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§ 46 Läsårstider 2014/2015 
 
§ 47 Lokalutredning 

 
§ 48 Delegationsärenden 

 
§ 49 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
§ 50 Fritidshemsverksamhet 

 
 
 
 
  

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 15   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-05-05 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
BIN § 42/14   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-05-05: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 43/14   14/BIN0051  
AU § 48/14     
Resursfördelning förskola och grundskola i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
Under hösten 2013 erhölls uppdrag av Håkan Peterson, bildningschef, om att 
utreda hur resursfördelningen skulle kunna utformas för grundskola och 
förskola för att bättre stämma överens med de intentioner som rådande 
styrdokumenten visar på.  

Johanna Fors har tillsammans med Torsten Karlsson, Marie Palm och Hanna 
Grahn, under våren 2014 utrett hur resursfördelningen till skola och förskola 
ser ut i Torsås kommun idag, vilka intentioner som finns kring 
resursfördelning ur ett nationellt styrperspektiv samt hur resursfördelningen 
skulle kunna utformas i kommunen. 

Utredningen föreslår att tilldelning inför kommande budgetår föreslås baseras 
på elevantal den 15 oktober. Ersättning gäller för ett budgetår i taget. 
Fastställda ersättningsnivåer gäller för samtliga utbildningsanordnare, såväl 
kommunala som fristående, enligt likabehandlingsprincipen. 
 
Avstämning av faktiskt elevantal görs den 15 varje månad (avstämning i maj 
gäller för juni och för juli och augusti gäller septembers avstämning). 
Ersättning utgår för faktiskt antal elever. 
 
Landsbyggdstilldelning utgår enligt eventuella politiska prioriteringar. 
 
Utifrån fördelad budget från kommunfullmäktige till bildningsnämndens 
verksamhet görs bedömning om fördelning enligt föreslagen modell. 
 
För att resursfördelningen verkligen ska kunna bli ett verktyg för styrning mot 
högre måluppfyllelse krävs också en medveten uppföljning av verksamheternas 
resultat och resursanvändning och en kontinuerlig omvärdering och revidering 
av resursfördelningsmodellen. Det måste finnas en noggrann uppföljning med 
redovisning av resursanvändande kopplat till resultat och konsekvensanalys. 
Denna uppföljning blir ett underlag för högre fördelningsnivå inför kommande 
budgetår. En effektiv skola använder resurserna på det sätt som ger bäst 
resultat. 
Som underlag för diskussioner om resursfördelning samt revidering av 
resursfördelningsmodell på nämndsnivå måste det finnas en genomtänkt 
uppföljning av resultat och resursanvändning. Genom en sådan uppföljning 
kan resursfördelningen förfinas och effektiviseras och goda exempel kan 
spridas och anammas i flera verksamheter. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 43/14, Resursfördelning förskola och 
grundskola i Torsås kommun 

 
Då resultaten ger en direkt angivelse av andel elever som riskerar att inte nå 
målen bör resultaten också finnas med i resursfördelningsmodellen. Utifrån 
utredningens förslag får resultaten i slutet av ett stadium effekter för 
resurstilldelningen inför nästkommande stadium. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16:  
Johanna Fors, rektor, och Marie Palm, studie- och yrkesvägledare, presenterar 
utredning kring ny resursfördelningsmodell. 
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden 
besluta: 
att från och med budgetåret 2015 fördela resurser till förskola och grundskola 

enligt modell föreslagen i utredningen om resursfördelning förskola och 
grundskola i Torsås kommun. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att från och med läsåret 2014/2015 fördela resurser till förskola och 

grundskola enligt modell föreslagen i utredningen om resursfördelning 
förskola och grundskola i Torsås kommun. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-05-05: 
Johanna Fors, rektor, och Marie Palm, studie- och yrkesvägledare, presenterar 
utredning kring ny resursfördelningsmodell. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att från och med läsåret 2014/2015 fördela resurser till förskola och 

grundskola enligt modell föreslagen i utredningen om resursfördelning 
förskola och grundskola i Torsås kommun. 

--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 44/14   13/BIN0106 
AU § 52/14    
Budgetuppföljning 2014-03-31 
 
Ärendebeskrivning 
Torsten Karlsson, ekonom, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2014-03-31 enligt akt. 
 
Personalkostnader för grundskola ligger över riktpunkten med anledning av 
behov att sätta in extra lärarresurser och elevassistenter. Till viss del förvantas 
detta kunna täckas med statsbidrag och i övrigt genom omprioriteringar resten 
av året. 
 
Bildningsförvaltningen ger en nollprognos på helår.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-04-16: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-05-05: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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BIN § 45/14   14/BIN0052  
AU § 51/14    
Bildningsnämndens budgetförslag 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har begärt in äskanden för kommande treårsperiod. 
Torsten Karlsson, ekonom, presenterar drift- och investeringsbudget för 2015-
2017. 
 
Då inköp av inventarier, lekredskap, datorer mm har svårt att uppfylla 
kommunens inversteringsregler, främst beloppsgränsen om 1 bb, cirka 45 tkr 
föreslås att det investeringsanslag som kommunfullmäktige har anslagit för 
2015 och kommande år istället omvandlas till ett Inventarieanslag i 
driftbudgeten. Detta ger verksamheten möjlighet att ”reinvestera” samtidigt 
som reglerna om god redovisningsed upprätthålls. 
Förfarandet har förankrats hos kommunens revisorer och det används även i 
andra kommuner. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-16 bildningsnämnden besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna drift- och investeringsbudget för 2015-2017 samt 
 
att det investeringsanslag som kommunfullmäktige anslagit för 2015 och 

kommande år omvandlas till ett Inventarieanslag i driftbudgeten. 
 

Bildningsnämnden föreslår 2014-05-05 kommunstyrelsen 
besluta: 
att godkänna drift- och investeringsbudget för 2015-2017 samt 
 
att det investeringsanslag som kommunfullmäktige anslagit för 2015 och 

kommande år omvandlas till ett Inventarieanslag i driftbudgeten. 
--------- 
Sändlista: 
KS 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 15   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-05-05 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BIN § 46/14     
Läsårstider 2014/2015 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för föreliggande förslag till läsårstider 
för 2014/2015 enligt akt. 
 
Förslaget har behandlats och godkänts i samverkansgruppen den 30 april 2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-05-05: 
att godkänna läsårstider för 2014/2015. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 47/14   13/BIN0071 
AU § 49/14    
AU § 19/14     
AU § 3/14    
BIN § 153/13    
BIN § 123/13    
AU § 62/13    

BIN § 111/13     
AU § 56/13     
BIN § 69/13  
AU § 26/13  
Lokalutredning 
  
Ärendebeskrivning  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för händelser och tidsplan 
angående Torsås kommuns lokalutredning.  
Kerstin Björn, lokalutredare, har den 19 mars träffat ansvariga rektorer och 
enhetschefer på bildningsförvaltningen för att gå igenom fastighetsinventering, 
ritningar över förvaltningens fastigheter samt aktuellt lokalbehov.  
Sammanställning över erhållet material kommer att presenteras för 
lokalutredningens styrgrupp den 22 april.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20:  
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.  
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08:  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att centrala ledningsgruppen 
kommer att träffa Kerstin Björn, lokalutredare, den 10 april för en första 
genomgång av den sammanställning som gjorts över lokalinventeringen.  
 

Bildningsnämnden beslutar:  
att lägga informationen till handlingarna.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska hålla ett informationsmöte 
för allmänheten angående lokalutredningens erhållna resultat. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att efterhöra med kommunstyrelsen om/när/hur lokalutredningens erhållna 

resultat kommer allmänheten tillhanda, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 47/14, Lokalutredning 
 
att tillfråga kommunstyrelsen om att av Kerstin Björn, lokalutredare, få erhålla 

en föredragning för bildningsnämnden angående lokalutredningens resultat 
samt 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Lokalutredningens första två delar presenteras enligt akt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 214 att yttrande 
avseende de två första delarna ska inlämnas senast 6 september 2013. 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-06-05 § 166 att ett informationsmöte för 
allmänheten ska hållas där Kerstin Björn, Norconsult, redovisar 
lokalutredningen.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att inte erinra sig över innehållet i lokalutredningens första två delar samt 
 
att delge bildningsnämnden arbetsutskottets beslut. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Lokalutredningen har den 5 september redovisats för allmänheten.  
 
Långsiktig planering av organisationens framtida struktur kan först ske när 
lokalutredningens del tre är bearbetad i partigrupperna. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna.  
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.15 och 18.25 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att inte erinra sig över faktadelen i lokalutredningens första två delar samt 
 
att efterhöra med kommunstyrelsen om ny tidsplan för lokalutredningen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11: 
att inte yttra sig över lokalutredningens del tre. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 47/14, Lokalutredning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på 

riktlinjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg och 
mellanstadieskolor samt 

 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring processen med att definiera 
lägsta elevunderlag vilket även härrör till individens behov och 
gruppsammansättning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars presentera förslag på 

rapport. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar bildningsförvaltningens yttrande 
enligt akt över möjligheter att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
En sammanfattning av yttrandet påvisar att det inte är möjligt utifrån det 
komplexa uppdraget, styrt av många av varandra oberoende faktorer, att 
utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg- och 
mellanstadieskolor. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ställa sig bakom yttrande över möjligheter att utforma riktlinjer för lägsta 

elevunderlag för kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-05-05: 
att ställa sig bakom yttrande till kommunstyrelsen över möjligheter att utforma 

riktlinjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg- och 
mellanstadieskolor. 

--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
KS 
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BIN § 48/14     
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 5-6 från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
angående utbetalning av bidrag till kulturföreningar samt fastställandet av 
kulturprogram till tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet. 
 
Delegationsärende nr 1-2 från Lena Robertsson, fritidssamordnare, angående 
utbetalning av föreningsbidrag samt beviljande av lotteritillstånd till Bergkvara 
samhällsförening. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-05-05: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
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BIN § 49/14  14/BIN0006  
AU § 47/14     
AU § 38/14    
AU § 27/14    
Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, förskolechef, har sökt ansökt om tjänstledighet för jobb i annan 
kommun och slutar sin tjänstgöring i Torsås kommun den 26 februari. 
Rekrytering av ny förskolechef behöver därför genomföras omgående. 
 
Lärarförbundets skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
inkommit 
med en begäran angående medlemmarnas arbetsbelastning. Lärarförbundet 
begär svar på hur en rimlig organisation ska se ut och när den ska genomföras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att följa upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Karl-Erik Olsson tjänstgör som tf förskolechef fram till dess att ny 
förskolechef rekryterats. 
För tillfället står nio barn i kö för inskolning under våren och sammanlagt finns 
267 barn inskrivna i Torsås kommuns förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 
och förskolan Vindruvan inkluderad. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammanträde den 16 april bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns 
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem 
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under 
årets första halvår. 
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader och 

möjligheter till förlängning av Paviljongens hyresavtal, 
 
att revidera och aktualisera seniorverksamhet inom förskola och skola, 
 
att till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 49/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 
att bildningsförvaltningen inom befintlig ram avsätter resurser för gemensamt 

värdegrundsarbete inom förskola och skola samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka utökning av befintlig 

utegård på förskolan Smultronet. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-05-05: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med förskoleverksamheten fortlöper. 
Håkan Petersson, bildningschef, och Maria Karlsson, bildningsnämndens 
ordförande, redogör för arbetsutskottets och bildningsförvaltningens pågående 
beredningsarbete avseende hyresavtal Paviljong, utökning av utegård samt 
inkommen ansökan om fristående förskola. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef 
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BIN § 50/14     
Fritidshemsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, informerar att han nåtts av synpunkter avseende 
arbetssituationen på fritidshemmen i Torsås där hög arbetsbelastning för 
personalen på grund av att antalet personal inte anses motsvara antalet barn 
upplevs som ett problem. 

 
Bildningsnämndens behandling 2014-05-05: 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, informerar att verksamheten 
har de medel politiken avsätter. 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör att utnyttjandegraden av tiden i 
relation till antalet inskrivna barn på fritidshemmen är cirka 40-50 procent. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Inger Sandbäck, rektor 

 
 
 
 


