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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus 
2020-05-28 kl. 13.30 – 16.00 

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, § 46-48 
Daniel Jonsson, förvaltningsekonom 

Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Ann Helene Jonsson (M) 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 46 - 59 
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 2020-06-01 Datum för anslags 2020-06-23 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Bildningskontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson



2 (25) 
 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 46 Budgetuppföljning 2020
§ 47 Omorganisering av biblioteken
§ 48 Avgift för fjärrlån
§ 49 Uppföljning av granskningen av verksamheten vid fritidsgårdar
§ 50 Remiss: Motion om fysisk aktivitet som del i undervisningen

för ökad inlärning 
§ 51 Riktlinjer och rutiner för föräldraråd
§ 52 Hälsa och kultur, rapportering
§ 53 Information från Kulturutskottet
§ 54 Systematisk uppföljning av Bildningsnämndens verksamhet
§ 55 Rapporter om kränkande behandling
§ 56 Förvaltningschefen informerar
§ 57 Delegationsärenden
§ 58 Meddelanden
§ 59 Övriga frågor
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr BIN/2019:23 041 

Budgetuppföljning 2020 

Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redovisar en uppföljning av budgeten för 
2020. Prognosen visar på ett fortsatt stort och troligtvis ökande budgetunderskott 
på flera miljoner.  
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr BIN/2020:39 880 

Omorganisering av biblioteken 

Bakgrund 
I många år har skolbiblioteken ingått i folkbibliotekets uppdrag och inte fått den 
tid och de resurser som de behöver. Elevers läsförståelse i Emmaboda kommun 
har försämrats de senaste åren och då är det viktigt att skolbibliotekens roll 
förstärks och lyfts fram.  

I nuläget finns det fem närbibliotek i kommunen, fyra av dem är både skol- och 
folkbibliotek medan ett av dem, Boda Glasbruk, är bara folkbibliotek. För att 
skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolan så behöver biblioteks-
strukturen förändras och skolbiblioteken prioriteras. 

Från och med 1 april 2020 har en viss neddragning av öppettiderna gjorts. Denna 
åtgärd vidtogs med utgångspunkt i en enkel undersökning som gjordes i höstas på 
alla folkbibliotek i kommunen. Besöksräkning genomfördes tre gånger, en vecka i 
månaden under hösten, och besöksräkningarna visade att det kom få eller ingen 
besökare mellan kl. 18:00 och 19:00 samt att på några närbibliotek kom det för få 
besökare/låntagare för att det skulle kunna anses berättigat att ha öppet i den 
utsträckning som var fallet. De justeringar av öppettiderna som gjordes var 
befogade, dels för att kunna garantera bemanningen på alla bibliotek i alla lägen 
och dels för att frigöra tid för att prioritera skolbiblioteken.  

En ytterligare förändring är inrättandet av en ny tjänst i form av en skolbiblioteks-
samordnare. Samordnartjänsten är till för att säkerställa att servicen på skol-
biblioteken blir likvärdig i hela kommunen. Arbetet är påbörjat. 

Förslag på förändrad organisation 
För att kunna bemanna skolbiblioteken med minskad budget så behöver dessa 
förändringar göras på folkbiblioteken: 

Boda Glasbruk närbibliotek, öppet tisdagar 12:00-14:00 
Enligt ovannämnd besöksräkning så kommer det få besökare till biblioteket. 
Lokalen är inte ändamålsenlig och är enligt kommunpolisen inte bra ur 
säkerhetssynpunkt och borde läggas ner. Samarbete med The Glass Factory där 
invånare i Boda Glasbruk kan hämta och lämna böcker via ”Take away”, till 
exempel på lördagar, kan istället säkerställa att biblioteksanvändare får tillgång 
till viss biblioteksservice. 

Lindås skol- och närbibliotek, öppet torsdagar 15:00-18:00 
Skolbiblioteket är i stort behov av mer utrymme både för eleverna på biblioteket 
och för böcker för den åldersgruppen. Lindås bibliotek ligger så pass nära 
huvudbiblioteket i Emmaboda att det inte är motiverat att ha ett närbibliotek där. 
Därför är det bättre om Lindås enbart blir skolbibliotek och närbiblioteksdelen 
läggs ner. 
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2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Johansfors, Vissefjärda och Långasjö folkbibliotek behålls tillsvidare. Eriksmåla 
närbibliotek föreslås vara fortsatt stängt. 

Konsekvensbeskrivning 
Denna omfördelning av resurser samt det faktum att en skolbiblioteksamordnare 
finns för att styra förändringarna, förväntas göra skolbiblioteken till en betydande 
resurs för elever och skolpersonal.   

Färre närbibliotek minskar omfattningen av böcker som transporteras mellan alla 
bibliotek i Emmaboda kommun.  

Det är dock viktigt att alla är medvetna om att denna omfördelning kommer att ha 
störst konsekvens för de yngsta i kommunen, detta eftersom service till för-
skolorna är folkbibliotekets ansvar. Med befintlig budget och bemanning kommer 
detta uppdrag inte att hinnas med i samma omfattning som tidigare. Det rör sig 
om 500 barn i kommunen som inte kommer att få tillgång till samma service från 
biblioteken som tidigare. Detta då personalen kommer att ha mindre tid för att 
delta i förskolornas föräldramöten, regelbundet skicka boklådor till förskolorna, 
och inte heller göra bokpåsar till föräldrar att ta med sig från förskolorna.  

Öppettider på huvudbiblioteket kommer också att behöva minskas eftersom 
bemanningen på folkbiblioteket dras ner då färre anställda jobbar med den delen 
av biblioteksverksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag på omorganisation av biblioteken i Emmaboda, 
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir. 

Bibliotekslagen (2013:801 10§). 

Utredning av biblioteken i Emmaboda kommun, gjord av Margaretha Lundberg 
Rodin och Johannes Wagner, okt 2018 – april 2019. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stänga Boda 
Glasbruk bibliotek 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory alternativt använda sig av bokbuss 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra Lindås 
bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner folkbiblioteksdelen 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte återöppna 
Eriksmåla närbibliotek 
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Justerande Utdragsbestyrkande

____ 

Yrkanden 
Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar på 
att förslaget om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

stänga Boda Glasbruk bibliotek; stryks, 
att förslaget att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

inte återöppna Eriksmåla närbibliotek; stryks, 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att inrätta ett utlämningsställe för beställda 

biblioteksböcker i Boda glasbruk och Eriksmåla, samt 
att Lindås bibliotek även fortsättningsvis fungerar som både folk- och 

skolbibliotek 
____ 

Proposition 
Ordföranden ställer bildningsförvaltningens förslag i sin helhet och Jan-Olof 
Jäghagens förslag i sin helhet mot varandra och finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. 

Omröstning 
Jan-Olof Jäghagen (S) begär omröstning. 

Följande beslutsgång gäller: 

Ja-röst för bildningsförvaltningens förslag. 
Nej-röst för Jan-Olof Jäghagens förslag. 

Resultat: 

Ja-röst Nej-röst 

Jenny Rydberg (C)  Jan-Olof Jäghagen (S) 
Sara Magnusson (M)  Simon Petersson (S) 
Emma Åhlander Hansson (M) Kickie Norrby (S) 
Ann Helene Jonsson (M)   Göran Johansson (S) 
Dianne Meijer (BA)  
Günter Villman (M) 
Stefan Marcelius (SD) 

Ordförande  Emma Åhlander Hansson (M) konstaterar att omröstningen har 
resulterat i 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. 
____ 
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Bildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stänga Boda 
Glasbruk bibliotek 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory alternativt använda sig av bokbuss 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra Lindås 
bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner folkbiblioteksdelen 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte återöppna 
Eriksmåla närbibliotek 

____ 

Reservation 
Jan-Olof Jäghagen (S), Kickie Norrby (S), och Göran Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr BIN/2020:40 885 

Avgift för fjärrlån 

Bakgrund 
Fjärrlån är en stor del av bibliotekens verksamhet. Ett avtal mellan Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län gör det möjligt att låna och lämna böcker på alla 
folkbibliotek i dessa län. Huvudbiblioteket i Emmaboda skickar och tar emot ca 
60 fjärrlån från dessa län varje vecka. Om de böcker som önskas inte finns i de 
närmaste länen så lånar vi från hela landet genom ett annat system (Libris).  

För studerande är det en stor fördel att kunna låna kurslitteratur på detta sätt och 
det utnyttjas frekvent. Allmänheten använder också denna tjänst i stor 
utsträckning då stadsbiblioteken i ovannämnda län har ett betydligt bredare 
bokbestånd än vad det är möjligt att ha på biblioteken här i kommunen. 

Enstaka gånger fjärrlånar vi från utlandet, dock främst från Norden. 

Hittills har alla fjärrlån varit kostnadsfria för låntagarna. 

Hösten 2018 sade PostNord upp avtalet med Kalmar, Kronoberg och Blekinge län 
som gällt i tio år och ett nytt avtal började gälla 1 mars 2020. Det nya avtalet 
innebär betydligt högre kostnader för biblioteken.  

Konsekvensbeskrivning 
Med det nya avtalet kommer det stegvis att bli dyrare för Emmaboda bibliotek. 
Biblioteksutveckling Region Kalmar bidrar med pengar för att göra övergången 
smidigare för biblioteken i länet. 

Kostnadsfördelningen mellan biblioteken i Kalmar län från 1/3 2020: 
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Justerande Utdragsbestyrkande

Total kostnad per år för hela länet är 660 000 kr.  
Kostnaden för Emmaboda kommun blir årligen fram till 2023: 

År Kostnad 
2020 13186 
2021 26466 
2022 30358 
2023 34250 

2020 bidrar Biblioteksutveckling med 405 900 kr till hela länet. 
2021 bidrar Biblioteksutveckling med 150 000 kr till hela 
2022 bidrar Biblioteksutveckling med 75 000 kr 
2023 bidrar Biblioteksutveckling inte med några medel. I fortsättningen kommer 
biblioteken att ta hela kostnaden själva. 

Under 2019 fjärrlånade Emmaboda bibliotek 1155 böcker. Med en avgift på 25 kr 
pr. fjärrlån hade det blivit 28 875 kr som kommit in. Vi uppskattar att fjärrlånen 
fortsätter ligga på samma nivå, avgiften täcker då kostnaden för transporter. 

En konsekvens av att servicen är gratis är att låntagarna inte alltid hämtar ut sina 
fjärrlån vilket leder till att det går åt resurser i onödan. En bibliotekschef i 
regionen räknade ut att den totala kostnaden för ett fjärrlån, inklusive arbetstid, 
porto och slitage på boken, ligger på runt 200 kr.   

Avgifter för fjärrlån skiljer sig åt mellan biblioteken i Sverige och det är helt upp 
till varje bibliotek hur man gör. Några bibliotek i Kalmar län tar avgift för varje 
fjärrlån, till exempel Nybro som tar 25 kr och upplever det som helt problemfritt. 

För att möta ökade utgifter och försöka minska benägenheten för att fjärrlån inte 
hämtas så förslås att en avgift tas ut för fjärrlån både inrikes och utrikes. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående avgift för fjärrlån på biblioteken i Emmaboda kommun, 
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att biblioteken i 
Emmaboda får ta en avgift på 25 kr per bok för inrikes fjärrlån och 70 kr per 
bok för utrikes fjärrlån 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften ska 
betalas även om boken inte hämtas 
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att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften införs 
snarast, dock senast från 1 januari 2021 

____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att biblioteken i 
Emmaboda får ta en avgift på 25 kr per bok för inrikes fjärrlån och 70 kr per 
bok för utrikes fjärrlån 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften ska 
betalas även om boken inte hämtas 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften införs 
snarast, dock senast från 1 januari 2021 
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§ 49 Dnr BIN/2018:85 007 
Dnr BIN/2019:25 600 

Uppföljning av granskningen av verksamheten vid fritidsgårdar 

Bakgrund 
Caroline Liljebjörn, revisor PwC, samt Elin Freeman, revisionskonsult PwC, 
färdigställde 11 oktober 2018 en revisionsrapport innehållande en granskning av 
verksamheten vid kommunens fritidsgårdar. I denna rapport framkom att 
bildningsnämnden inte säkerställer att fritidsgårdarna bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Detta främst eftersom det saknas ett tydligt uppdrag och 
beslutade mål men även på grund av begränsad återrapportering och otillräcklig 
systematisk uppföljning och utvärdering.  

Bildningsnämnden beslöt då 2018-11-29 § 109 att uppdra till bildnings-
förvaltningen att arbeta fram mål och värdegrund samt rutiner för utvärdering, 
återrapportering och uppföljning i förhållande till verksamheten vid fritids-
gårdarna. Detta uppdrag är genomfört och nu ska de avslutande besluten fattas. 

Bildningsnämndens mål för fritidsgårdarna utgörs redan av de mål som är 
fastställda i dokumentet Bildningsnämndens politiska mål för att uppnå 
kunskapsmålen i skolan. Dessa mål fastställdes av bildningsnämnden 2019-04-04, 
§ 34 och är därmed redan beslutade.

Ärendets beredning 
Fritidsgårdschef och utvecklingsledare har berett ärendet. 

Förvaltningens roll 
Med utgångspunkt i den granskning som har gjorts av revisionen har bildnings-
förvaltningen arbetat fram mål och värdegrund samt rutiner för utvärdering, 
återrapportering och uppföljning i förhållande till verksamheten vid fritidsgårdarna. 

Konsekvensbeskrivning 
Det blir enklare och tydligare för bildningsnämnden att följa det systematiska 
kvalitetsarbetet samt att fullfölja sitt ansvar som huvudman. Detta innebär att 
bildningsnämnden utifrån sitt tillsyn- och uppföljningsansvar ser till att den öppna 
ungdomsverksamheten får förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet i sin 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har genomfört bildningsnämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Mål och rutiner för den öppna ungdomsverksamheten i Emmaboda kommun. 

Bildningsnämndens politiska mål för att uppnå kunskapsmålen i skolan. 
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Revisionsrapport från Caroline Liljebjörn och Elin Freeman, PwC: Granskning av 
verksamheten vid fritidsgårdar, Emmaboda kommun.  
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet vad gäller 
verksamhetens dokument Mål och rutiner för den öppna 
ungdomsverksamheten i Emmaboda kommun 

att årlig utvärdering av den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdarna ska 
utföras av verksamheten, och denna utvärdering ska återrapporteras till 
Bildningsnämnden snarast möjligt någon gång under årets första kvartal 

____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet vad gäller 
verksamhetens dokument Mål och rutiner för den öppna 
ungdomsverksamheten i Emmaboda kommun 

att årlig utvärdering av den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdarna ska 
utföras av verksamheten, och denna utvärdering ska återrapporteras till 
Bildningsnämnden snarast möjligt någon gång under årets första kvartal 

____ 
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§ 50 Dnr BIN/2019:41 629 

Remiss: Motion om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning 

Bakgrund 
Daglig fysisk aktivitet med pulshöjande rörelser är bra för hälsan. Senare års 
hjärnforskning visar att också lärandet och hjärnans funktionssätt förbättras genom 
fysisk aktivitet där framförallt dagliga pulshöjande rörelser är en nyckelfaktor.  

Behovet av fysisk aktivitet och rörelse blir allt mer tydligt när mer av fritiden 
består av stillasittande vid skärmar för läsning och spel. Denna utveckling drabbar 
framförallt unga som behöver regelbunden fysisk aktivitet och rörelse för att må 
bra och skapa förutsättningar för lärande. 

Motionen om mer fysisk aktivitet som del i undervisningen tar sin utgångspunkt i 
dessa kunskaper med förslag på att ett mer strukturerat arbetssätt införs i 
Emmaboda kommuns skolor. 

I det politiska måldokument som bildningsnämnden fastställt för att uppnå 
kunskapsmålen i skolan anges att ett av samtliga verksamheters tre fokusområden 
är att ”verka för god psykisk och fysisk hälsa”.  Bildningsförvaltningen har 
förstått vad bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen är och arbetar sedan 
länge kontinuerligt med att på ett strukturerat sätt på tjänstemannanivå 
vidareutveckla hur detta uppdrag kan utföras på bästa sätt. 

En inventering har gjorts på F-6-skolorna i Emmaboda kommun. Samtliga skolor 
har utvecklat olika rörelseaktiviteter med ambitionen att alla barn ska delta och 
omfattas. I Lindås skola inleds tex varje skoldag med ett pulshöjande rörelsepass 
ute på skolgården. Andra exempel är mer styrda aktiviteter på raster som 
stimulerar till rörelse och deltagande.  

Bildningsförvaltningen har beredskap för att ta ytterligare initiativ för att 
stimulera till fysiska aktiviteter på skolorna där bland annat erfarenhetsutbyte 
mellan skolorna och erfarenheter från skolor i andra kommuner är viktiga inslag. 

I den årliga redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet som redovisas för 
nämnden görs uppföljning om vilka aktiviteter som skolorna gör och vad de ser 
för effekter av dessa. Den här redovisningen är av avgörande betydelse för att 
bildningsnämnden på politisk nivå ska kunna fullfölja sitt tillsyns- och 
uppföljningsansvar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i bildningsförvaltningen. Diskussion har förts i rektorsgruppen 
angående bland annat vikten av fysisk aktivitet och hur vi i verksamheterna kan 
fortsätta att arbeta vidare för att skapa utrymme för barns rörelse. 
Bildningsnämnden har genomfört enskilda överläggningar på Lindås skola och 
fått information direkt från den verksamheten angående rörelse på schemat. 
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Sammanfattning av ärendet 
Motionen tar upp förslag om fysisk aktivitet i skolan som del i undervisningen för 
ökad inlärning. Skolorna i Emmaboda kommun genomför redan idag aktiveter 
som stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse. Dessa aktiviteter kan utvecklas 
ytterligare genom erfarenhetsutbyte mellan skolorna i Emmaboda kommun och 
med skolor i andra kommuner. I bildningsnämndens måldokument anges psykisk 
och fysisk hälsa som ett fokusområde och årliga uppföljningar görs inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Bildningsnämndens uppdrag angående vad 
som ska göras är klargjort och bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt på ett 
strukturerat sätt med att vidareutveckla utförandet av detta uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Motion om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning. 

Motion om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning. 

Bildningsnämndens politiska mål för att uppnå kunskapsmålen i skolan. 

Remissvar till motion om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad 
inlärning. 
____ 

Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta 

att att ta remissvaret som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad 

____ 

Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar på att bildningsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
____ 

Proposition 
Ordföranden ställer bildningsnämndens presidiums förslag och Simon Peterssons 
förslag mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt 
bildningsförvaltningens förslag. 

Omröstning 
Simon Peterson (S) begär omröstning. 

Följande beslutsgång gäller: 

Ja-röst för bildningsförvaltningens förslag. 
Nej-röst för Simon Petersons förslag. 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Resultat: 

Ja-röst Nej-röst 

Jenny Rydberg (C)  Jan-Olof Jäghagen (S) 
Sara Magnusson (M)  Simon Petersson (S) 
Emma Åhlander Hansson (M) Kickie Norrby (S) 
Ann Helene Jonsson (M)   Göran Johansson (S) 
Dianne Meijer (BA)  
Günter Villman (M) 
Stefan Marcelius (SD) 

Ordförande  Emma Åhlander Hansson (M) konstaterar att omröstningen har 
resulterat i 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt bildningsnämndens presidiums förslag. 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att att ta remissvaret som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad 

____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 51  Dnr BIN/2020:41 627 

Riktlinjer och rutiner för föräldraråd 

Förvaltningschef Lennart O Werner informerar om att ett nytt dokument håller på 
att tas fram innehållande rutiner och riktlinjer för föräldraråden. Syftet är framför 
allt att få ökad likvärdighet och tydlighet vad gäller föräldrarådens roll samt hur 
de ska fungera. Framtagandet av det nya dokumentet kommer att stämmas av med 
rektorerna och skickas på remiss till föräldraråden. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att   med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr BIN/2014:16 603 

Hälsa och kultur, rapportering 

Bakgrund 
Från och med 2014 deltog Emmaboda kommun i ett regionalt projekt för Hälsa 
och Kultur som avslutades 2016. I samband med projektet utsågs 40 kulturombud 
bland personalen hos socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. Det fanns 
också medel från kommun och region för metodutveckling samt för att arrangera 
kulturevenemang och aktiviteter.  

I slutet av 2015 fastställde Socialnämnden och Bildningsnämnden vilka mål och 
riktlinjer som skulle gälla för det fortsatta arbetet med Hälsa och Kultur i den egna 
kommunen. De bägge nämnderna har under våren reviderat dessa mål och 
riktlinjer. Ett konkret mål är följande: 

Beskriva nuläget för socialförvaltningens och bildningsförvaltningens gemensamma 
arbete för Hälsa och kultur och utbud av kultur. Redovisa till respektive nämnd under 
våren 2020.  

Denna rapportering svarar mot detta konkreta mål. 

Sammanfattning av rapporten 
Det finns en samverkan mellan bildning- och socialförvaltningarna framförallt 
kring marknadsföring/information samt internutbildning av kulturombuden. En 
stor mängd intressanta och kreativa kulturarrangemang har genomförts, framför 
allt på allaktivitetshusen, resor till kulturupplevelser har även anordnats. 
Socialförvaltningen bedriver ett kreativt arbete för att få in kulturinslag i sina 
verksamheter, men det finns ingen särskild avsatt budget eller mätbara mål för 
verksamheten hos någon av förvaltningarna. I kulturplanen ingår att vi ska söka 
externa medel för Hälsa och kultur men det vore önskvärt med någon form av 
grundfinansiering via interna medel från bägge förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
Rapport angående kultur och hälsoarbetet i Emmaboda kommun, Jan Dzedins, 
verksamhetschef för kultur. 
___ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr BIN/2020:16 860 

Information från kulturutskottet 

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, informerar om följande: 

 The Glass Factory
Verksamheten är på väg att övergå från att tillhöra bildningsförvaltningen
till att tillhöra kommunledningskontoret. Övergången ska ske 1 juli. Den
tillfälliga lösningen med att ha en tillförordnad museichef avslutas då och
rekrytering av en ny museichef är på gång. Dialog förs för närvarande
angående överföring av budgeterade medel.

 Föreningsbidragen
I enlighet med gällande riktlinjer har fördelning av föreningsbidrag
påbörjats till studieförbund och kulturföreningar som inkommit med
ansökningar. En observation som har gjorts är att möjligheten att söka
medel avsatta till barn- och ungdomsföreningsbidrag nyttjas inte i någon
större utsträckning.

 Lovaktiviteter
Årets utbud av lovaktiviteter består bland annat av konstkollo, graffittikurs,
och glasslipning på The Glassa Factory, samt de aktiviteter som anordnas av
fritidsgården.

 Duvemåla
I år kommer det under sommaren att finnas en fotoutställning om
Max von Sydow i Duvemåla.

 Utsmyckningen av stationsområdet
Den nya utsmyckningen av stationsområdet i Emmaboda är på väg att
slutföras. Någon form av invigning av området håller på att planeras.

___ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr BIN/2020:17 600 

Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 

Förvaltningsekonom Daniel Jonsson, informerar om följande: 

 Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron i bildningsförvaltningen har ökat från 5,3 procent
till 6,6 procent. Det kan antas att ökningen är en konsekvens av den
situation som vi befinner oss i där smittspridningen av viruset Covid-19
påverkar vårt agerande, i synnerhet eftersom myndigheternas
rekommendationer är att stanna hemma från jobbet även vid milda symtom.

 Mall för plan mot kränkande behandling
Det finns en ny uppdaterad mall för plan mot kränkande behandling. Varje
förskole- och skolverksamhet ska använda denna och fylla i för att redovisa
sitt helhetsansvar på detta område.

___ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr BIN/2020:18 607 

Rapporter om kränkande behandling 

Förvaltningschef Lennart O Werner lämnar en redogörelse för inkomna rapporter 
om kränkande behandling.  
___ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr BIN/2020:19 600 

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Lennart O Werner tar upp följande: 

 Hanteringen av smittspridningen av Covid-19
De åtgärder som har vidtagits hittills kommer att bestå terminen ut. Den
kontinuerliga rapporteringen och avstämningen genomförs fortfarande
men i lägre omfattning. Regelbundna möten hålls i koncerngruppen
angående hanteringen av smittspridningen av Covid-19. Närvaron bland
såväl personal som elever är tillbaka på en normal nivå. Det är av stor vikt
att hålla kontakten med elever med hög frånvaro.

Inför höstterminen 2020 kommer gällande riktlinjer från myndigheterna att
följas. Uppstartsdagarna för skolpersonalen i mitten av augusti kommer
inte genomföras i form av en stor samling som det brukar vara. Uppstart
sker i stället på respektive skola.

 Angående organiseringen av SFI
Enskilda överläggningar den 17 september kommer avsättas till besök i
fastigheten Tulpanen och då kommer vuxenutbildningen inklusive SFI att
avhandlas.

 Ökad risk för våld i hemmet
Extra information har gått ut till elever och personal för att öka
medvetenheten angående ökad risk för våld i hemmet i samband med att
fler arbetar och studerar hemifrån. I Emmaboda har Socialförvaltningen
inte sett en ökning av antal ärenden angående detta.

 Redogörelse för gymnasievalen
Efter den första omgången med val till gymnasiet så finns det 243 sökande
till 160 platser på Vilhelm Mobergsgymnasiet varav 52 st av de sökande
har Vilhelm Mobergsgymnasiet som förstaval.

 Rekryteringar
Ett omtag görs av rekryteringen till biträdande rektor för Bjurbäcksskolan
F-6 på grund av för få sökande i samband med första rekryterings-
omgången.

Rekryteringen till utvecklare för skola pågår. 

I samband med rekryteringen av ny samordnare för lednings- och 
verksamhetsstöd har intervjuer genomförts. Mer information lämnas när 
rekryteringen har slutförts.  



22 (25) 
 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

Rekryteringen av ny skolpsykolog pågår. 

Ny rekrytering av rektor till Bjurbäcksskolan 7-9 kommer att behöva göras 
eftersom nuvarande rektor har fått nytt rektorsjobb på annan ort.  

Den nyrekryterade biträdande rektorn på Bjurbäcksskolan 7-9 tillträder i 
dagarna.  

 Omorganisationen
Från och med 1 juli flyttas LSS Barn och ungdom från
bildningsförvaltningen till socialförvaltningen och The Glass Factory
flyttar från bildningsförvaltningen till kommunledningskontorets
samhällsutvecklingsavdelning. En överflyttning av funktionerna
nämndsekreterare och förvaltningsekonom till kansliavdelningen
respektive ekonomiavdelningen är på gång. Utredning pågår fortfarande
angående vad som ska hända med funktionen utvecklingsledare.

 Skolavslutningar
Årets skolavslutningar kommer att genomföras i mindre grupper där inga
föräldrar eller syskon kommer att vara inbjuda.

Vad gäller Vilhelm Mobergsgymnasiets elever som tar studenten så
kommer ett utspring anordnas där två anhöriga per elev tillåts att närvara.

____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr BIN/2020:3 002 

Delegationsärenden 

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från: 

- förvaltningschef:
BF09/20

- enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan:
BFC20:110

- rektor för Lindås skola F-6:
2020:1-3

- rektor för Vissefjärda skola F-6
2020:12-13

- förvaltningschef:
BF10/20

___ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut 
____ 
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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 58

Meddelanden 

Dnr BIN/2019:67 773 

Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 30 fattat beslut om besvarande av motion 
angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa där motionen anses vara färdig-
behandlad. 

Dnr BIN/2019:62 632 

Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 36 fattat beslut angående ändring av 
investering gällande förskolan Solgläntan i Eriksmåla.  

Dnr BIN/2020:10 047 

Migrationsverket har fattat beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader. 

Skolverket har beviljat ansökan om statsbidrag till kostnader för utbildning i 
Sverige för utlandssvenska elever för 2020. 

Skolverket har beviljat ansökan om statsbidrag för undervisning under skollov för 
2020. 

Skolverket har fattat beslut om fastställande av bidragsramar för statsbidrag för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021. 

Skolverket har beslutat att efter genomförd kontroll inte återkräva några medel i 
förhållande till statsbidrag för karriärtjänster 2018/2019. 

Dnr BIN/2020:44 600 

Universitets- och högskolerådet har fattat beslut om att bevilja ansökan till 
Erasmus+ mobilitet skola 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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 Bildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 59

Övriga frågor 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) önskar alla en fin sommar och passar 
på att informera om att i likhet med förra året så kommer en hälsning att skickas 
från nämnden till skolorna inför skolavslutningarna. 
____ 
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