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Plats och tid Nya kommunhuset, tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 17.30 – 21.15 
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Lina Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Tony Schäfer, C 

 Frida Portin, C 
Eva-Christina Berg, C 
Nicklas Thorlin, SD 

  
  
Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
 
I övrigt se deltagarförteckning på sidan 2 
 
 

Utses att justera Roger Isberg, S 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen måndagen den 19 oktober 2015 
plats och tid  

 
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 97 - 110 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Roger Isberg 
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Sammanträdesdatum 2015-10-13    nedtagande kk 
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Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn 
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Torsten Karlsson, ekonom 100 - 102 

Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 97 - 110 

Anna Olausson, KD, ej tjänstgörande ersättare 97 - 110 

Per-Olof Karlsson, SD, ej tjänstgörande ersättare 97 - 110 

Elinor Hammare, kostchef 98 – 99, 102 

Sofie Larsson, förskolechef 99, 102 

Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid 99, 102 

Lena Lindblad, förtroendevald Lärarnas Riksförbund 97 - 110 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 97 – 110 
 
 
§ 97 Ändring av föredragningslista 
 
§ 98 Skolmaten 
 
§ 99 Årshjul redovisning september 

 
§ 100 Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31 
 
§ 101 Budgetuppföljning augusti 2015 

 
§ 102 Kompletteringsbudget 2016 
 
§ 103  Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
 
§ 104 Taxor och avgifter 2016 

 
§ 105 Verksamhetsplan 2016 
 
§ 106 Risk- och sårbarhetsanalys 
 
§ 107 Kurs och konferens 
 
§ 108  Delegationsärenden 
 
§ 109 Anmälan om beslut 
 
§ 110 Barnahus 
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BIN § 97/15  15/BIN0095 
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Barnahus som ärende 13. 
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BIN § 98/15   15/BIN0127 
BIN § 76/15    
BIN § 71/15     
Skolmaten  
      
Ärendebeskrivning 
Frida Portin, C, framför att maten på Torskolan ofta är slut när de sista 
eleverna kommer och att eleverna ofta får vänta på att ny mat skall tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-20: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 16 juni bjuda in Elinor Hammare, 

kostchef, för beskrivning av situationen i Torskolans bespisning. 
 

Bildningsnämndens behandling 2016-06-16: 
Elinor Hammare, kostchef, berättar om verksamheten i Torskolans 
tillagningskök där 620 elever dagligen äter sin lunch.  
Enheten är medvetna om problematiken och arbetar med att komma tillrätta 
med problemet fullt ut. Svårigheterna uppstår då elever äter mer än 
normalportionen vilket gör antalet portioner är svåra att beräkna samt när 
elever kommer för att äta lunch vid andra tider än de schemalagda vilket gör att 
personalen i bespisningen, som lagar maten kontinuerligt under lunchperioden, 
hamnar i otakt.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vid bildningsnämndens möte i oktober följa upp ärendets utveckling efter 

halva höstterminen 2015 samt 
 
att rekommendera kostenheten att återuppta projektet ”Släng INTE maten” 

med målet att medvetengöra för eleverna att mat slängs i onödan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2016-10-13: 
Elinor Hammare, kostchef, informerar att hon tillsamman med Annika Åberg 
Persson på samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute i samtliga klasser på 
Torskolan för att informerat om projektet ”Släng inte maten”. Projektet 
kommer åter att startas upp i verksamheten under vecka 43. 
Bildningsförvaltningen kommer att se över schema för matsalen samt ta 
ytterligare samtal med ledningen angående situationen i matsalen med Stage4u. 
 
Kostchefen anser sig tillfreds över samarbetet med samlastningscentralen i 
Kalmar samt över utbud och sortiment av varor. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdraga åt kosthefen att informera bildningsnämnden om verksamheten 

en gång per termin. 
------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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BIN § 99/15  14/BIN0066 
AU § 127/15  
Årshjul redovisning september 
 
Ärendebeskrivning 
KULTUR & FRITID – Öka samverkan BIN-föreningsliv 
Bildningsnämnden har som mål att öka samverkan mellan bildningsförvaltning 
och föreningsliv. 
Mått: Antal tillfällen avläses i verksamhetsrapport. 
Mål: Jämförande statistik saknas. 

 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Enheten för kultur & fritid har bjudit in till två föreningsträffar under våren. 
En föreningsträff tillsammans med SISU och en träff i samband med 
utvärdering av ”Jul i slöjdriket”.  
Inrättandet av ”Investeringsbidrag av mindre slag” har inneburit ökad kontakt 
med föreningar.  
 
KULTUR & FRITID – Levande och aktivt bibliotek 
Bildningsnämnden har som mål att ha levande och aktivt bibliotek. 
Mått: Besöksfrekvens  
Mål: 8,0 besök/inv/år 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Antalet besökare på biblioteket har minskat med 300 besökare/månad från 
motsvarande tid föregående år. Juni 2013- juli 2014: 3 900 besökare/månad, 
juni 2014 - juli 2015: 3 600 besökare/månad. Målet är inte uppnått.  
Statistik som inte kommer med är när biblioteket medverkar på evenemang 
utanför bibliotekets lokal.  
 
KULTUR & FRITID – Öka antal unga i föreningar 
Bildningsnämnden har som mål att öka antalet unga i föreningar genom att 
verka för att bredda utbudet. 
Mått: Antal erbjudna prova- på-tillfällen. 
Mål: Samma eller fler prova-på tillfällen än föregående år. 

 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Antalet tillfällen för 8-åringarna att prova-på inom Kultur- och idrottsskolan 
har ökat från föregående år. 2013/2014 deltog sex föreningar och varje barn 
fick 17 prova- på- tillfällen. 2014/2015 fick varje barn 19 prova-på- tillfällen 
hos sju olika föreningar.  Målet kan anses uppnått. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 99/15, Årshjul redovisning september 
 
FRITIDSGÅRDARNA – Fritidsgårdarna, en naturlig mötesplats 
Bildningsnämndens har som målsättning för fritidsgårdarnas verksamhet som 
en naturlig mötesplats att öka antalet besökare. 
Mått: Besöksfrekvensen 
Mål: En ökad besöksfrekvens jämfört med föregående år 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Fritidsgårdsverksamheten har under läsåret 2014/2015 har haft 4500 unika 
besökare. Jämfört med läsåret 2013/2014 som hade cirka 3800 unika besökare 
är detta en ökning med ungefärligt 18 procent. 
Ökningen av antalet besökare antas bero på att de evenemang fritidsgården 
arrangerar har ”satt sig” och blivit en naturlig del för ungdomarna.  

 
Förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning: 
Fritidsgårdsverksamheten avser att fortsätta erbjuda ungdomarna i Torsås 
kommun en kreativ verksamhet där de får möjlighet att utveckla sina idéer. 
 
KOSTENHETEN – Andel ekologiska livsmedel 
Bildningsnämnden har som mål att 25 % av de livsmedel som används i 
skolmaten ska vara ekologiska. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Vid genomgång av statistiken från leverantörerna konstateras att 30 % av 
inköpen utgörs av ekologiska livsmedel. Många produkter i rådande anbud 
finns endast att köpa som ekologiska.   
Målet uppnådes med god marginal. Resultatet är likvärdigt med år 2014.  

 
FÖRSKOLA – TRAS vårterminen 2015  
Bildningsnämndens målsättning är att 100 % av barnen i förskolan ska nå 
avsedd nivå i TRAS. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar:  
Förskolan har under våren 2015 genomfört TRAS med 231 barn födda  
2009 – 2012. Totalt i verksamheten fanns det 280 barn. Verksamheten 
genomför i normalfallet inte TRAS på barn under tre år. Redovisningen visar 
det sammanlagda resultatet från den kommunala förskolan, kyrkans förskola 
och den pedagogiska omsorgen. 
Viktigt att nämna är att barn med annat modersmål samt tvåspråkiga barn är 
medräknade i underlaget som barn med luckor i TRAS. Av dessa barn finns 
det ca 15 barn som inte visar andra luckor eller svårigheter, men får ej godkänt 
TRAS-schema på grund av brist i svenska ordförrådet.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 99/15, Årshjul redovisning september 
 
Erhållet resultat från TRAS, läsutveckling i förskola, genomförda vårterminen 
2015 visar att antalet barn i behov av stöd, jämfört med mätningen 
höstterminen 2014, nu har minskat från tidigare 45,0 procent till nu 42,0 
procent. 
Förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning: 
Kollegialt lärande, anställning av specialpedagog, handledning av personal samt 
föreläsningar kring barn i behov av stöd och diskussioner kring modersmålets 
betydelse för språkutvecklingen pågår på arbetsplatserna.  
 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN – Individuell kompetensutvecklingsplan  
Bildningsnämnden har som mål att 100 % av personalen skall ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar:  
Bildningsförvaltningen har vid uppföljning uppnått måluppfyllelse till 90 %. 
 

Arbetsutskottets beslutar 2015-09-29: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt  
 
att bjuda in ansvariga enhetschefer för redogörelse av redovisningarna. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-10-13: 
Vid redovisning av Levande och aktivt bibliotek framkommer synpunkter om 
att en vägvisande skylt om bibliotek på Allfargatan kan locka fler besökare till 
folkbiblioteket. 
 
I samband med redovisning av TRAS vårterminen 2015 framförs önskemål om 
att göra en uppföljning barnens utveckling upp i skolålder för att se om 
framkommen problematiken kvarstår eller växer bort.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
Elinor Hammare, kostchef 
Sofie Larsson, förskolechef 
Nicklas Wikström, fritidsgårdsansvarig 
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BIN § 100/15   14/BIN0052 
AU § 124/15 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31  

  
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redovisar bildningsnämndens 
delårsbokslut 2015-08-31. 
Bildningsnämnden beräknas nå en budget i balans vid årets slut. 
 
Verksamheten har under året upplevt svårigheter med rekrytering. 
Förskolan har haft svårt att tillsätta utlysta tjänster med behöriga förskollärare 
och ett antal längre sjukledigheter har påverkat vikarietillgången vilket medfört 
svårigheter att få tag på korttidsvikarier.  
På grundskolan har personalsituationen varit besvärligare än tidigare år. 
Rekryteringsläget påverkas av en högre omsättning av lärare än tidigare år samt 
lägre lärarlöner jämfört med närliggande kommuner, vilket har medfört att 
rekryteringsarbetet har varit extra besvärligt. 
Inom Korrespondensgymnasiets verksamhet saknas för närvarande lärare i 
fysik, en tjänst som förväntas vara tillsatt i januari 2016. Det upplevs vara svårt 
att rekrytera lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt i moderna språk och 
svenska som andraspråk. 
I landet i övrigt ses liknande problem med rekrytering av olika lärarkategorier 
framförallt förskollärare och lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Kraven på behörighet och lärarlegitimation har ökat svårigheterna för små 
kommuner att få tag på personal med rätt kompetens. Skolan i Torsås har en 
relativt hög andel utbildad personal, men för att kunna vidmakthålla detta krävs 
en positiv bild av att arbeta som lärare i Torsås. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2015-09-29: 
att godkänna delårsbokslut 2015-08-31. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-10-13: 
Dokumentet delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31 föreslås att 
revideras avseende måluppfyllelse under avsnittet Effektiv organisation, 
process och ekonomi genom att beskriva samarbetet mellan socialnämnden 
och bildningsnämnden på både politiker samt tjänstemannanivå när det avser 
uppdraget ”Förstärk intern koncernsamverkan och utökad regional 
samverkan”.  
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att efter revidering av dokumentet avseende uppdraget ”Förstärk intern 

koncernsamverkan och utökad regional samverkan” godkänna delårsbokslut 
med måluppfyllelse 2015-08-31. 

--------- 
Sändlista: 
Kent Frost 
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BIN § 101/15   14/BIN0052  
AU § 125/15    
Budgetuppföljning augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter augusti månads 
utgång visar den ekonomiska redovisningen efter åtta månader att 
förvaltningen har använt 64 % av budgeterat medel jämfört med riktpunkten 
på 66,70 %. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämndens möte i oktober. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-10-13: 
Torsten Karlsson, ekonom, informerar att den höga förbrukning jämfört 
budget för barnomsorg och den låga för grundskolan beror på att 
fritidsverksamheten under rektor för Torsås grundskola budgeterats som 
grundskola men bokförts som barnomsorg. 
Korrespondensgymnasiets interkommunala ersättningar för höstterminen 
debiteras andra kommuner i september. 
Sammanfattningsvis ligger den största kostnadsposten under riktpunkten, i 
pengar motsvarande +176 tkr. För intäkter och så kallade övriga kostnader 
finns det i dagsläget inget som tyder på större avvikelser i budget. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 102/15   14/BIN0052  
AU § 126/15   
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemannaförslag på kompletteringsbudget 2016 presenteras enligt akt: 
 
Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås köpt in tjänster från 
grundskolan och från biblioteket. Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, 
vaktmästeri och bibliotek motsvarande ca 1,5 miljoner kronor.  Från och med 
budgetåret 2016 kommer inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster 
vilket medför att grundskola och biblioteket tappar intäkter i motsvarande 
storlek.  
 
Verksamheten i särskolan har under hösten 2015 ökat från sex budgeterade 
elever till nio. Inom grundskolan har verksamheten under innevarande år ökat 
med 15 elever. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-24 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag på ett modernt bibliotek i befintliga lokaler utifrån dagens 
behov. Artio arkiteket har påbörjat arbetet.  

 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation för de minskade intäkterna i 
2016 års budget, 
 
att hos kommunfullmäktige begära att i samband med beslut avseende 
budgetramar för 2016 beakta de volymökningar som uppstått under 2015 inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden vilka beräknas bli  
bestående samt 
 
att hos kommunfullmäktige begära 175 000 i investeringskostnader till 
biblioteksinredning. 

 
Arbetsutskottets föreslår 2015-09-29 bildningsnämnden besluta: 
att efter några textjusteringar godkänna kompletteringsbudget 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 102/15, Kompletteringsbudget 2016 

 

Bildningsnämndens behandling 2015-10-13: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att: 
 
Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås köpt in tjänster från 
grundskolan och från biblioteket. Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, 
vaktmästeri och bibliotek motsvarande ca 1,2 miljoner kronor.  Från och med 
budgetåret 2016 kommer inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster 
vilket medför att grundskola och biblioteket tappar intäkter i motsvarande 
storlek.  
 
Verksamheten i särskolan har under hösten 2015 ökat från sex budgeterade 
elever till tio. Inom grundskolan har verksamheten under innevarande år ökat 
med 15 elever. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-24 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag på ett modernt bibliotek i befintliga lokaler utifrån dagens 
behov. Artio arkiteket har påbörjat arbetet. 
 
Torsås kommun har erhållit 450 tkr i statsbidrag för att mindre barngrupper i 
förskolan. För att kunna ta del av statsbidraget behöver verksamheten själva 
skjuta till ekonomiskt medel på 730 tkr. 
  

Bildningsnämnden beslutar: 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation för de minskade intäkterna i 

2016 års budget, 
 
att hos kommunfullmäktige begära att i samband med beslut avseende 

budgetramar för 2016 beakta de volymökningar som uppstått under 2015 
inom bildningsnämndens verksamhetsområden vilka beräknas bli  
bestående, 

 
att hos kommunfullmäktige begära 475 tkr i investeringsbudget vilka inkluderar 

satsning på folkbiblioteket samt 
 
att driftbudgeten skall utökas med 730 tkr för satsning på mindre barngrupper i 

förskolan. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Kent Frost, ekonomichef 
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BIN § 103/15 15/BIN0058  
AU § 129/15  
Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
Styrgruppen för funktionshinderpolitiskt program föreslår 2015-08-31 § 2 att 
förslag till Funktionshinderpolitisk handlingsplan överlämnas för yttrande till 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR), nämnder och fastighetsbolag. 
 
Tidigare fastställt Funktionshinderpolitiskt program innehåller generella 
målformuleringar samt strategier för att nå målen. Utifrån dessa mål och 
strategier formulerar programmet tre områden som Torsås kommun i 
föreslagen handlingsplan särskilt ska fokusera på – tillgänglighet, bemötande 
och delaktighet. 

 
Arbetsutskottets föreslår 2015-09-29 bildningsnämnden besluta: 
att bildningsnämnden ej har något att erinra avseende Handlingsplan, 

funktionshinderpolitiska åtgärder och avstår därför från att lämna yttrande. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att avstå från att lämna yttrande avseende Handlingsplan, 

funktionshinderpolitiska åtgärder. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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BIN § 104/15   15/BIN0114 
AU § 132/15      
BIN § 93/15   
AU § 109/15     
BIN § 60/15     
Taxor och avgifter 2016 
      
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2016 för bildningsnämndens verksamhetsområde 
presenteras enligt akt. 
Förändring jämfört med innevarande år innebär att kostnader för kassar har 
tillkommit och att avgift för ej uthämtade fjärrlån har tagits bort. 

 
Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
Åsikter framförs om att det i dokumentet hyror av lokaler behöver tydliggöras 
att taxan för både privatpersoner och föreningar baseras per timme samt att en 
omskrivning av stycket avseende biologiska barn, sidan 3 i dokument Maxtaxa 
och regler behöver göras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att, efter revidering av dokumenten enligt ovan, godkänna taxor och avgifter 

2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Skolverket har antagit nya avgiftsnivåer för maxtaxa utifrån förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet. De nya avgiftsnivåerna, som skall tillämpas från 
och med den 1 juli 2015, innebär att kommuners avgiftsintäkter kommer att 
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015 eller så fort det är möjligt där efter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räkans utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 
kan få ersättning för är 42 890 kr mer månad under 2015. I januari kommer 
denna summa höjas till 43 760 kr per månad vilket medför att även 
avgiftsnivåerna kommer att förändras enligt akt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 104/15, Taxor och avgifter 2016 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 1 januari 2016 enligt akt. 
 

Bildningsnämnden föreslår 2015-10-13 kommunfullmäktige 
besluta: 

att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 1 januari 2016 enligt akt. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Maria Karlsson, biträdande förskolechef 
Yvonne Häggbring, assistent 
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BIN § 105/15     
Verksamhetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet Årsplan och budget 2016 beskriver vad kommunfullmäktige vill 
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunkoncernens verksamheter. För att leva upp till visionen har Torsås 
kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjlig av de gemensamma 
resurserna. Därför har strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag 
lämnats till alla förtroendevalda och anställda.  
Verksamhetsplanen är nämndens uppdragsbeskrivning till förvaltningen för att 
uppfylla de strategiska målen och uppdragen i kommunens Årsplan och budget 
2016. 
 
Bildningsnämndens verksamhetsplan 2016 ska vara beslutad i 
bildningsnämnden senast 6 november 2015. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att bildningsnämndens 
arbetsutskott tillsammans med representanter för bildningsförvaltningen har 
arbetat fram förslag på verksamhetsplan 2016. Materialet är fortfarande ett 
arbetsmaterial som kommer att beredas ytterligare av bildningsförvaltningen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att ge bildningsnämndens arbetsutskott i delegation att på arbetsutskottets 

möte den 27 oktober besluta om Verksamhetsplan 2016. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 106/15     
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen har under 2015 tillsammans med kommunens övriga 
förvaltningar och bolag arbetat fram en Risk- och sårbarhetsanalys utifrån lag 
om extraordinära händelser för Torsås kommun. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, informerar kort om 
bildningsförvaltningens deltagande i arbetet med framtagning av Risk- och 
sårbarhetsanalys för Torsås kommun. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 107/15 14/BIN0110 
Kurs och konferens 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden delges 
 

 CEMR-deklarationen, 27 oktober, Kalmar 

 Förvaltningslagen, 1995 kronor, 20 november, Brofästet Hotell & konferens, 
Kalmar 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 108/15 15/BIN0037  
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef 
Delegationsärende nr 21-25 angående fastställandet av kulturprogram. 
 
Sofie Larsson, förskolechef 
Delegationsärende nr 20 angående anställning av biträdande förskolechef. 
Delegationsärende nr 21 angående ansökan om utökad tid med anledning av 
sociala skäl. 
 
Johanna Fors, rektor 
Delegationsärende nr 18 angående beslut om antagning av elever. 
 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
Delegationsärende nr 8 angående utbetalning av extra föreningsbidrag. 
 
Anders Ohlsson, rektor 
Delegationsärende nr 14-22 samt 27-31 angående rekrytering av personal. 
Delegationsärende nr 23-26 angående beviljandet av tjänstledighet för personal 
vid prövande av annan tjänst. 
Delegationsärende nr 32 angående anpassad studiegång och placering i särskild 
undervisningsgrupp för elev. 
Delegationsärende nr 33 angående anpassad studiegång för elev. 
Delegationsärende nr 34 angående placering av elev i särskild 
undervisningsgrupp. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 22   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-10-13 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BIN § 109/15   15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-09-29. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista 
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BIN § 110/15   15/BIN0182  
AU § 122/15    
Barnahus 
         
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda 
och Nybro kommuner, Polismyndigheten i Kalmar län, Åklagarkammaren i 
Kalmar samt Landstinget i Kalmar län har sedan 2013 ingått ett 
samverkansavtal kring Barnahus i södra Kalmar län.  
Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i Torsås kommun har erbjudits 
möjlighet att ingå i samverkansavtalet kring Barnahus i södra Kalmar län. 
 
Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för 
brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående 
kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. 
Det berörda barnet ska få information om åtgärder som berör honom eller 
henne, samt få tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den 
utsträckning och på det sätt som hans eller hennes mognad medger. 
 
De utredningar som parallellt genomförs inom rättsväsendet och socialtjänsten 
ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som hänsynen till barnet och 
sakens komplexitet medger. Förundersökningen ska vara avslutad och beslut 
fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske. För utredningarna gäller lagstadgade 
tidsfrister. 
 
Målet är också att utveckla det disciplinära samarbetet och dess möjligheter till 
gemensam kompetensutveckling. Barnahus kan på så sätt bli ett 
kompetenscentrum dit människor kan vända sig för stöd, råd och handledning. 
 
Syftet med Barnahus är att barnet inte ska behöva lämna sin berättelse vid flera 
tillfällen och till flera personer eftersom det kan medföra sekundär 
traumatisering av barnet. Syftet är också att polis och socialtjänst, med stöd av 
barn- och ungdomspsykiatrin, omgående ska kunna göra en risk- och 
skyddsbedömning. 
 
Kostnader för kommunerna avseende personal, lokalkostnader, 
overheadkostnader, handledning och utbildning uppgår till ca 2 500 000 kronor 
per helår. Kostnaderna fördelas i relation till kommunernas invånarantal och 
efter justering för löneökningar och ev hyreshöjningar kan en uppskattad 
kostnad för Torsås kommun 2016 uppgå till cirka 115-120 tkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 110/15, Barnahus 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Lena Sjöstrand, IFO-chef, föredrar ärendet och informerar kring de fördelar 
ett avtal skulle innebära för både barn samt socialförvaltningens och 
bildningsförvaltningens personal ur arbetsmiljömässigt perspektiv. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att tillsammans med socialförvaltningen dela på kostnaden för att ingå i 

samverkansavtal kring Barnahus i södra Kalmar län. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att tillsammans med socialförvaltningen dela på kostnaden för att ingå i 

samverkansavtal kring Barnahus i södra Kalmar län. 
------- 
Sändlista: 
Socialnämnden 

 


