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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

AU § 46/14
Ändring av föredragningslistan
Arbetsutskottet beslutar 2014-04-16:
förändra föredragningslistan genom
att låta ärende 9 angående läsårstider 2014/2015 utgå.
------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

AU § 47/14
14/BIN0006
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 KarlErik 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 KarlErik Olsson,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

Fortsättning AU § 47/14, 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.
--------Sändlista:
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef
Samtliga rektorer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

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.
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.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

Fortsättning AU § 48/14, Resursfördelning förskola och
grundskola i Torsås kommun
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.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

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

13/BIN0071

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,
att tillfråga kommunstyrelsen om att av Kerstin Björn, lokalutredare, få erhålla
en föredragning för bildningsnämnden angående lokalutredningens resultat
samt
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

Fortsättning AU § 49/14, Lokalutredning
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.
Arbetsutskottet beslutar:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på
riktlinjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg och
mellanstadieskolor samt
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-04-16

Fortsättning AU § 49/14, Lokalutredning
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.
--------Sändlista:
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-04-16

AU § 50/14
AU § 37/14
AU § 21/14
AU § 9/14
BIN § 171/13
BIN § 231/12
AU § 112/12
Centrala elevhälsan
Ärendebeskrivning
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande,
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande.
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och
ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd.
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska
samt specialpedagog.
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina
elevärenden till teamet.
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning till
personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av lärarnas
hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet med
utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en annan
viktig del av den centrala elevhälsans arbete.
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig
överblick.
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21:
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en
effektiv elevhälsa.
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21:
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3
december.
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03:
att lägga ärendet till handlingarna.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-04-16

Fortsättning AU § 50/14, Centrala elevhälsan
Bildningsnämndens behandling 2013-12-09:
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med den centrala elevhälsan fortlöper med
hänsyn till ambitionen att stärka den egna organisationen och minska
användingen av Resolut.
Bildningsnämnden beslutar:
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott.
Arbetsutskottets behandling 2014-01-15:
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring centrala elevhälsans pågående
arbete med att stärka den egna organisationen.
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet
fortlöper.
Arbetsutskottets behandling 2014-02-20:
Möte har hållits mellan ansvarig chef för centrala elevhälsan samt bildningschef,
rektorer och förskolechef där förväntningar har diskuterats utifrån lagstadgat
uppdrag. Nytt möte kommer att hållas mellan parterna där även centrala
elevhälsans medlemmar närvarar.
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars återrapportera hur arbetet
fortlöper.
Arbetsutskottets behandling 2014-03-19:
Rektor ansvarar enligt lag för sitt egna rektorsområdes elevhälsoteam.
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har resonerat kring elevhälsans behov
och anser att arbetet behöver börja med att först bemanna rektorernas
elevhälsoteam med de kompetenser som behövs för att hantera uppdraget. Där
efter kan den centrala elevhälsan skapas med resurser som kompletterar
rektorernas elevhälsoteam. Vid behov kan även resurser som inte finns i
kommunen köpas in externt.
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 16 april återrapportera hur arbetet
fortlöper.
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16:
Håkan Petersson, bildningschef, informerar vart bildningsförvaltningen befinner
sig i processen kring den centrala elevhälsan.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

Fortsättning AU § 50/14, Centrala elevhälsan
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj återrapportera hur arbetet
fortlöper.
--------Sändlista:
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

AU § 51/14
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2015-2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt in äskanden för kommande treårsperiod.
Torsten Karlsson, ekonom, presenterar drift- och investeringsbudget för 20152017.
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.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

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.
------Sändlista:
Torsten Karlsson, ekonom

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-16

AU § 53/14
13/BIN0072
AU § 64/13
Motion – Kommunal musik- / kulturundervisning
Ärendebeskrivning
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att
införa detta i kommande budget.
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin
gymnasieutbildning Stage4You.
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor
glädje genom hela livet.
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om
eleverna så önskar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 211 att överlämna
motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i
en kommunal musik-/ kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för en kommunal
musikskola i Torsås kommun.
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16:
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid, föredrar ärendet.
Torsås är en av sju kommuner i landet som inte har någon musik-/kulturskola,
och den enda kommunen i Kalmar län. En musik-/kulturskola är enligt SMOK,
Sveriges Musik och Kulturskoleråd, en frivillig verksamhet som är kommunalt
ägd eller kommunalt finansierad. SMoK:s statistik pekar dock på att det är stora
skillnader på kommunernas utbud av aktiviteter, vilken terminsavgift
kommunerna tar ut av eleverna och hur den totala budgeten för musik/kulturskolan ser ut.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2014-04-16

Fortsättning AU § 53/14, Motion – Kommunal musik- /
kulturundervisning
Torsås kommun hade fram till 1997 en kommunal musikskola som drevs av
Musikinstitutet i Torsås HB, Mit. Idag erbjuder Torskolan elever i år 7-9 musik
på TFM- tid, Tid för måluppfyllelse. En hög procent av alla elever på högstadiet
väljer musik.
För att kunna bilda sig en uppfattning om kostnader i samband med att driva en
kulturskola har statistik inhämtats från tre kommuner, Mullsjö, Ydre och
Emmaboda.
En kulturskola i Torsås kommun skulle, utifrån en jämförelse med ovanstående
kommuner, kosta kommunen mellan 5 000 och 10 000 kr per elev. Faktorer som
styr är vilken kvalitet man vill ha i verksamheten, dess omfattning av aktiviteter
som erbjuds, terminsavgiftens storlek samt möjlighet till samordning med
befintlig verksamhet.
I ett inledningsskede kostar det att bygga upp en icke befintlig verksamhet.
Tre alternativ presenteras angående möjligheter till drift av musik/kulturundervisning:
1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av
Stage4you Academy utifrån kostnadsförslag
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för
att genomföra ett musikskoleprojekt
Oavsett val av alternativ bör musikprofilen på Torskolan vara kvar som ett
komplement till kulturskolan, om än i något mindre omfattning.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta:
att genomföra en studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur
Emmaboda kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små resurser
samt
att bjuda in Stage4you Academy till bildningsnämnden för att föra en vidare
dialog kring deras förslag på verksamhet.
Arbetsutskottet beslutar:
att låta ledamötena i arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet tillsammans
med tjänstemän från bildningsförvaltningen genomföra en studieresa till
Emmaboda kommun för att få en inblick i hur Emmaboda kan bedriva en
fungerande kulturskola med relativt små resurser.
--------Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid

Justerandes signaturer
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AU § 54/14
11/BIN0077
AU § 28/14
AU § 79/13
AU § 17/13
BIN § 11/13
BIN § 4/13
Renovering av tillagningskök Bergkvara skola
Ärendebeskrivning
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering.
Yrkanden och proposition
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras.
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat
enligt yrkandet.
Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09:
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras samt
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska tas
fram och presenteras på kommande arbetsutskott.
Bildningsnämndens behandling 2013-02-04:
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta
medför för personalen.
Yrkanden, proposition och votering
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar.
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att uppdra
åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov
och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av
Bergkvara skolas tillagningskök.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att
bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande
varvid votering begärs.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2014-04-16

Fortsättning AU § 54/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara
skola
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej =
enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster.
Hur var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1.
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef,
tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och användningsområde ska ta
fram två kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök.
Voteringslista nummer 1
Ledamöter
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Per Olof Peterson
Kjell Mattsson
Lina Milesson
Patrik Rejneborg
Marcus Johansson
Maria Karlsson

Parti

Ersättare

S
S
S
TP
KD
FP
M
C
C

Ja

Nej
X
X
X
X

Summa

X
X
X
X
X
5

4

Bildningsnämnden beslutar:
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna,
utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök.
Reservation
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande.
Arbetsutskottets behandling 2013-02-20:
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att lokalutredarna inte kan åta
sig uppdraget, med att utifrån behov och användningsområde ta fram två
kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök, inom ramen
för lokalutredningen.
Arbetsutskottet beslutar:
att invänta resultat av pågående lokalutredning.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2014-04-16

Fortsättning AU § 54/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara
skola
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
En inspektion av Bergkvara skolas tillagningskök har genomförts av
kommunens livsmedelsinspektör. Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga,
men bör åtgärdas omgående.
Förslag i genomförd lokalutredning behandlar eventuella möjligheter till
hantering av lokalsituationen.
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets behandling 2014-02-19:
Maria Karlsson, C efterhör om de avvikelser som framkom vid kommunens
livsmedelsinspektörs inspektion har åtgärdats.
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att fastighetsägaren ombesörjt
vidtagna åtgärder är och att köket uppfyller erforderliga krav.
Arbetsutskottet beslutar:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att se över kostnader och innebörd av en
uppfräschning av befintligt tillagningskök och matsal i Bergkvara skola.
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16:
Torsås Fastighets AB har informerat bildningsförvaltningen att några större
åtgärder är svåra att göra utan att påverkas av befintliga nybyggnationsregler. För
att säkerställa byggnadens skick och eventuellt renoveringsbehov kan en
statusbesiktning göras.
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj återrapportera hur arbetet
fortlöper.
--------Sändlista:
Elinor Hammare, kostchef
Inger Sandbäck, rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 55/14
Bildningsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Håkan Petersson, bildningschef, informerar
att satsbidrag har erhållits för skolhuvudman som inrättar karriärsteg för lärare
läsåret 2014/2015,
att IT-chef och bildningschef har inbjudits till kommunstyrelsens arbetsutskott
för diskussion om arbetsutskottets hemställan om utredning av IT-avdelningens
verksamhet,
att avtal har knutits med två arkitektfirmor angående Torskolans renovering,
att arbete pågår med ett reviderat årshjul för rapportering av måluppfyllelse,
att kommunfullmäktige har godkänt bildningsnämndens verksamhetsplan för
2014 samt
att kommunstyrelsen valt att ställa sig bakom redovisad processplan för LUS.
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-04-16:
att notera informationen.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 56/14
Kurs och konferens
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet delges


Föreläsning om mångfaldsarbete i skola och förskola, 995 kronor, 16
juni, Växjö Konserthus.

Arbetsutskottets beslutar 2014-04-16:
att notera redovisade kurser och konferenser.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 57/14
Dialog med Torsås Hembygdsförening angående mellanstadiets
flytt
Ärendebeskrivning
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, initierar ärendet med tanke på
flytten av Torskolans mellanstadium till Korrespondensgymnasiets lokaler.
Eleverna i årskurs fyra till sex kommer från och med höstterminen 2014 att
befinna sig i närheten av Torsås Hembygdsföreningens, men även kyrkans
område.
Arbetsutskottet beslutar 2014-04-16:
att uppdra åt bildningsförvaltningen att kontakta Torsås Hembygdsförening
samt Svenska Kyrkan för dialog.
--------Sändlista:
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