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BIN § 32/14   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 21   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-04-07 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 33/14   13/BIN0106 
AU § 34/14     
Budgetuppföljning 2014-02-28 
 
Ärendebeskrivning 
Torsten Karlsson, ekonom, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2014-02-28 enligt akt. 
 
I förskolan ligger intäkterna -30 tkr under budget efter februari månad. Detta 
trots att budgeten för intäkter sänkts med 386 tkr jämfört med 2013. 
Ökade kostnader i grundskolan har tillkommit på grund av 
personalförstärkningar i samband med nationella prov.  
 
Bildningsförvaltningen ger en nollprognos på helår.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-19: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Torsten Karlsson, ekonom, ger en ekonomisk prognos för 
bildningsförvaltningen per 2014-02-28. Prognosen pekar på att det inte blir 
någon avvikelse vid årets slut. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 21   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-04-07 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
BIN § 34/14   11/BIN0001 
AU § 35/14     
Beslutsattester 2014 
  
Ärendebeskrivning  
Torsten Karlsson, ekonom, presenterar förslag på beslutsattestanter för 
bildningsförvaltningen 2014: 

 
Ansvar Attestant Ersättare  

6100 Förvaltningschef Ekonom  

6101 Enhetschef Kultur och 
fritid 

Förvaltningschef  

6102 Kostchef Förvaltningschef  

6103 Utvecklingsledare Förvaltningschef  

6111 Rektor Gullabo skola Förvaltningschef  

6120 Rektor Söderåkra skola Förvaltningschef  

6121 Rektor Bergkvara skola Förvaltningschef  

6131 Förskolechef Förvaltningschef  

614 Rektor Torskolan Förvaltningschef  

615 Rektor 
Korrespondensgymnasiet 

Förvaltningschef  

 
Ekonomen fungerar även som ersättare för samtliga ansvar när ordinarie 
beslutsattestant inte är på plats. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-03-19:  
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2014. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 35/14   14/BIN0034  
AU § 36/14    
AU § 8/14 
BIN § 170/13     
Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, belyser att bildningsnämnden med hänsyn till risker för 
strålning behöver ta ställning till om verksamhetsområdets framtida 
användning av internet ska genom fiber eller genom mobila lösningar. Även en 
policy med riktlinjer angående strålning behöver tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring användning av fiber och 
öppna nätverk. 
 

Yrkande och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar 
 
att uppdra till bildningsförvaltningen att via Torsås Fastighets AB ta fram 
prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Sören Bondessons, S yrkande. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att via Torsås Fastighets AB ta fram 

prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att efterhöra hur andra kommuner 

hanterar policy för strålning i miljö där barn och ungdomar vistas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar av bildningsförvaltningen 
framtagen skrivelse innehållandes förslag till förhållningssätt angående 
skolornas/förskolornas användning av trådlöst Wi-Fi. 
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 35/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 
uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska bifogas 
protokollet från skyddsronden. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten samt 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska 
bifogas protokollet från skyddsronden. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Roger Isberg, S framför funderingar angående för- respektive nackdelar mellan 
Wi-Fi samt fast internetuppkoppling. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska 
bifogas protokollet från skyddsronden, 

 
att verksamheten i möjligaste mån skall använda fast internetuppkoppling samt  
 
att ändra överskriften till bildningsförvaltningens dokument ”ställningstagande 

till skolornas/förskolornas användning av trådlöst WiFi” genom att även 
lägga till ”och strålning” på slutet. 

--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 36/14   13/BIN0012  
AU § 42/14    
Uppföljning internkontrollplan 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Uppföljning av bildningsnämndens internkontrollplan 2013 redovisas. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-03-19: 
att fastställa redovisning av bildningsnämndens internkontrollplan 2013. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07: 
att fastställa redovisning av bildningsnämndens internkontrollplan 2013. 
--------- 
Sändlista: 
KS 
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BIN § 3714   13/BIN0012  
AU § 43/14    
Förslag internkontrollplan 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.  

 
Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan 2014. 
 
Följande revideringar föreslås av arbetsutskottet: 

 Uppföljning av rutiner för stadieövergångar ska ske i september  

 Uppföljning av att statsbidrag söks och rekvireras på rätt sätt ska ske 
kvartalsvis 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-19: 
att genomföra ovan nämnda revideringar i internkontrollplan 2014 samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att anta bildningsnämndens internkontrollplan 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Följande revideringar föreslås av bildningsnämnden angående hur 
uppföljningen av internkontrollplanen skall ske: 

 Uppföljning av att skolplikten följs ska ske genom stickprov två gånger 
per termin, 

 Uppföljning att egenkontrollen i tillagningskök och mottagningskök 
följs ska ske två gånger per termin, 

 Uppföljning av faktureringsrutiner för interkommunala ersättningar ska 
ske minst en gång per år. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att genomföra ovanstående nämnda förslag på revideringar samt 
 
att där efter anta bildningsnämndens internkontrollplan 2014. 
--------- 
Sändlista: 
KS 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 38/14   13/BIN0106  
AU § 44/14    
BIN § 157/13    
AU § 92/13    
BIN § 148/13    
AU § 85/13    
BIN § 129/13    
AU § 76/13    
BIN § 118/13    
AU § 57/13    
BIN § 113/13     
BIN § 95/13    
BIN § 66/13    
AU § 22/13    
Budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Tidsplan för bildningsnämndens arbete med budget 2014 presenteras enligt 
akt. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer utifrån 
resursfördelningsmodell för 2013 att ta fram nya resursfördelningsprinciper för 
budget 2014. 
 
Driftbudget och investeringsbudget för 2014-2016, innehållandes 
bildningsförvaltningens äskanden, presenteras enligt akt.  
 
Förslag på oförändrade taxor och hyror inom bildningsförvaltningen 2014 
presenteras enligt akt. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-20 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 samt 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Sören Bondesson, S, framför önskemål om att även budgetarbetet och 
bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i samband med 
bildningsnämndens målarbete.   
 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.05 - 18.10 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 med tillägg att 

budgetarbetet och bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i 
samband med bildningsnämndens målarbete under september månad samt 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 

 
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet om budget 2014 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-06: 
Håkan Petersson, bildningschef, efterfrågar inför föredragningen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2013 om ett förtydligande angående 
prioriteringar av äskanden i budget 2014.  
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 - 18.55 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Alliansen förespråkar att läromedel samt tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 
Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, förordar att elevhälsan 
förstärks, att sysselsättningsgraden i samverkan skola/fritidshem utökas samt 
att tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att bildningsnämndens budgetarbete och framtida verksamhet gemensamt ska 

behandlas av politiker och tjänstemän den 9 september 2013 kl 10.00 samt 
 
att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram adekvat aktivitetsschema för den 9 

september. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Jonas Persson, controller, ger en lägesrapport för pågående arbetsprocess med 
budget 2014. 
Önskemål framförs om instiftandet av en buffert för oförutsedda kostnader. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, redovisar att 
1,9 miljoner saknas i budget 2014 för att uppnå en budget i balans. 
Tre olika lägen/alternativa vägar att gå kommer att tas fram. 
 
Läge 1: Äska om mer pengar för att klara bibehållen verksamhet 
Läge 2: Presentera sparförlag motsvarande 1,9 miljoner kronor 
Läge 3: Presentera sparförslag motsvarande 1,9 miljoner kronor samt 

ytterligare drygt tre miljoner om även kommunfullmäktiges beslut om 
att närma sig standardkostnaderna kvarstår.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
Budgetdokumentet ”Budget 2014 - en budget i balans” delas ut enligt akt. 
Dokumentet innehåller olika förslag på besparingar beroende på vilka 
förutsättningar som skall ges. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.15 -17.45  innan arbetsutskottet 
återupptar sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 86 att nämnderna inför höstens 
fortsatta budgetprocess redovisa förväntade kostnadsökningar på grund av 
inflation utöver löneökningar för 2014.  
Enligt akt finns i bildningsnämndens budget för 2014 cirka 40,8 miljoner utlagt 
som ”övriga kostnader” exklusive interna ersättningar och kostnader på 
Korrespondensgymnasiet. En KPI-utveckling på 1,3 procent motsvarar en 
kostnadsökning på cirka 530 tkr. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen i budgetdokumentet ”Budget 2014 – en budget i balans” 

vidare till bildningsnämnden för beslut,  
 
att omgående skicka ut handlingarna ”Budget 2014 – en budget i balans” till 

bildningsnämndens ledamöter och ersättare och samtidigt inbjuda dem till 
ett informationsmöte den 2 oktober kl 18.00 i Nya kommunhuset kring 
dokumentet samt 

 
att vidarebefordra handlingarna om kostnadsökningar på grund av inflation till 

bildningsnämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Jonas Persson, controller, redogör för budgetläget 2014. 
 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, presenterar enligt akt ett 
gemensamt sparförslag, förslag 4: åtgärder med buffert, från Alliansen. 

 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.00 - 18.10 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Socialdemokraterna står ej bakom förslag på förändrad prissättning på 
Korrespondensgymnasiet. 

 
Yrkanden, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige  
 
att målet angående att komma ned till standardkostnad skjuts upp ett år 
eftersom inget har hänt från den styrande majoriteten för att komma ned till 
den. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.25 - 18.30 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Alliansen yrkar till kommunfullmäktige 
 
att inte behöva anpassa verksamheten inom bildningsnämnden till 
standardkostnad. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Alliansens yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Alliansens 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Alliansens yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden har sålunda 
beslutat enligt Alliansens yrkande att inte behöva anpassa verksamheten inom 
bildningsnämnden till standardkostnad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Lina Milesson FP Anders Palmér, M X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 5 4 

 

Reservation standardkostnad: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande. 
 

Skriftlig reservation: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut angående budgetdokument förslag 
4: Åtgärder med buffert. 
 

Hela budgetförslaget har dålig substans i värde, då flera av förslagen ej är 

förankrade i beslut hos annan styrelse utan är önskningar i RAM förstärkning 

och andra ej möjliga att genomföra. 

Vi ser även en problematik i utkrävandet i att Korrespondensgymnasiet ska gå 

med 1miljon i vinst till ägaren Torsås kommun. 

 

Budgetdokumentet ger ej något svar till bildningschefen i långsiktigt 

budgetbeslut med tanke på att hela verksamheten behöver ett beslut som går 

över tid och ser till möjligheter till trygghet, kvalitet och till varaktighet.   

 

Det av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beslutade inriktningsbeslutet 

har åsidosatts länge. 

 

Med den 30 % övertaligheten i lokaler och ingen ansats att komma ner i 

standardkostnader med budgetbeslutet. Det finns ett sparkrav på 3,6 miljoner 

som C-styret ignorerar, trots att beslutet togs för ett års sen, dessutom ett 

sparkrav på 3,6 miljoner för 2015. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Hur länge kan nämnden/förvaltningen använda sig av osthyvelmodellen? 

Den har nu använts sen hösten 2012 i över 3 miljoner i allmänna utlagda 

sparkrav på de olika enheterna. Vad händer i verksamheten, men utan en 

åtgärd i budgeten. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att arbeta vidare med sparförslag från 

Alliansen samt 
 
att till kommunfullmäktige yrka att inte behöva anpassa verksamheten inom 

bildningsnämnden till standardkostnad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-23: 
Håkan Petersson, bildningschef, går igenom Alliansens sparförslag, förslag 4, 
och för en inledande diskussion kring hur förutsättningar för ett genomförande 
skulle kunna se ut. 

 
Maria Karlsson, C, anser att indexuppräkning samt full kompensation hos KLT 
för ökade skolskjutskostnader ska ses som den buffert bildningsnämnden 
behöver för oförutsedda kostnader i verksamheten. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-11-11: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för status i 2014 års budgetberedning. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 9 december bjuda in Lotta 

Elmbro, förskolechef, för information/rapport av förskoleverksamheten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-20:  
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för status i 2014 års budgetberedning. 

 
Arbetsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
att ej återsätta pensionsavgångar samt 
 
att minska två tjänster i förskolan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Lotta Elmbro, förskolechef, ger en rapport om förskoleverksamheten i Torsås 
kommun genom att presentera antalet inskrivna barn, barn i kö, 
bemanningssituationen samt adekvat statistik.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Roger Isberg, S, efterhör om dagbarnvårdarna och förskoleverksamheten är 
”ett” verksamhetsområde. Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att så är 
fallet. 
 
Vid bildningsförvaltningens samverkansmöte 2013-12-04 ansåg samtliga 
närvarande fackförbund att föreslagen budget 2014 med besparingar kommer 
att påverka arbetsmiljön inom bildningsnämndens verksamhet negativt med 
hänsyn till gällande lagstiftning.  
 
Som motförslag till föreslagen budget 2014 hänvisar Sören Bondesson, S, till 
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111, Anpassning till sjunkande 
barnantal. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.35 - 19.40 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 

Yrkande 
Elsa Jannert, FP, yrkar 
 
att befattningsbeskrivning för de administrativa tjänster som finns inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde tas fram och att en redogörelse för de 
arbetsuppgifter som eventuell utökad personal skulle arbeta med samt 
 
att lokalhyror för Korrespondensgymnasiet och Mjölnergymnasiet ses över. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ej återsätta pensionsavgångar i skolan samt 
 
att minska budgetram med 400 tkr i förskolan 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i 
kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Elsa Jannert, FP, har begärt att hennes två yrkanden från 2013-12-09 § 157 tas 
upp för behandling. 
 
Elsa Jannert, FP, har yrkat att befattningsbeskrivning för de administrativa 
tjänster som finns inom bildningsnämndens verksamhetsområde ska tas fram, 
att en redogörelse för de arbetsuppgifter som eventuell utökad personal skulle 
arbeta med görs samt att lokalhyror för Korrespondensgymnasiet och 
Mjölnergymnasiet ses över. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 38/14, Budget 2014 
 
Håkan Petersson, bildningschef, replikerar följande: 
Ingen utökning av bildningsförvaltningens administration kommer att göras. 
Det är även rektors ansvar att forma sin egen organisation utifrån sina mål och 
visioner för sin verksamhet. 
 
Den nu utlysta 50 procentiga tjänsten som planerare är samverkad och 
accepterad av samtliga fackliga parter i bildningsförvaltningens 
samverkansgrupp. 
 
Endast Korrespondensgymnasiets lokaler ingår i bildningsnämndens 
verksamhetsområde. Nytt hyresavtal har tecknats i och med 
Korrespondensgymnasiets flytt till Sophiagården i Söderåkra. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta: 
att inte gå vidare med yrkandena. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07: 
att inte ta upp yrkandena för vidare behandling. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 39/14    

AU § 45/14     
Beslutslogg 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, efterhör hur bildningsförvaltningen sköter hantering och 
uppföljning av politiken erhållna uppdrag. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, och Hanna Grahn, utredningssekreterare, 
redogör för befintligt system inom bildningsförvaltningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt Hanna Grahn, utredningssekreterare, att på bildningsnämndens 

sammanträde den 7 april redogöra för befintligt system för 
bildningsförvaltningens hantering och uppföljning av politiken erhållna 
uppdrag. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, redogör samt visar upp 
bildningsförvaltningens system för behandling och uppföljning av politiken 
erhållna uppdrag. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 40/14    
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 3-4 från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
angående inköp av barn- och ungdomskulturprogram. 
 
Delegationsärende nr 1 från Johanna Fors, rektor angående antagning av 
elever. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
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BIN § 41/14   13/BIN0049 
BIN § 12/14    
KoFu § 6/14    
BIN § 132/13    

KoFu § 42/13  
KoFu § 32/13  
Bidragsnormer och investeringspolicy  
        
Ärendebeskrivning 
Revidering av befintliga dokument angående bidragsnormer och 
investeringspolicy behöver genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare, redogör för befintliga dokument 
angående bidragsnormer och investeringspolicy. 
 

Yrkanden och proposition  
Roger Isberg, S yrkar  
 
att bildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 
dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 
kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandena finner hon att kultur- och 
fritidsutskottet ställer sig positiv till Roger Isbergs, S yrkanden. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 

dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 

kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-09-10: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på ny policy 
för investeringsbidrag. Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som 
driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och 
hembygdsanläggning inom Torsås kommun.  
För att kunna hantera kommande ansökningar behövs 150 tkr i budget. 
 

Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna policy för investeringsbidrag samt 
 
att äska hos kommunfullmäktige om 150 tkr för tillskott i budget 2014 för 

hantering av investeringsbidrag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 41/14, Bidragsnormer och investeringspolicy 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Roger Isberg, S, föreslår följande ändringar: 
 

 att delutbetalning kan ske mot kvitto samt att om investeringen ej 
färdigställs ska återbetalning ske till kommunen, 

 att begreppet funktionshindrade används samt 

 att den ideella arbetsinsatsen prissätts. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till föreslagen policy tillägga att delutbetalning kan ske mot kvitto samt att 

om investeringen ej färdigställs ska återbetalning ske till kommunen,  
 
att till föreslagen policy tillägga att begreppet funktionshindrade ska användas, 
 
att ge bildningsförvaltningen i delegation att prissätta ideell arbetsinsats enligt 

Riksidrottsförbundets anvisningar, 
 
att efter ovan genomförda ändringar gjort godkänna policy för 

investeringsbidrag samt 
 
att äska hos kommunfullmäktige om 150 tkr för tillskott i budget 2014 för 

hantering av investeringsbidrag. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för reviderat dokument 
avseende Riktlinjer för föreningsbidrag enligt akt. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna Riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
2014-03-10: 
att godkänna det reviderade dokumentet Riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
2014-04-07: 
att godkänna policy för investeringsbidrag. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
KF 

 


