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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus 
2020-05-28 kl. 13.15 – 13.25 

Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
Sara Magnusson (M), ersättare för Eva Aronsson (C) 
Ann Helene Jonsson (M) 
Dianne Meijer (BA) 
Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande, deltagande på distans 
Göran Johansson (S), ersättare för Marie-Louise Eddegård (S) 
Simon Petersson (S) 
Kickie Norrby (S) 
Günter Villman (M), ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
Stefan Marcelius (SD) 

Övriga deltagande Lennart O Werner, förvaltningschef 
Jan Dzedins, verksamhetschef kultur & tf museichef 
Ásdís Paulsdóttir, bibliotekschef 
Daniel Jonsson, förvaltningsekonom 

Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Ann Helene Jonsson (M) 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare Paragraf 44 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Emma Åhlander Hansson 

justerare 
Ann Helene Jonsson 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-28 

Datum för anslags 2020-05-28 Datum för anslags 2020-06-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Bildningskontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 44 Utökning av investeringsmedel 2020
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 44  Dnr BIN/2019:23 041 

Utökning av investeringsmedel 2020 

Bakgrund 
Emmaboda kommun köpte under 2019 upp fastigheten Tulpanen i centrala 
Emmaboda. Avsikten med köpet är att delar av socialförvaltningens verksamhet 
samt bildningsförvaltningens vuxenutbildning flyttas till fastigheten Tulpanen. 
Bildningsförvaltningens funktioner som skall inrymmas i lokalerna behöver 
inventarier för att verksamheterna skall kunna fungera. 

Ärendets beredning 
Gällande behovet av inventarier har ledningen för Vilhelm Mobergsgymnasiet 
inventerat behovet av lösa inventarier i de nya lokalerna samt tagit in offerter från 
leverantörer utifrån gjord inventering. 

Förvaltningens roll 
De nya lokalerna kommer att ge mycket positiva effekter för Vilhelm Mobergs-
gymnasiets verksamhet. För att de tillförda lokalerna skall bli funktionella 
behöver de fyllas med ex. skolbänkar, möbler och pedagogisk utrustning. 
Ledningen för gymnasiet har inventerat detta behov. 

Hela investeringsbudgeten för 2020 är, enligt beslut i bildningsnämnden 2020-03-
12 § 15, avsatt till att köpa in nödvändig datorutrustning till personal och elever. 
Beställningar i enlighet med detta beslut är redan lagda. Bildningsnämndens 
investeringsram 2020 är därmed redan fullt ut uppbokad. Det är dock mycket 
viktigt att inventarier köps in till gymnasiets tillkomna lokaler för att verksamhet 
skall kunna bedrivas i dessa lokaler.  

De nya lokalerna renoveras under våren/sommaren 2020 och beräknas kunna tas i 
bruk under sensommaren 2020 varför beställningarna av inventarier behöver 
göras snarast. Den utrustning som behöver köpas in är: 

- Utrustning/möblering av klassrum
- Utrustning till personalens arbetsplatser
- Pedagogisk utrustning/IT-utrustning

De enligt begäran inkomna offerterna indikerar att den sammanlagda kostnaden 
för inventarierna är 290 000 kronor. 

Konsekvensbeskrivning 
Om inventarierna ej inköps i närtid kommer de nya lokalerna ej kunna nyttjas 
förrän tidigast efter årsskiftet 2020 – 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bildningsnämnden har stora investeringsbehov under innevarande år. Händelser 
som har uppstått under året har gjort behovet än större.  
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Bildnings-nämndens investeringsram 2020 är redan intecknad och därför behöver 
290 000 kronor tillföras för att nödvändiga investeringar skall kunna göras. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Tulpanen 18 samt 20-21 har köpts i syfte att bland annat inrymma 
delar av gymnasiets utbildningar. Lokalerna renoveras nu och kommer att kunna 
tas i bruk under sensommaren i år. För att kunna tas i bruk behöver inventarier 
köpas in till en kostnad av 290 000 kronor. Bildningsnämndens 
investeringsbudget 2020 inrymmer ej dessa under året tillkommande kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående utökning av investeringsmedel 2020, 
förvaltningsekonom Daniel Jonsson. 

Sammanträdesprotokoll, Emmaboda kommunfullmäktige 2019-10-28, 
KS/2019:354, § 116, Förvärv av fastigheten Emmaboda Tulpanen 18 och 20-21. 

Tjänsteskrivelse, Emmaboda kommun Tekniska kontoret, Fastighetschef Hugo 
Kjelin 2020-05-13, Begäran om omfördelning av investeringsmedel. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 
bildningsnämnden 290 000 kr i ytterligare investeringsmedel för 2020, 
avsedda till inventarier för bildningsförvaltningens verksamheter i  
fastigheten Tulpanen 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 
bildningsnämnden 290 000 kr i ytterligare investeringsmedel för 2020, 
avsedda till inventarier för bildningsförvaltningens verksamheter i  
fastigheten Tulpanen 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 


