till de 
beslut som nu är tagna.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från initiativtagare 

Förslag till beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för vidare 
beredning inför bildningsnämndens möte i mars 2022 

Bildningsnämnden beslutar 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

 

~ Emmaboda kommun 

w 
____ 

32 
 Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för vidare 
beredning inför bildningsnämndens möte i mars 2022 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                              
  

                            

 

  
     

  
  

 

 

 
  

  
   

 
  

 
      

   
 

   
   

 

 
 

 
 
  
     
 
    
 
 
    
 
    
  

 
 
 
 

 

~ Emmaboda kommun 

w  Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-17 33 

§ 23
Övriga frågor 

Jan-Olov Jäghagen (S) och Frida Larsson (S) meddelar att Socialdemokraterna 
kommer att inkomma med en skrivelse angående den psykosociala arbetsmiljön i 
relation till Bjurbäcksskolan 7-9. Upplysningen noteras till protokollet. 

Stefan Marcelius (SD) lämnar en synpunkt om att formalia angående 
nämndinitiativ bör tas fram, för att det ska finnas en tydlighet kring hur det 
fungerar. Synpunkten noteras till protokollet. 

Stefan Marcelius (SD) efterfrågar information om det är lagligt att ha 
föreberedelseklasser. Med ”förberedelseklasser” avses sådana klasser där elever är 
tänkta att gå innan de börjar i årskurs 7, ifall de t.ex. inte bedöms vara mogna eller 
redo för högstadiet. 

Lennart O Werner, förvaltningschef, svarar att ”förberedelseklass” är ett begrepp 
som används främst för nyanlända som ska lära sig svenska språket. Han inflikar 
att åtgärden som Stefan Marcelius (SD) avser - elever som har behov av att gå 
kvar ett år extra i mellanstadiet innan de börjar på högstadiet för att de ska 
förbereda sig för högstadieutbildningen - är möjlig. Förberedelseklasser av typen 
som avses bedöms från förvaltningen dock som ej förenliga med Skollagen, men 
rektorer kan fatta beslut om att en enskild elev kan gå kvar på mellanstadiet för att 
förbereda sig för högstadiet, även om det är mycket ovanligt förekommande.  

Stefan Marcelius (SD) meddelar att Sverigedemokraterna kommer att inkomma 
med en skrivelse angående en mer genomgående redogörelse om sådana 
”förberedelseklasser” som avses i den föregående övriga frågan. Upplysningen 
noteras till protokollet.
 ____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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