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Bildningsnämnden 2015-11-10 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Särskolan, tisdagen den 10 november 2015 kl. 18.40 – 20.20 
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

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 Christer Rydén, M 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen måndagen den 16 november 2015 
plats och tid  

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

Sekreterare       Paragraf 112–124 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Christer Rydén  
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2015-11-10    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2015-11-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-12-08 

    
Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn 
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Torsten Karlsson, ekonom 112 - 115 

Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 112 - 124 

Anna Olausson, KD, ej tjänstgörande ersättare 112 - 124 

Lina Jonsson, S, ej tjänstgörande ersättare 112 - 124 

Johanna Fors, rektor 113 

Sofie Larsson, förskolechef 113 

Lena Lindblad, förtroendevald Lärarnas Riksförbund 112 - 124 

Lena Sandgren Swartz, tillträdande bildningschef 112 - 124 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 112 – 124 
 
 
§ 112 Ändring av föredragningslista 
 
§ 113 Årshjul redovisning oktober 
 
§ 114 Vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016 
 
§ 115 Budgetuppföljning september 2015 

 
§ 116 Internkontrollplan 2016 
 
§ 117 Läsårstider 2016/2017 

 
§ 118 Sammanträdestider 2016 
 
§ 119  Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016 
 
§ 120 Mötesordning 
 
§ 121  Delegationsärenden 
 
§ 122 Anmälan om beslut 
 
§ 123 Skolinvestering 
 
§ 124 Tack till särskolan 
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BIN § 112/15  15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Skolinvestering som ärende 12 samt 
 
att ta upp nytt ärende om Tack till särskolan som ärende 13. 
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BIN § 113/15 14/BIN0066 
AU § 149/15   
Årshjul redovisning oktober 
 
Ärendebeskrivning 
KORRESPONDENSGYMNASIET – genomströmning 
Bildningsnämndens målsättning är att Korrespondensgymnasiet genom en 
effektiv och kvalitativ utbildning ska nå målsättningen att 100 procent av 
eleverna som antas på Korrespondensgymnasiet skall erhålla en examen. 
 
För elevgrupp som påbörjade sin utbildning hösten 2011 eller våren 2012 
närmar sig genomströmningen 50 % och för den efterföljande elevgruppen 
som påbörjade sin utbildning hösten 2012 eller våren 2013 ser det ut som om 
genomströmningen kommer att öka ytterligare. Inom en treårsperiod, alltså för 
elevgrupp 14/15 bör genomströmningen ha höjts till minst 65 %.  
Ju fler avbrott som kan förhindras ökar elevernas genomströmning. 
 
FÖRSKOLA – Grön Flagg HT 2015 
Bildningsnämndens målsättning är att 100 % av förskolorna i Torsås kommun 
ska vara certifierade Grön Flagg förskolor.  
 
Grön Flagg är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling med barn och 
ungdomar. Verktyget administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent.  
Förskolan skriver och skickar in en handlingsplan kring arbetet med Grön 
Flagg, vilken skall vara kopplad till läroplanen. De väljer tre områden, teman, 
de vill arbeta med. Alla teman innefattar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. 
Följande teman finns: Livsstil och hälsa, Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och 
energi, Konsumtion och Kretslopp. 
Arbetet dokumenteras kontinuerligt och rapporteras in då arbetet är avslutat. 
Efter godkännande och återkoppling från Håll Sverige Rent får förskolan 
utmärkelsen Grön Flagg och börjar om med en ny handlingsplan. 
 
Idag har tre av sex förskolor Grön Flagg.  Under våren 2015 har övriga tre 
förskolor skrivit handlingsplan kring arbetet med grön flagg och hittills har en 
förskola skickat sin handlingsplan och fått den godkänd.  
Gullabo, Ängen och Kråkan/Kometen har tidigare certifierats. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt  
 
att bjuda in ansvarig enhetschef för redogörelse av redovisningen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 113/15, Årshjul redovisning oktober 
 
Bildningsnämndens behandling 2015-11-10: 
Johanna Fors, rektor, redogör för utvecklingen av Korrespondensgymnasiets 
genomströmning. 
 
Sofie Larsson, förskolechef, beskriver förskoleverksamhetens arbete med Grön 
Flagg. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 114/15   15/BIN0050 
AU § 141/15    
AU § 118/15    
AU § 107/15  
AU § 96/15  
AU § 74/15    
AU § 13/15     
Vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016 
 
Ärendebeskrivning 
Vision och mål för kultur- och fritid ska tas fram för år 2015-2016 med 
utgångspunkt från Kulturplan Kalmar län 2015-2017.  
 
Karin Seebass, enhetschef, redogör för enhetens vision och mål för 2014 samt 
föreslår upplägg på genomförande av arbetet där deltagare från extern 
organisation med fördel kan var behjälplig.  
Ur vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016 kan vidare 
kommunens egna kulturplan skapas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom en inspirationsdag 

arrangerad av bildningsförvaltningen ta fram förslag på ny vision och mål 
för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, har bokat in en halvdags 
arbetet för arbetsutskottet tillsammans med Tina Lindström, enhetschef vid 
den pedagogiska enheten på Kalmar läns Museum, den 13 maj på Folketshus i 
Torsås mellan klockan 08.00 och 12.00. 
 
Sammanställningen Kulturplan Kalmar län 215-2017 delas ut till närvarande 
ledamöter.  
Rapporten Kultur- och fritidsmedel 2013 delas ut till arbetsutskottets ordinarie 
ledamöter. Bildningsnämndens samtliga ledamöter och ersättare kommer 
erhålla rapporten via nedladdningsbar länk. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar sammanställning 
från arbetsutskottets arbetsdag med representanter för pedagogiska enheten 
vid Kalmar läns Museum. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 114/15, Vision och mål för kultur- och 
fritidsverksamheten 2015-2016 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att på arbetsutskottets sammanträde i 

augusti presentera exempel på kringliggande kommuners kulturplaner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för Torsås kommuns 
olika pågående kulturengagemang. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta fram förslag på vision och mål för 

kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för 
bildningsförvaltningens förslag till vision och mål för kultur- och 
fritidsverksamheten 2015-2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att revidera presenterat förslag så att dokumentet endast utgör mål för 2016, 
 
att i presenterat förslag ändra begreppet web 2.0 till bibliotekskatalog samt 
 
att efter revidering låta partigrupperna diskutera dokumentet för vidare 

behandling i oktober månads arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar reviderat förslag 
till vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2016. 

 
Följande två mål föreslås komplettera förslaget: 
 

 Utveckla kulturen inom äldreomsorgen 

 Utåtriktad kultur- och fritidsverksamhet 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att efter komplettering av dokumentet med ovanstående två mål godkänna 

presenterat förslag till vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 
2016. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 114/15, Vision och mål för kultur- och 
fritidsverksamheten 2015-2016 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2016. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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BIN § 115/15 14/BIN0052  
AU § 143/15    
Budgetuppföljning september 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter september 
månads utgång visar den ekonomiska redovisningen efter nio månader att 
förvaltningen har använt 60,5 % av budgeterat medel jämfört med riktpunkten 
på 75 %.  
 
Korrespondensgymnasiet har debiterat interkommunala ersättningar för 
höstterminen i september månad. 
 
Den största kostnadsposten, personalkostnader, ligger exakt på riktpunkten, 
vilket i pengar motsvarar -2 tkr. Efter augusti månad var överskottet 176 tkr. 
Prognosen för personalkostnaderna var i delårsbokslutet -2,1 mnkr. För 
intäkter och så kallade övriga kostnader förväntas överskott som kompenserar 
för personalkostnaderna. 
 
En helårsprognos för verksamheten uppvisar en budget i balans. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämndens möte i november. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-11-10: 
Torsten Karlsson, ekonom, redogör för budgetuppföljning september 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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BIN § 116/15  15/BIN0205  
AU § 148/15  
Internkontrollplan 2016 
 
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 2015-10-27: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan 2016 

 
Arbetsutskottets föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna Internkontrollplan 2016. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna Internkontrollplan 2016. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 117/15  15/BIN0204  
AU § 145/15  
Läsårstider 2016/2017 

 
Ärendebeskrivning 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2016/2017 enligt akt. 
 
Förslaget förordas av lärarfacken efter remissomgång bland dess medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-27 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsårstider för 2016/2017. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna läsårstider för 2016/2017. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 118/15   15/BIN0187  
AU § 151/15     
Sammanträdestider 2016 
      
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdestider för 2016 föreligger enligt följande: 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 

 
Januari 19 Augusti 23 

 Februari 23 September 27 
 Mars 22 Oktober 25 
 April 19 November 22 
 Maj 24 
 
 Sammanträdet börjar klockan 08.00 
 
 
 Bildningsnämnden 
  

 Februari 9 September 13 
 Mars 8 Oktober 11 
 April 5 November 8 
 Maj 10 December 6 
 Juni 7 
  
 Sammanträdet börjar klockan 17.30 
 Plats: Nya kommunhuset, sammanträdesrummet tredje våningen 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna sammanträdestider för 2016. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna sammanträdestider för 2016 samt 
 
att 2017 års sammanträdestider bör synkroniseras med ekonomikalendern 

2017. 
--------- 
Sändlista: 
Yvonne Nilsson, kommunsekreterare 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 119/15   15/BIN0206 
AU § 152/15    
Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016  

  
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen presenterar förslag på årshjul för bildningsnämndens 
uppföljning och redovisning av verksamheten 2016. 
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan, systematiska kvalitetsarbete samt internkontrollplan. 
 

Arbetsutskottet förslår 2015-10-27 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016.   
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016.   
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 120/15   15/BIN0207  
AU § 153/15    
Mötesordning  

  
Ärendebeskrivning 
I samband med bildningsnämndens första möte i februari 2014 infördes en ny 
mötesstruktur som innebär att mötet delas upp i två delar, en inledande 
beredande del och en avslutande beslutsdel. Mellan de båda delarna har 
partigrupperna möjlighet att diskutera igenom informationen som erhållits i 
ärendena inför kommande beslut. 
 
Eva-Kristina Berg, C, framför att Centerpartiet önskar att diskussionspausen 
tidsbegränsas med målet att sammanträdet inte skall bli alltför långt då flera 
ledamöter haft en lång arbetsdag bakom sig. 
 
Sören Bondesson, S, förstår problematiken. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att diskutera ärendet på bildningsnämndens sammanträde den 10 november.   
 

Bildningsnämndens behandling 2015-11-10: 
Nicklas Thorlin, SD, framför att hans önskan är att diskussionspausen tas bort. 
 
Socialdemokraterna och Folkpartiet anser att diskussionspauserna är av 
demokratisk karaktär då de ger de folkvalda politikerna möjlighet att diskutera 
igenom ärendena i grupp innan beslut fattas. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att i möjligaste mån beakta tidsaspekten för att ta hänsyn till effektivitet vid 

diskussionspaus av mötet. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 121/15 15/BIN0037  
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef 
Delegationsärende nr 26-27 angående utbetalning av investeringsbidrag av 
mindre slag. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 122/15   15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-10-27. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista 
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BIN § 123/15     
Skolinvestering 
         
Ärendebeskrivning 
Genom förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler är 
det från och med 1 november 2015 fram till 1 april 2018 möjligt att söka bidrag 
från Boverket med syfte att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och 
samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. Bidrag kan utgå med högst 25 
procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna av skollokaler i 
vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en 
huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800). 

 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att bildningsförvaltningen är 
medvetna om bidragets möjligheter. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 124/15     
Tack till särskolan 
         
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden framför sitt varma tack för information om särskolans 
verksamhet, rundvandring samt möjligheten att ha fått förlägga sitt möte i de 
nyrenoverade lokalerna. 
------- 
Sändlista: 
Personalen på särskolan 
 

 


