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BIN § 45/15   14/BIN0066  
BIN § 7/15    
BIN § 107/14   
AU § 114/14 
Årshjul redovisning november 

 
Ärendebeskrivning 
TRAS – Barn i behov av förstärkt språkstimulerande miljö 
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar erhållna resultat från TRAS, 
läsutveckling i förskola, genomförda vårterminen 2014 vilket visar att antalet 
barn i behov av stöd, jämfört med vårterminen 2013, har ökat från 28, 4 
procent till 39,0 procent. Orsak till ökat antal barn i behov av stöd beror på en 
rad olika faktorer som bland annat ökat barnantal i förskolan, stora 
barngrupper samt många barn per årsarbetare.  
Genomförda åtgärder som anses främja språkutvecklingen presenteras. 
 
Andel ekologiska livsmedel 
Bildningsnämndens målsättning är att av öka den ekologiska andelen livsmedel 
i verksamheten jämfört med år 2013 till en andel av 25 procent. 
Statistik för första halvåret 2014 påvisar att 31 procent av gjorda inköp är 
ekologiska livsmedel. 
Målet för 2014 anses ha uppnåtts. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att fördjupa analys och statistik kring 

TRAS samt 
 
att bjuda in förskolechef för redovisning av ovan nämnda uppgifter på 

bildningsnämndens sammanträde i februari 2015. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-02-03: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för TRAS, Tidig Registrering Av 
Språkutveckling, som är ett forskningsbaserat material vilket tar hänsyn till flera 
olika språkliga aspekter i barnets utveckling så som det egna talet till förmågan 
att förstå och tolka uppmaningar eller innebörden av en saga. 
TRAS är ett verktyg för förskolans personal i att följa varje enskilt barns 
språkliga utveckling vilket görs genom att observera och sedan notera 
färdigheterna i en språkcirkel.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 45/15, Årshjul redovisning november 
 
Förskolechefens har analyserat erhållet TRAS-resultat och menar att 
personalen, efter att ha genomfört testerna under flera år, har blivit skickligare i 
sin bedömmande förmåga. 
Som faktorer vilka kan ge förklaring till ökat antal barn i behov av stöd 
presenteras att antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat, barn 
som går hos logoped har ökat, barn med särskilt stöd har ökat och slutligen har 
även antalet barn per avdelning ökat under de senaste åren. 
Som en del i förskolans upprättade handlingsplan för hantering av barnens 
behov av stöd har specialpedagogens tid i barngrupperna ökats, språkgrupper 
har starts och samverkan med barnhälsovården, habilitering, föräldrar samt 
skola har intensifierats. 
Avslutningsvis belyser förskolechefen verksamhetens behov av en långsiktig 
planering för förskolans utveckling där ändamålsenliga och anpassningsbara 
lokaler samt specialistkompetens behövs för att möta den växande efterfrågan 
på barnomsorg samt barnens ökade behov av stöd. 
 

Yrkande och proposition 
Sören Bondesson, S, med instämmande av Roger Isberg, Jill Jonsson, Lina 
Jonsson, samtliga Socialdemokraterna, Elsa Jannert, FP och Christer Rydén, M 
yrkar  
 
att politikerna ska få ut statistik från närvarosystemet Tempus avseende 
schemalagd och faktisk tid på förskolan samt 
 
att politikerna ska få ut statistik på antalet barn och dess ålder placerade på 
respektive förskoleavdelningar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner han att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Sören Bondesson, S, med fleras 
yrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera erhållen information och analys från förskolechefen, 
 
att politikerna ska få ut statistik från närvarosystemet Tempus avseende 
schemalagd och faktisk tid på förskolan samt 
 
att politikerna ska få ut statistik på antalet barn, inklusive deras ålder, placerade 
på respektive förskoleavdelningar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 45/15, Årshjul redovisning november 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-04-14: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör enligt akt för statistik från 
närvarosystemet Tempus avseende schemalagd och faktisk tid på förskolan 
under november 2014 samt januari och mars 2015. I snitt skiljer det cirka sju 
timmar per barn och månad mellan schemalagd och verkligt utnyttjad tid.  
 
Enligt akt redogörs även för statistik avseende antalet barn, inklusive deras 
ålder, placerade på respektive förskoleavdelningar. Just nu finns 259 barn 
inskrivna på förskoleverksamheten i Torsås kommun. Om även barn på 
Vindruvan samt barn på asylförskolan i Söderåkra inkluderas uppgår antalet 
barn i förskoleverksamhet till 293 stycken.  
 
Förskolechefen redogör för pågående planering inför hösten 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 46/15 14/BIN0066  
AU § 50/15   
Årshjul för redovisning mars 

  
Ärendebeskrivning 
KKIK Nationella prov åk 3 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa ”det 
bästa skolresultatet i länet”. Resultatmålet är satt till att mer än 80 % skall ha 
klarat de nationella proven enligt den kommunstatistik som går under 
benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Resultatet av vårterminens nationella prov för årskurs 
3 visade att bara 54 % uppnådde godkänt resultat på alla delprov i Svenska och 
Matematik. 
 
Det finns en mycket klar tendens att stödbehovet har växt och resultaten blivit 
sämre. 
Vid granskning av de nationella proven, som består av sju betygsatta 
delmoment i matematik och åtta delmoment i svenska, så kan det konstateras 
att 42 % av de som inte är godkända har bara missat ett delmoment. I regel är 
detta inte elever med utpräglade studiesvårigheter.  
 
De elever som missat ett flertal delmoment är elever som alla är kända av 
lärare, elevhälsan och skolledningen och har varit kända ända sedan förskolans 
TRAS-redovisningar. Det är drygt 20 elever och många av dem har problem 
med såväl svenskan som matematiken. Under de senaste två åren har ändå 
bemanningen ökat och även så antalet åtgärdsprogram, hela vägen från 
förskolan och framåt. 
 
Förslag till åtgärder/prognos:  
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
Till höstterminen 2016 finns det också planer på att förstärka pedagogiken 
inom Svenskan genom deltagande i Skolverkets Språklyft. 
 
KKIK Nationella prov åk 6 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa skolresultatet i länet. Resultatmålet är satt till att mer än 84 % av årskurs 
6 skall ha klarat de nationella proven enligt den kommunstatistik som går 
under benämningen KKIK. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 46/15, Årshjul redovisning mars 
 
Målet har delvis uppnåtts. Resultatet av vårterminens nationella prov för 
årskurs 6 visade att 95 % uppnådde godkänt resultat på alla delprov i Svenska, 
Matematik och Engelska. Resultatet är en förbättring gentemot satt målresultat 
och ligger även tre procentenheter över riksgenomsnittet (92 %). 
 
Förslag till åtgärder/prognos:  
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
 
KKIK Kostnad per betygspoäng på grundskolans årskurs 9 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa möjliga verksamhet. Resultatmålet är satt till att kostnaden per 
betygspoäng i årskurs 9 inte skall överstiga 335 kronor enligt den 
kommunstatistik som går under benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Kostnad per betygspoäng vårterminen 2014 är 402 
kronor. 
Riksgenomsnittet är 368 kr och som jämförelse i länet kan tas att Emmaboda 
har 424 kr, Kalmar 345 kr, Högsby 312 kr, Mörbylånga 391 kr. Variationen är 
oerhört stor, från 264 kronor till 725 kronor. 
 
Betygsutvecklingen sedan målet sattes 2012 visar en negativ trend genom att 
behörighet till gymnasieskolan har sjunkit från 91 % till 84,8 % för 2014. 
Årskullen 2012 visade betygsresultat som var klart bättre än riksgenomsnitt och 
bland de allra bästa i länet. Bara den förändringen innebär att kostnaden per 
poäng ökar. 
 
KKIK Andel behöriga till Gymnasiet vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa skolresultatet i länet. Resultatmålet är satt till att mer än 91 % skall ha så 
bra betyg att man åtminstone är behörig till gymnasiets yrkesinriktade program 
enligt den kommunstatistik som går under benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Resultatet är att 85 % är behöriga, vilket ligger 6 % -
enheter under nämndens mål.  
Det är inte heller det bästa resultatet i länet.  
Resultatet är 1,5 % -enheter under riksgenomsnittet (86,4 %). Exempel på 
jämförbara kommuner: Kalmar 89,5 %, Emmaboda 76,2 %, Högsby 83,1 %, 
Mörbylånga 97,1 %. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 46/15, Årshjul redovisning mars 
 
Av samtliga satta betyg vårterminen 2014 var 6 % streck eller F, dvs inte 
uppnått målen. (Jämfört med 4 % för vårterminen 2013). Det är totalt 71 ej 
godkända betyg (51 vårterminen 2013).  
Det var två elever med många ämnen som inte var godkända. De hade 
tillsammans 24 av de 71 ej godkända betygen. Ämnesmässigt dominerade 
Engelska med nio stycken och Idrott med tio stycken ej godkända betyg. 
 
Förslag till åtgärder/prognos: 
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
Elevhälsoorganisationen har förstärkts under läsåret 2014/2015 vilket innebär 
effektivare och bättre hantering av stöd till elever. Vi utgår från att det också 
kommer att synas i resultaten 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 47/15    15/BIN0052  
Budgetuppföljning mars 2015  
      
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har ej haft möjlighet att inkomma med underlag till 
ärendet. Två veckors respittid efterfrågas. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att budgetuppföljning mars 2015 ska mailas ut till bildningsnämndens 

ledamöter och ersättare inom två veckor. 
------- 
Sändlista: 
Kent Frost, ekonomichef 
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BIN § 48/15    15/BIN0076 
AU § 53/15    
Verksamhetsberättelse 2014  
      
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör enligt akt för förslag till 
bildningsnämndens verksamhetsberättelse. 
 
Årets resultat innebär ett underskott gentemot budget med 0,4 mnkr. 
Underskottet förklaras dels av ökande efterfrågan på platser inom förskolan, 
dels på att ett antal elever har behövt extra stöd vilket genererar kostnader i 
form av assistenter. Den ökade efterfrågan ledde till att förskolan Skogsgläntan 
öppnades igen under hösten till en kostnad av 1,8 mnkr, utan tilläggsanslag 
från kommunfullmäktige. 
 
Grundskolan visar ett underskott om 2,5 mnkr vilket i huvudsak uppstod 
under vårterminen och p g a att antalet elever med behov av extra stöd ökar 
vilket inneburit en förhöjd personalbemanning. 
Korrespondensgymnasiet visar ett överskott om 2,5 mnkr vilket beror på ett 
större elevantal än budgeterat.  
Kultur och fritid har ett överskott om 0,1 mnkr jämnt fördelat mellan 
biblioteket och sporthallen. 
 
De under året upprättade budgetuppföljningarna med tillhörande prognos på 
budgetavvikelse för helåret har tytt på större underskott, upp till – 3 mnkr som 
mest. Skälen till att underskottet stannar vid -0,4 mnkr trots att Skogsgläntan 
öppnats igen under hösten är flera. 

 Bildningsnämnden tog beslut om besparingar i verksamheten om 0,5 mnkr 

vilket också fick fullt genomslag. 

 Antalet förstelärartjänster ökades från 3 till 12 varpå statsbidrag erhölls sent 

på året med 0,5 mnkr 

 Hyresintäkter som borde tillhört 2013 inflöt från gymnasieförbundet, 0,3 

mnkr 

 En juridisk tvist med annan kommun angående ansvaret i en 

huvudmannafråga avlöpte till Torsås fördel, 0,3 mnkr. 

Korrespondensgymnasiet som prognostiserade ett överskott om 1 mnkr har 
haft fler elever än budgeterat och färre återkrav än väntat från kommuner som 
inte velat betala för det 4:e året varpå överskottet blev totalt +2,5 mnkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-26 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna presenterad verksamhetsberättelse 2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att godkänna presenterad verksamhetsberättelse 2014. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 49/15   15/BIN0078 
AU § 59/15     
Finansiering av Toleransprojektet – skolresa till Polen
         
Ärendebeskrivning 
Elever från Torskolans årskurs nio har årligen med hjälp av bidrag från 
Syskonens Johanssons Stipendiefond genomfört en resa till Polen inom ramen 
för pågående Toleransprojekt. 
 
Syskonens Johanssons Stipendiefond har inte längre möjlighet att ge 
avkastning för bidrag för genomförande av Toleransresa i andra världskrigets 
fotspår. 
 
Kostnader för resan: 200 tkr.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-26 bildningsnämnden besluta: 
att genomföra resan inom ram samt 
 
att se över möjligheter till extern finansiering. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att genomföra resan inom ram samt  
 
att se över möjligheter till extern finansiering. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Anders Adelgren, projektsamordnare 
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BIN § 50/15   15/BIN0043 
AU § 54/15    
Revisionsrapport Uppföljning av granskning av elevers rätt till 
särskilt stöd 
         
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra uppföljning av 
tidigare genomförd granskning avseende elevers rätt till särskilt stöd. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen.  
 
Av rapporten framgår att bildningsnämnden har säkerställt att de åtgärder som 
angavs i tidigare svar till revisorerna har vidtagits. Revisorerna anser dock att 
bildningsnämndens resursfördelningssystem inte fullt ut är ändamålsenligt 
utifrån vem som har rätt att göra omfördelning mellan skolenheter.  
 
Revisionen önskar få svar från bildningsnämnden senast den 22 april 2015 med 
redogörelse för nämndens åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar förslag på bildningsnämndens svar 
på revisionens frågor enligt akt. 
 
Nämnden ser det som oerhört positivt att man lyckats säkerhetsställa de i 
revisonen 2011 synliggjorda utvecklingsområden på ett förtjänstfullt sätt, men 
samtycker inte med PwC rapport i att förändringen av organisation och 
resursfördelning resulterat i ett förhållande som inte fullt ut är ändamålsenligt.  
Både förändringen av organisationen och utseendet på det framtagna och 
beslutade interna resursfördelningssystemet är resultatet av ett antal mycket 
övervägda och genomtänkta medvetna ställningstaganden.  
 
Under första delen av 2013 uttryckte politiken i Torsås kommun ett tydligt 
behov av att samla till en enhetlig, då upplevd spretig, skolorganisation. Detta 
gav sig tillkänna i stora skillnader i skolkulturer, rutiner och sätt att hantera en 
kvalitativ vardag. Spretigheten upplevdes så pass stor att både elever och 
personal inom samma huvudman inte gavs samma förutsättningar att utifrån 
sitt uppdrag och sina olika behov att lyckas.  
 
Med utgångspunkt i ledarskap, värdegrund, en likvärdig skola och en skola för 
alla har den nuvarande skolorganisationen växt fram. Vi upplever att 
nuvarande organisation, om än sakta går i rätt riktning för att möte den 
uttalade politiska målsättningen. Dessutom ser vi saken som sådan att i det fall 
huvudmannen skulle se varje skola som en egen ”inre organisation” inte på 
något sätt ha möjlighet att uppfylla kraven på en laglig och ändamålsenlig 
organisation att säkerhetsställa elevers rätt till särskilt stöd. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 50/15, Revisionsrapport Uppföljning av 
granskning av elevers rätt till särskilt stöd 

 
Vad gäller det nuvarande interna resursfördelningssystemet så inledde 
förvaltningen en utredning i frågan med start halvårsskiftet 2013. Utredningen 
blev ganska omfattande. Utgångspunkten för utredningen blev i grunden 
skolverkets riktlinjer för hur en skolkommun bör fördela dess interna resurser. 
Vidare i utredningens arbete togs det fram ett antal nationella 
referenskommuner att jämföra med. Härvid kunde även märkas att flertalet av 
de kommuner som av oss tillfrågades om hur de löst sin interna 
resursfördelning hade en avsevärt längre resa än Torsås att göra. Utredningen 
beställde även ett större underlag statistik bland annat socioekonomiska 
faktorer. I ovan underlag kunde bland annat utredningen se att de lokala 
socioekonomiska faktorerna väldigt lite påverkade de olika skolornas situation. 
Utredningen föreslog i det sammanhanget, tillsammans med en 
beräkningsmodell, ett antal viktade faktorer som sedan bildningsnämnden 
kunde fastställa. Under första halvåret 2014 implementerades det nya 
resursfördelningssystemet. Med en kort utvärderingstid för att se några större 
effekter av det nya systemet beslutade nämnden att även fördela efter denna 
mall även 2015. Nämnden skall inför resursfördelningen 2016 beakta, resonera 
och utreda huruvida det nuvarande resursfördelningssystemet kan utvecklas 
ytterligare för att då minimera risken att bryta nämndens ekonomiska styrning. 
Bildningsnämnden kommer redan under 2015 att följa upp att rektor i sin 
interna fördelning i realiteten fördelar resurserna på ett sätt som möter elevers 
behov och förutsättningar i den mening skollagen uttrycker. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna svar på revisionens frågor avseende revisionsrapport Uppföljning 

av granskning av elevers rätt till särskilt stöd. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att godkänna svar på revisionens frågor avseende revisionsrapport Uppföljning 

av granskning av elevers rätt till särskilt stöd. 
------- 
Sändlista: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-04-14 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
BIN § 51/15     
Klimatkompensering 
        
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014 att Torsås kommun har som mål att alla 
samhällsbetalda resor ska vara klimatkompenserade till år 2020. Syftet är att 
klimatpåverkade resor som görs ska kompenseras samt att styra pengarna så de 
används så klimateffektivt som möjligt. 
Samtliga personer som gör en resa för Torsås kommuns räkning, både 
kommunanställda och förtroendevalda, ska kompensera om resan sker med 
icke förnybara bränslen. Flygresor och resor som görs med diesel och 
bensinbilar ska kompenseras enligt antagen utvecklingsplan.  
 
Inkomna klimatkompenseringspengar samlas i en fond som varje förvaltning 
kan söka pengar ur för klimatrelaterade förbättringsåtgärder inom energi, 
konsumtion och resor och transporter, i syfte att minska koldioxidutsläppen 
från våra verksamheter.  
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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Bildningsnämnden 2015-04-14 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 52/15 15/BIN0012 
AU § 3/15   
Ny skola Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-15 § 142 att bifalla bildningsnämndens 
förslag, en nybyggnation utav alternativ Dahlström i två plan. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden 
gemensamt planerar för möjliggörande och organiserande av skolans drift 
under en kommande byggperiod på ett för verksamheten och ekonomin, 
fördelaktigt sätt. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
En styrgrupp bestående av bildningsnämndens arbetsutskott och styrelsen för 
Torsås Fastighets AB kommer ha sitt första styrgruppsmöte den 20 januari där 
organisationsskisser kommer att presenteras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att notera informationen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-04-14: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att projektering och framtagandet 
av ett underlag för upphandling nu är inne dess mest aktiva fas. Allt som gäller 
den nya skolan skall planeras i detalj för att kunna ge de absolut bästa 
förutsättningar till att Torsås skall få en modern, välfungerande högstadieskola. 
 
En lokalförsörjningsgrupp arbetar med att se över verksamhetens behov av 
lokaler och har genomfört en inventering av de lokaler som kan klara 
verksamhetens krav under byggperioden. Två arbetslag förväntas kunna 
inrymmas i Gamla skolan medan ett arbetslag inryms i tomrummet i 
Sporthallen. Elevhälsan planerar att förflyttas till Palmgrenska villan och 
verkstadslokalerna vid fritidsgården föreslås inrymma salar för teknik- samt no-
ämnen. 
 
Under första delen av hösten ska ett underlag för entreprenadupphandling vara 
klart. Under förutsättning att förväntade beslut fattas är en byggstart planerad 
till årsskiftet 2015/2016 vilket då kan ge goda förutsättningar till att kunna 

flytta in i den nya skolan inför läsårsstarten 2017/2018.  
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
BIN § 53/15   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar   

 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att Arbetsmiljöverket angående Torskolan har lämnat ett föreläggande enligt 7 
kap. 7 § arbetslagen avseende lärararbetsplatser/administration, akuta åtgärder 
avseende underhåll av skollokaler och fastigheten samt riskbedömningar av 
arbetsförhållandena samt underhåll av fastigheten i verksamheten samt  

  

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BIN § 54/14 15/BIN0037 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
Delegationsärende nr 1 angående ansökan om lotteritillstånd – Strömby 
Byalag. 
 
Håkan Petersson, bildningschef 
Delegationsärende nr 3 angående interkommunal ersättning 2015. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 18   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-04-14 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BIN § 55/15 15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
         
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-03-26. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 

 


