
                      
                                                                       

                                                             
  

                            

      
  

     
  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
  

  
  

 
  

  
 

 
 

 
 
                      
                       
 
 
                      

 

                               
 

 

 
 
                      
                       

  

                   
 
    
  
    

 
 

  
 

 
   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
  

   

~ Emmaboda kommun 

w 

___________________________________________________  

Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

Plats och tid Nöjeshusets konferenslokal, Lokstallsgatan 1, Emmaboda 
2022-04-28, 13:15 – 15:22 

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

Övriga deltagande Günter Villmann (M), ej tjänstgörande ersättare 
Sonny Meijer (BA), ej tjänstgörande ersättare 
Lennart O Werner, förvaltningschef 
Dzenita Vrana, ekonom §38 
Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
Ewa Ekelund, utvecklingsledare 
Asdís Paulsdottir, bibliotekschef §43 
Ella Andrén, biblioteksassistent §43 
Daniel Jonsson, samordnare 

Utses att justera Stefan Marcelius (SD) 

Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2022-05-05, kl. 17:00 

sekreterare 

Haris Hadzovic                           Paragrafer §38-§54 

ordförande 
Emma Åhlander Hansson (M) 

justerande 
Stefan Marcelius (SD) 

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

Nämnd/styrelse BILDNINGSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum 2022-04-28 
Datum för anslags Datum för anslags nedtagande 2022-05-05 2022-05-27
uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 

Christoffer Karlsson 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 
 
 
  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 
 

   
 

                       
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

Innehållsförteckning

 § 38 Budgetuppföljning 2022 
§ 39 Yttrande – Medborgarförslag: Bygg den nya förskolan i 

Eriksmåla så att fler barn får plats än i dagsläget 
§ 40 Svar från Bildningsnämnden på revisionens 

granskningsrapport om grundskolans styrning
 § 41 Slutbehandling: Initiativärende från Frida Larsson (S) 

kopplat till information kring ombyggnationen av  
Bjurbäcksskolan 7-9 

§ 42 Information: Nämndsdagen 2022-05-05 
§ 43 Information: Ny biblioteksplan för Emmaboda kommun 
§ 44 Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och  

elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 
svenska

 § 45 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet
 § 46 Rapporter om kränkande behandling
 § 47 Förvaltningschefen informerar
 § 48 Delegationsärenden
 § 49 Kurser och konferenser
 § 50 Meddelanden
 § 51 Anmälan: Nämndinitiativ från Frida Larsson (S) angående 

information kopplad till fysisk och psykosocial arbetsmiljö  
inom förskola och skola i Emmaboda kommun 

§ 52 Anmälan: Nämndinitiativ från Stefan Marcelius (SD) om att 
införa stämpelklocka för barn och föräldrar i förskolan

 § 53 Anmälan: Nämndinitiativ från Stefan Marcelius (SD) om att 
se över möjligheterna till att införa kvalificeringsklass för 
elever som inte har mognad eller kunskapsnivå till att börja 
på högstadiet

 § 54 Övriga frågor 

Utfall av voteringar 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2021:66  041 
§ 38 
Budgetuppföljning 2022  

Dzenita Vrana, ekonom, redogör för delårsrapportering av budget 2022 
till och med mars månad. För närvarande är nämndens ekonomi totalt sett 
ca 500 000 kr bättre än budget. En prognos för april månads 
delårsbokslut presenteras också. 
____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28

                                    BIN/2022:37  291 

§ 39 
Yttrande - Medborgarförslag: Bygg den nya förskolan i Eriksmåla 
så att fler barn får plats än i dagsläget 

Sammanfattning – Medborgarförslag 
Förslagsställaren anför följande: ”De ursprungliga ritningarna var för 25 
barn men nu ska det bara byggas för 20 barn […] Minst tre barn kommer 
vilja ha plats på Solgläntan under 2023, utöver de som redan går där. 
Flera av dem har syskon på Solgläntan. Det kommer bli ett stort och 
märkbart generationsskifte i upptagningsområdet. Vilket innebär att det 
måste satsas på barnomsorgen om husen ska bli attraktiva att köpa, 
annars väljer man att inte bo, jobba och betala skatt i den här 
kommunen.” 

Förslagsställaren föreslår: Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det 
får plats fler barn än i nuläget 

Ärendets beredning 
Bildningsförvaltningen besvarar medborgarförslaget – Bygg den nya 
förskolan i Eriksmåla för fler barn än i nuläget.  

Yttrande 
Bildningsförvaltningen följer löpande utvecklingen av underlaget för 
verksamhet inom förskola och skola. Med utgångspunkt i en långsiktig 
organisation finns en struktur för på vilka orter det erbjuds 
förskoleverksamhet och hur många avdelningar/platser det ska finnas på 
respektive förskola.  
I grundplaneringen finns ett uppdrag att det i Eriksmåla ska finnas en 
förskola med en avdelning. Det är också det uppdraget teknik- och 
fritidsförvaltningen erhållit när det gäller nybyggnation av förskola. För 
att ha viss marginal byggs den nya förskolan med effektiva ytor och med 
plats för upp till 28 barn. Med hänsyn till barnens ålder och behov är en 
avdelning beräknad upp till 18 inskrivna barn. Om det är flera barn som 
har kortare vistelsetid kan det vara fler barn inskrivna i verksamheten. På 
nuvarande förskolan Solgläntan har det periodvis varit över 20 barn 
inskrivna. Hur organisationen utformas och hur många barn som skrivs in 
avgörs av förskolans rektorer. 

Bildningsförvaltningens organisation för förskoleverksamhet planerar för 
att det med hänsyn till det långsiktiga underlaget av barn ska finnas 
förskoleverksamhet med en avdelning i Eriksmåla. Om det under 
perioder är fler barn i upptagningsområdet som efterfrågar barnomsorg så 
erbjuds platser på Videbackens förskola i Broakulla/Johansfors. 
Avståndet mellan Eriksmåla och Broakulla är c:a 6 km vilket bedöms 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____   
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

som rimligt ur transportsynpunkt. När barnen börjar i förskoleklass är det 
tillsammans med barn från hela Johansfors skolas upptagningsområde 
vilket innebär att det kan vara en fördel att redan under förskoletiden ha 
lärt känna blivande klasskamrater. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får 

plats fler barn än i nuläget 
• Yttrande – Medborgarförslag – Bygg den nya förskolan i Eriksmåla 

så att det får plats fler barn än i nuläget 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens yttrande som sitt 
eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
bildningsförvaltningens yttrande. 

Bildningsnämnden beslutar 

att bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens yttrande som sitt 
eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
bildningsförvaltningens yttrande. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

             
 

 
  

  
    

 
 

 
 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2022:40  611 

§ 40 
Svar från Bildningsnämnden på revisionens granskningsrapport om 
grundskolans styrning 

Bakgrund 
Revisionen har upprättat en granskningsrapport om grundskolans 
styrning. Granskningsrapporten tar upp fem utvecklingsområden som 
bildningsnämnden bör arbeta vidare med. Det gäller: 

- Tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med 
föreskrifter (SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2015:6) 

- Besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. (2 kap 8 b § SkolL.) 

- Fortsätta och intensifiera arbetet med att öka elevernas 
måluppfyllelse, vilket främst görs genom att besluta om åtgärder 
utifrån brister som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet 

- Följa upp och analysera rektors ansvar för det pedagogiska arbetet på 
respektive skolenhet och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder 
så att det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av utbildningen 
leder till högre måluppfyllelse. 

- Revidera delegationsordningen i enlighet med kommunallagen 
2017:725 samt endast delegera ärenden som det ankommer på 
nämnden att fatta beslut om i enlighet med skollag 2010:800 

Kommentarer, pågående åtgärder och förslag till åtgärder för respektive 
utvecklingsområde redovisas i följande. 

1. Tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med 
föreskrifter (SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2015:6) 

Inledningsvis kan konstateras att det är tillfredsställande att Emmaboda 
kommun har en kostnadseffektiv verksamhet inom skolområdet. 
Ekonomifunktionen inom Emmaboda kommun är centraliserad till 
kommunledningskontorets ekonomifunktion som har ansvar för att 
upprätta redovisningar till SCB mfl. Kostnader för fastigheter, lokalvård 
och kost ligger inom annan förvaltning.  

Förvaltningsledningen avser att ta upp en dialog med 
ekonomiavdelningen och säkerställa att tillförlitlighet och kvaliteten i 
lämnade uppgifter är hög. 

2. Besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas 
olika förutsättningar och behov. (2 kap 8 b § SkolL.) 

Ett nytt resursfördelningssystem infördes från 2016 där viss del av 
anslagen till grundskolorna fördelades efter socioekonomiska faktorer. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

När systemet infördes var avsikten att andelen medel som fördelades på 
detta sätt succesivt skulle öka. Av olika anledningar genomfördes inte 
detta utan fördelningen låg kvar på den nivå som beskrivs i denna 
granskning. 

Inför beslut om budget för 2022 och i samband med att denna fråga 
aktualiserats inom ramen för granskningen så bereddes förslag om att 
fördela en större andel av medel till grundskolorna med socioekonomiska 
faktorer som grund. Beslutet blev att hela statsbidraget för likvärdig 
skola på 9,5 miljoner kronor fördelas efter socioekonomiska faktorer. 

3. Fortsätta och intensifiera arbetet med att öka elevernas 
måluppfyllelse, vilket främst görs genom att besluta om åtgärder 
utifrån brister som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Bedömningen är att grundstrukturen för det systematiska kvalitetsarbetet 
fungerar tillfredsställande. På huvudmannanivå bygger det systematiska 
kvalitetsarbetet på att bildningsnämnden får återkoppling vid varje 
nämndsmöte i aktuella frågor. Utöver det så genomförs nämndsdagar två 
gånger per år där en av dagarna är vikt för uppföljning och analys av 
resultat av senast avslutat läsår och en av dagarna till temafrågor. 

Under de två senaste åren med pandemi har det inte varit möjligt med 
skolbesök vilket varit en brist. Den möjligheten finns nu och presidiet 
tillsammans med utvecklingsledare och förvaltningschef kommer att 
genomföra kvalitetsdialoger med respektive skola/verksamhet. Under 
våren 2022 kommer alla F-6-skolor att besökas för att inhämta en 
lägesbild och vilka åtgärder som kan är aktuella för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Utfallet av dialogerna ska återkopplas till 
bildningsnämnden och vara en del i arbetet med resursfördelning och 
stärkt likvärdighet.  

4. Följa upp och analysera rektors ansvar för det pedagogiska 
arbetet på respektive skolenhet och i förekommande fall vidta 
lämpliga åtgärder så att det pedagogiska ledarskapet och 
utvecklingen av utbildningen leder till högre måluppfyllelse. 

Bildningsnämnd och förvaltning delar revisorsrapportens bedömning att 
rektors möjlighet att vara närvarande pedagogisk ledare är en av de 
viktigaste faktorerna för elevernas måluppfyllelse. Mot bakgrund av det 
har rektorer i Emmaboda kommun ansvar för pedagogisk personal endast. 
Rektorer har inte budget- eller personalansvar för fastigheter, lokalvård 
eller kost. Varje rektor har också ett administrativt stöd från en 
skoladministratör som är underställd rektor. Skoladministratörerna i sin 
tur har regelbundna möten för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det ger 
en trygghet för rektorer med välinformerade och självständiga 
skoladministratörer. När det gäller planeringen av 
förvaltningsövergripande möte är den att de ska vara få men 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

koncentrerade. Det ger möjlighet till närvaro och delaktighet på den egna 
skolan. 

I medarbetarundersökningar angående den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön uttrycker rektorer och chefer behov av stöd i arbetet med de 
olika system som chefer arbetar i. Det kan handla om 
personaladministrativa system, ekonomisystem, hantering av 
arbetsmiljöåtagande etc. Vart och ett av systemen har en logik och 
funktion men sammantaget blir det många olika inloggningar och 
gränssnitt. Ett mål i chefers arbetsmiljö är att utveckla stödet så att denna 
del av arbetsuppgifterna upplevs på ett positivt sätt och inte tar för 
mycket tid och energi. 

Vad gör och hur är en pedagogisk ledare? Det är en fråga som nog måste 
ställas efter att resultaten från skolenkäten analyserats. Bedömningen är 
att rektorer i Emmaboda kommun har tid och utrymme att utöva ett 
pedagogiskt ledarskap och att de också är pedagogiska ledare i sin 
verksamhet. Trots det ligger enkätresultaten under ett nationellt 
genomsnitt. I presidiets/förvaltningens kommande kvalitetsdialoger ute 
på skolenheterna bör frågor angående rektorers pedagogiska ledarskap 
diskuteras. När resultaten från Skolinspektionens skolenkät från 2022 
finns tillgängliga bör de särskilt analyseras inom detta område. 

5. Revidera delegationsordningen i enlighet med kommunallagen 
2017:725 samt endast delegera ärenden som det ankommer på 
nämnden att fatta beslut om i enlighet med skollag 2010:800 

Förutom de brister som revisionsrapporten pekar på finns det brister när 
det gäller ändrad organisation och befattningar. Organisationen har 
ändrats och olika befattningar har fått ny benämning. Förändringarna är 
beslutade men delegationsordningen har blivit ett lapptäcke av beslut som 
är tagna över åren. 
Denna situation känner förvaltning och nämnd väl till och ett arbete är 
igångsatt där samordnare för verksamhets- och ledningsstöd och 
nämndsekreterare har fått ett uppdrag att ta fram en helt ny 
delegationsordning som bygger på det reglemente som bildningsnämnden 
har, aktuella lagar och föreskrifter samt den nu gällande och fastställda 
organisationen. Den nya delegationsordningen tas fram med stöd av 
externa jurister för att säkerställa kvalitet. Ett första utkast beräknas vara 
färdigt under juni månad med beslut i bildningsnämnden vid 
oktobermötet. 

Beslutsunderlag 
Revisorsrapport: Granskning av grundskolans styrning. KPMG februri 
2022 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att fastställa förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget. 

att översända svaret till revisionen samt 

att översända svaret till kommunstyrelsen för kännedom 

Bildningsnämnden beslutar 

att fastställa förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget. 

att översända svaret till revisionen samt 

att översända svaret till kommunstyrelsen för kännedom

 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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                        BIN/2021:68  611 

§ 41 
Slutbehandling: Initiativärende från Frida Larsson (S) kopplat till 
information kring 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.” 

Ärendet på Bildningsnämndens sammanträde 2022-03-17 
Av protokollet från bildningsnämndens sammanträde den 17 mars framgår 
det att Lennart O Werner, förvaltningschef, samt Peter Lindberg, 
fastighetsförvaltare, har gett svar på de frågor som Socialdemokraterna har 
lyft. 

Slutbehandling av ärendet på Bildningsnämnden 2022-04-28 
De ritningar och det skriftliga underlag i PM-form som har utarbetats 
är utskickade till Bildningsnämnden. Mot bakgrund av detta föreslås 
nämnden anse frågan som besvarad.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 
 

 

 
             

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____             

____ 

Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från initiativtagare 
BIN 2022-03-17 §28 
PM 
Ritningar över skolområdet 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med hänvisning till de underlag som har skickats ut till 
Bildningsnämnden anse initiativet som färdigbehandlat 

Yrkanden 
Frida Larsson (S) och Jan-Olof P. Jäghagen (S) yrkar följande: 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till bildningsförvaltningens 
förslag till beslut. 

Mötet ajourneras 13:49 – 13:51 

Propositionsordning
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) frågar bildningsnämnden ifall 
bildningsförvaltningens förslag till beslut eller Frida Larssons (S) m.fl. 
förslag till beslut kan godkännas.  
Ordförande finner att bildningsförvaltningens förslag till beslut godkänns.  

Votering begärs.  

Ordförande formulerar följande voteringsproposition: 
Ja för bildningsförvaltningens förslag,  
Nej för Frida Larssons (S) m.fl. förslag. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar bildningsnämnden att godkänna 
bildningsförvaltningens förslag till beslut. 

Bildningsnämnden beslutar 

att med hänvisning till de underlag som har skickats ut till 
Bildningsnämnden anse initiativet som färdigbehandlat 

Jan-Olof P. Jäghagen (S), Marie-Louise Eddegård (S), Frida Larsson (S),  
Kickie Norrby (S) och Majbrith Andersson (S) reserverar sig till förmån 
för Jan-Olof P. Jäghagens (S) och Frida Larssons (S) yrkande som ej 
bifallits. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§ 42 
  Information: Nämndsdagen 2022-05-05  

  Förvaltningschefen och bildningsnämndens ordförande har i samråd  
  med resten av bildningsnämndens presidium planerat för nämndsdag med  

två aktuella teman som är tänkt att främja kunskapsutbyte
                        förvaltningsövergripande och tjänstemän / politiker emellan. Man 

beslutade att inte genomföra en nämndsdag i januari med anledning av 
den då rådande pandemisituationen. Nytt datum för nämndsdagen blev 
2022-05-05. 

Program för dagen har tagits fram av bildningsnämndens ordförande i 
samråd med förvaltningschefen.  

Bildningsnämnden informeras om följande relaterat till nämndsdagen: 

• Teman på nämndsdagen 2022-05-05. 
• Underlag som har skickats ut och syftar till att stärka mötesdeltagares 

förkunskaper i ämnena som diskuteras.  
• Praktisk information till nämnden om plats, anmälan, upplägg, o.s.v.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2021:67  

§43 
Information: Ny biblioteksplan för Emmaboda kommun 

Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) och förvaltningschef Lennart 
O Werner informerar nämnden om att bildningsnämnden på mötet i maj 
ska besluta om ny biblioteksplan för Emmaboda kommun. Efter beslut i 
bildningsnämnden behandlas ärendet vidare av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Bildningsnämndens ledamöter har fått utkast på 
biblioteksplan utskickad, utarbetad av biblioteksassistent Ella Andrén i 
samråd med bibliotekschef Asdís Paulsdottir. 

Asdís Paulsdottir, bibliotekschef och Ella Andrén, biblioteksassistent, 
föredrar ärendet. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§44 
Skolverkets insatser till verksamhetsutveckling för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

  Ingen ny information om insatsen har framkommit sedan senaste mötet
  med Bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§45 
Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet

  Ewa Ekelund, utvecklingsledare, lämnar information om vårterminens 
elevenkäter som genomförts från förskolan och ända upp till 
vuxenutbildningen. Enkäterna som avses görs varje termin. Utifrån en  
sammanställning av enkätsvaren under vårterminen 2022 utarbetad av

                        Ewa Ekelund får nämnden ta del av följande information: 

Allmänt 
• Trygghet och lärande visar svagt positiv trend totalt sett över alla 

verksamheter, sedan enkäterna började göras höstterminen 2018. 
• Verksamhetsvisa redogörelser i förhållande till trenderna. 
• Anonyma, klassvisa sammanställningar av enkäterna görs som 

underlag till rektor, för att möjliggöra uppföljning och åtgärdsinsats. 
• Jämförelser mellan olika terminer som görs på enheterna. 
• Enkätfrågornas utformning. 

Trygghet 
• Enkätsvar på frågor kopplade till trygghet visar tydligast positiv trend 

av de tre områdena. 

Lärande 
• I svar på frågor kopplade till lärande kan man utläsa en svagt positiv 

trend. 

Delaktighet 
• Sedan enkäterna började göras höstterminen 2018, går det att utläsa 

att trenden avseende delaktighet är oförändrad. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§46 
Rapporter om kränkande behandling

  Lennart O Werner, förvaltningschef, gör en löpande statistisk redogörelse 
för inkomna rapporter om kränkande behandling sedan senaste mötet 
med bildningsnämnden.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

  
 
    
 
    

    

  
 

    

   
    

  

 

 
  

  
 
 

 
  
                         

  

 

 
 
   

  
 

 
 

 
 

  
  

 
 

~ Emmaboda kommun 

w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§47 
Förvaltningschefen informerar 

Lennart O Werner, förvaltningschef, tar upp följande: 

Rekryteringar 
• Till vakant tjänst inom centrala barn- och elevhälsan rekryteras en 

kurator.  
• Inför läsåret 2022/23 har Emmaboda kommun tilldelats ytterligare 

statsbidrag för förstelärartjänster vilket är styrda till vissa skolor. Tre 
förstelärartjänster är under rekrytering, varav två med placering på 
Bjurbäcksskolan F-6 och en med placering på Lindåsskolan F-6.  

• Fyra tjänster är rekryterade inom ramen för den nya satsningen på 
vikariepoolen.  

Lokaler 
• En genomgående redogörelse av status och förutsättningar kring 

bildningsförvaltningens verksamhetslokaler har presenterats av 
Daniel Jonsson, samordnare, under enskilda överläggningar inför 
bildningsnämndens möte 28 april. 

  Det oroliga världsläget 
• Det finns några barn/elever från Ukraina i skolverksamheten. De 

flesta av eleverna går i F-6-skolor, medan enstaka förbereder sig för 
studier på gymnasienivå. Modersmålslärare ger språkstöd till elever 
och övriga undervisande lärare. 

LUPP 
• LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – är en enkät som 

riktar sig till elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. LUPP-
enkäten genomfördes hösten 2021 och nu under maj månad kommer 
resultat att presenteras i olika sammanhang både för ungdomar, 
tjänstemän och förtroendevalda.  

  Valärende på nästa nämnd 
• Sedan Emmaboda kommun tilldelats en yrkeshögskoleutbildning 

inom industritekniska området, har det utifrån lagkrav uppkommit 
behov av att utse en ledningsgrupp. Bildningsnämnden beslutar i 
ärendet i maj.

  Yrkesvuxenutbildning gröna näringar/skogsvård 
• En fristående utbildningsaktör som etablerat verksamhet i Vissefjärda 

har tagit fram en yrkesvuxenutbildning inom området gröna näringar 
– skogsvård. Förslaget är avstämt med representanter från företag. 
Utbildningen är på 15 veckor + introduktionstid. Ett avtal har 
tecknats om att Emmaboda kommun ska köpa platser på utbildningen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

som del i vårt vuxenutbildningsutbud. Beräknad utbildningsstart 
prognosticeras till augusti 2022. Utbildningen är öppen för 
studerande från andra kommuner också. 

Övrigt 
• Lennart O Werner, förvaltningschef tillika skolchef, har deltagit i en 

utbildning för skolchefer. Utbildningen innehåller fyra områden: 
1) Organisation och kultur – styrkedjan 
2) Lagar och Förordningar 
3) Systematiskt kvalitetsarbete 
4) Skolutveckling  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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w Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2021:5  
          BIN/2022:4  

§48 
Delegationsärenden

  Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från:

  -förvaltningschef/skolchef
  BF22601  1:35 

  -förvaltningschef/skolchef
  BF11/22  4:12 

  -skolskjutshandläggare
  BF22602  1:35 

  -förvaltningschef/skolchef
  BF12/22  4:12 

____ 

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 

2022-04-28 

§49 
Kurser och konferenser 

  Emma Åhlander Hansson (M) påminner om marsnämndens beslut om
  Deltagande i regionpolitisk konferens 11 maj. Presidiet 
  kommer därutöver att delta i ”Nationellt forum för dialog om skolan” den  
  31 maj.  

____ 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen 
____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att med kännedom notera att nämnden har tagit del av informationen
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

§50 
Meddelanden 

BIN/2022:12 
  Skolverket har med stöd av förordning (2016:400) beslutat att bevilja

                        Emmaboda kommuns ansökan om statsbidrag för specialpedagogik för 
2022. 

Skolverket har med stöd av förordning (2018:49) beslutat att bevilja 
Emmaboda kommuns rekvisition i förhållande till statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling för 2022. 

Skolverket har med stöd av förordning (2021:151) beslutat att avslå 
Emmaboda kommuns ansökan om statsbidrag för fortbildning av  
förskollärare för 2022. Skolverkets beslut får enligt förordning 
(2021:151) inte överklagas. 

Skolverket har med stöd av förordning (2021:848) beslutat att bevilja 
Emmaboda kommuns rekvisition i förhållande till statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022.  

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2022:53  

§51 
Anmälan: Initiativärende från Frida Larsson (S) angående 
information kopplad till fysisk och psykososocial arbetsmiljö inom 
förskola och skola i Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Frida Larsson (S), ledamot i bildningsnämnden, inkom 2021-02-24 med 
ett initiativärende. Enligt 4 kap. 20§ Kommunallagen stipuleras att 
”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”. 

Initiativet 
”Socialdemokraterna i Bildningsnämnden vill utöver det som vi redan 
frågat om, ta del av följande: 
-Senaste enkäten gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
gjord på alla skolor i kommunen. Där vill vi se varje skola presenterad 
för sig samt tillsammans. 
-Sjukfrånvaro bland personal på alla skolor i kommunen specificerad så 
att man ser hur det ser ut på respektive skola, samt specificerad vad gäller 
korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro och om sjukfrånvaron kan kopplas till 
arbetsmiljön. 
-Går det att koppla sjukfrånvaron till arbetsmiljön på en viss skola vill vi 
se arbetsgivarens åtgärdsplan i övergripande del.  
-Antal behöriga/legitimerade lärare på respektive skola och inom 
respektive ämne. 
-Antalet vikarieledda lektioner på respektive skola sedan pandemins 
början 2020. 
-Hur många av vikarierna undervisar mer än tillfälligt i ämnen där de 
saknar behörighet? 
-Antal uppsägningar bland personalen de senaste 4 åren, både de som 
slutat på egen begäran och de som blivit uppsagda av arbetsgivaren.  
-Vi önskar även att tillsammans med övriga handlingar inför varje nämnd 
ta del av protokoll från förvaltningssamverkan samt central samverkan.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Socialdemokraterna 2022-02-24 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden beslutar 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

BIN/2022:42  

§52 
Anmälan: Nämndinitiativ från Stefan Marcelius (SD) om att införa 
stämpelklocka för barn och föräldrar i förskolan 

Bakgrund 
Stefan Marcelius (SD), ledamot i bildningsnämnden, inkom 2022-02-28 
med ett nämndinitiativ. Enligt 4 kap. 20§ Kommunallagen stipuleras att 
”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”. 

Initiativet 
”Sverigedemokraterna vill att man utreder om stämpelklocka på 
förskolan för både föräldrar och personal kan vara något för vår 
kommun. 

Det är ju ingen hemlighet att den för mandatperioden nya politiska 
administrationen har genomfört flera reformer för att förbättra förskolan i 
kommunen vilket SD stött och kanske inte orimligen varit initiativtagare 
eller åtminstone pådrivande i både genomförda och planerade reformer. 
Nu vill vi gå vidare med ytterliggare förslag för att göra vår förskola 
attraktiv för både föräldrar (barnen) & personalen. 

Vi börjar med personalen: 
På många arbetsplatser idag har man flextid för personalen vilket 
underlättar livet både för pedagogerna och för den administrativa 
personalen. Alltså börjar man 10 minuter före innan kärntiden stämplar 
man flex in och kan tillgodogöra sig detta vid lämpligt tillfälle när 
situationen så möjliggör. Underlättar även om personalen i fråga t.ex. ska 
avvika en stund för att gå till tandläkaren. Man stämplar då flex ut. 
Flexbanken ska förses med ett tak t.ex. 30h och ska över tid gå ±0. 

Blir man tillfrågad av chef eller person med liknande mandat att arbeta 
övertid så blir det komptid. Denna har ej något tak liknande 
flextidsbanken utan följer dom regler som finns på arbetsmarknaden. 
Med ett sådant system får man på ett enkelt sätt en bild över hur mycket 
tid personalen är på plats vilket idag kan vara lite flytande då dom ofta 
ställer upp för varandra. I varje givet ögonblick vet man vilka som finns 
på plats vilket underlättar planering samt är bra i säkerhetssynpunkt. I en 
krissituation kan man snabbt få en lista på vilka som är där. Det bidrar 
även till att göra förskolan till att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Föräldrar (barnen): 
Föräldrarna stämplar in och ut sina barn och får betala därefter vilket 
troligen kommer att ge kommunen mindre inkomster men ökar trivseln 
och då framförallt för föräldrarna. Fler fördelar är att man på ett enkelt 
sätt får en bild av beläggningen (över samtliga kommunala förskolor) och 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

kan ev omfördela personal. Även här finns en säkerhetsaspekt då man 
enkelt ser vilka barn som ska vara på plats. Vi tänker oss att systemet 
kompliteras med en applikation så att man via denna kan fylla i att barnet 
är sjukt eller kommer senare eller behöver gå ifrån under dagen för att 
t.ex. besöka tandläkaren. Man kan även tänka sig speciallösningar så att 
man har antingen hel eller halvtid men en viss del är rörlig så att hämtar 
man sitt barn 1 timme tidigare så ska man få ett avdrag på räkningen. En 
ytterligare är att personalen hela tiden ser via appen vilka som är här och 
slipper använda listor.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sverigedemokraterna 2022-02-26 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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BIN/2022:39  

§53 
Anmälan: Nämndinitiativ från Stefan Marcelius (SD) om att se över 
 möjligheterna till att införa kvalificeringsklass för elever som inte har 
mognad eller kunskapsnivå till att börja på högstadiet 

Bakgrund 
Stefan Marcelius (SD), ledamot i bildningsnämnden, inkom 2022-02-17 
med ett nämndinitiativ. Enligt 4 kap. 20§ Kommunallagen stipuleras att 
”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”. 

Initiativet 
”För att inte blandas ihop med begreppet förberedelseklass som används i 
görandet med nyanlända kommer vi i fortsättningen använda begreppet 
kvalificeringsklass som arbetsnamn. Vi är vidare helt öppna med att det 
för vår del är helt okej att använda sig av ett annat begrepp och vill inte 
att vi ska hamna i en argumentation med vad man väljer att kalla saken. 

Sverigedemokraterna i Emmaboda önskar att man utvärderar möjligheten 
att ha en kvalificeringsklass för elever som inte nått tillräckliga 
kunskaper och eller inte uppvisar den mognad som krävs och förväntas 
av en elev som ska ta steget från åk 6 till åk 7. Vi tycker att det är 
oansvarigt att låta elever gå vidare utan dom förutsättningar som skolan 
kan, har till uppgift och ska ge henne. 

Vi har fått till oss från rektorer, lärare och elever att det förekommer 
mycket oroligheter både i klass och utanför av ovan beskrivna problem. 
Vi tolkar även att dom resultat vilka är långt ifrån tillfredsställande kan 
åtminståne till viss del även de förklaras med ovan beskrivna problem. 

Åtgärden rätt använd kommer långsiktigt att vara positivt för eleven då 
tidigt insatta åtgärder är bättre än att man först får 3 år med trasslig 
skolgång följt av att man inte kommer vidare efter åk 9 utan tvingas till 
kompletteringar. 

Att låta dessa ungdomar gå i kvalificeringsklass kommer att bidra till 
drastisk minskning av utåtagerande och annat stök i klasserna vilket höjer 
kunskaperna (resultaten) samt förbättrar den psykosociala miljön för både 
personal och elever samt att eleven själv får mycket bättre förutsättningar 
att gå ut åk 9 med godkända betyg och ihop med sina nya kompisar 
vidare mot gymnasiet.  

Argumentationen mot detta från tjänstemännen på bildningsnämndens 
möte 17/2 2022 håller inte anser vi. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Argumentet att eleverna skulle utsättas för en typ av stigma om dom inte 
får gå upp i årskurs 7 med sina kamrater känns väldigt tunn då man bara 
skjuter problemet framför sig då eleven inte lyckas ta sig ur åk 9 med 
godkända betyg och följaktligen tvingas komplettera betygen och kan inte 
lämna skolan med sina kamrater vilka går vidare till gymnasiet.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sverigedemokraterna 2022-02-17 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Bildningsnämnden beslutar 

att anmäla initiativet och överlämna initiativet till förvaltningen för 
vidare beredning inför bildningsnämndens möte i maj 2022 i första hand, 
dock senast till septembermötet
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§54
Övriga frågor

  Följande tas upp under övriga frågor: 

Stefan Marcelius (SD) informerar nämnden om att det enligt uppgift 
  finns stora problem med skadegörelse på skolgården vid Lindås skola.  
Han efterfrågar information från förvaltningen om vilka åtgärder som 
görs.

  Daniel Jonsson, samordnare, svarar att det är korrekt att det finns
                        ungdomsrelaterad problematik i anslutning till skolområdet i Lindås.  
                        Förvaltningen har vidtagit en del åtgärder såsom samtal med
                        vårdnadshavare, orosanmälningar till socialförvaltningen och en tät
                        dialog med räddningstjänst och polis. Räddningstjänsten har ombetts att
                        prata extra om skolbränder inom ramen för brandsäkerhetsutbildningar
                        som erbjuds till elever i årskurs 2. Tekniska förvaltningen har ombetts
                        utöka städning i syfte att tillse att mer brännbart material runt 
                        skolområdet blir undanplockat.  

____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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