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Övriga deltagare 
 
  Närvarande § 
   

Anders Palmér, M, ej tjänstgörande ersättare  177 - 199 
Christina Svensson, C, ej tjänstgörande ersättare 177 - 182 
Jonas Persson, controller    181 - 185 
Lisbeth Kromnow, rektor 181 

Lotta Elmbro, rektor 181  

Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 181 

Sabine Prestel, Möre Resurscentrum 179 
Magnus Andersson, vd Torsås Fastighets AB 180  

Caroline Elnéus, IKT-pedagog 182  

Annette Stenlund Karlsson, lärare 182  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 177 – 199 
 
§ 177 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 178 Delegationsärenden 
 
§ 179 Information Närkontakt Skola-Näringsliv 
 
§ 180 Torsås Fastighets AB:s underhållsplanering av 

bildningsförvaltningen hyrda fastigheter 
 
§ 181 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
§ 182 Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett 

ledningsperspektiv 
 
§ 183 Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
§ 184 Resursfördelningsprinciper 2013 
 
§ 185 Fristående förskola och fritidshem 
 
§ 186 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 

  
§ 187 Framställan till bildningsnämnden om förläggning av lärares 

arbetstid 
 
§ 188 Kurser och konferenser 
 
§ 189 Revidering av skolskjutsreglemente 
 
§ 190 Riktlinjer för avgifter i skolan 
 
§ 191 Ansökan om att avveckla stiftelsen Bohlin/Gyllenrams 

premiefond  
 
§ 192 En samlad elevhälsa 

 
§ 193 Tjänst som IKT-pedagog 

 
§ 194  Nuddis 
 
§ 195 Brandsyn 

 
§ 196 Anmälan till Barn- och elevombudet 
 
§ 197 Interkommunal ersättning Korrespondensgymnasiet 
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FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 177 – 199 

 
§ 198 Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 

vid till exempel Sahara 
 
§ 199 Förslag på namn till nya bollhallen  
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BIN § 177/12   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
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BIN § 178/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 8 från bildningschef Jon-Erik Egerszegi, bidrag för 
fritidshemsplats höstterminen 2012. 
 
Delegationsärende nr 4 från rektor Lisbeth Kromnow, utökad tid för ämnet 
Idrott och Hälsa, Bergkvara skola åk 4. Tiden läggs inom befintlig ram. 
 
Delegationsärende nr 3 från rektor Lotta Elmbro, uppsägning av lägenheter på 
Torpgatan 23 i Torsås. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 179/12     
Information Närkontakt Skola - Näringsliv 
 
Ärendebeskrivning 
Sabine Prestel, projektledare, informerar om det regionala projektet 
Närkontakt Skola – Näringsliv som drivs lokalt av Möre resurscentrum.  
 
Projektet, som nu är i slutfasen, har som mål att öka och utveckla samverkan 
mellan skola och det lokala näringslivet i Torsås kommun. På sikt ska det 
förbättra kompetensförsörjningen och öka tillväxten i Torsås kommun samt ge 
näringslivet ökad medvetenhet och kunskap om skolan och hur ortens 
ungdomar tänker kring framtiden. 
 
Regionförbundet är positiva till projektet och Möre resurscentrum har fått fin 
respons på arbetet från både företagare samt skola. Funderingar finns kring 
möjligheter att kunna arbeta vidare med projektet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att ställa sig positiva till fortsatt utveckling av projektet samt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Sabine Prestel, Möre Resurscentrum
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BIN § 180/12    
AU § 72/12     
Torsås Fastighets AB:s underhållsplanering av 
bildningsförvaltningen hyrda fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, anser att bildningsnämnden ska få ta del av 
underhållsplanering för bildningsförvaltningens hyrda fastigheter. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB, kallas till 
bildningsnämndens sammanträde den 17 september 2012 för att redogöra för 
berörd underhållsplan samt att tydliggöra vad som är underhåll respektive 
renovering. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB, meddelar att det inte finns 
någon upprättad underhållsplan för förvaltningens hyrda fastigheter. 
Med anledning av en underhållsbudget på 2,9 mkr för år 2012 har inre 
underhåll av fastigheterna fått ge vika för yttre underhåll av akut karaktär. I 
snitt har Torsås Fastighets AB 80 kr per invändig samt utvändig kvadratmeter 
yta i underhållsbudget för samtliga fastigheter, baserat på underhållsbudget i 
relation till 36 000 kvadratmeter. 
 
Bildningsnämndens ledamöter begär uppföljning av de åtgärder Torsås 
Fastighets AB gjort i skolans lokaler då de värnar om arbetsmiljön för både 
lärare och elever. Ledamöterna anser även att hyran för fastigheterna är för hög 
i förhållande till lokalernas skick.  
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB, efterfrågar en långsiktig plan på 
den framtida användningen av bildningsnämnden hyrda lokaler vilket skapar 
gynnsammare förutsättningar för fastighetsbolagets planering samt uttrycker 
förhoppningar om att till bildningsnämnden kunna presentera en 
underhållsplan runt årsskiftet. 
 
Samtliga närvarande är överens om att kommunikationen mellan parterna kan 
förbättras. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ha en fortsatt dialog med Torsås Fastighets AB kring underhåll och 

renovering. 
-------  
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
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BIN § 181/12   11/BIN0047 
AU § 73/12     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-29: 
Erhållna resultat från Fonolek i F-klass, Vårtest i årskurs 1, LUS i åk 4 samt 
nationellt prov i årskurs 3, 6 samt 9 presenteras enligt fastställd årscykel för 
rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat genomförda åtgärder, 
analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Resultat för Fonolek i F-klass påvisar behov av stöd för vissa elever. Sett över 
en treårsperiod har dock trenden vänt i och med det bättre resultatet 
vårterminen 2012.  
 
Resultat för vårtesten i årskurs 1 visar på att målen inte är uppnådda för fem av 
62 elever i F-klassen 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 3 påvisar att antalet elever som inte 
uppnått målen i fler än ett moment är i behov av stöd. 
 
Resultat för LUS, läsutvecklingsschema, i årskurs 4 visar att endast två av 
samtliga elever i årskurs 4 inte har uppnått målet att uppnå nivå 12-13. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 6 påvisar att matematik är det ämne där 
flest elever, sex av 61, missat mer än ett delmoment. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 9 visar att alla elever nått målen i No och 
Svenska. Klara förbättringar har också skett i Matematik medan Engelskan har 
försämrats något.  
Erhållet resultat visar på en mycket god överensstämmelse med de betyg som 
sattes i juni. Resultatet i de nationella proven innebär att vi garanterar en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att berörda rektorer och biträdande rektor bjuds in för att redogöra för 
materialet. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 181/12, Rapporter för måluppfyllelse enligt 
årscykeln 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Erhållen betygsstatistik från grundskola och gymnasium samt uppföljning av 
genomströmning av elever på Korrespondensgymnasiet presenteras enligt 
fastställd årscykel för rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat resultat, genomförda 
åtgärder, analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Betygsstatistik för årskurs 9 vårterminen 2012 påvisar att endast tre procent ej 
fått betyg och där med ej nått målen.  
90 procent av eleverna som gick ut högstadiet våren 2012 hade nått alla mål 
och 94 procent av eleverna var behöriga för gymnasiestudier. 
 
Betygsutvecklingen för nuvarande årskurs 9 påvisar ett positivt resultat då 41 
procent av dem vid överlämning från årskurs 6 bedömts som obehöriga om de 
då hade sökt till gymnasiet, medan antalet obehöriga idag sjunkit till 10 
procent. Nuvarande årskurs 9 är första elevgruppen som genomfört alla tre 
åren av obligatorisk lästräning. 
 
Betygsstatistiken för Korrespondensgymnasiet visar att 2015 stycken betyg 
sattes vårterminen 2012. Detta är en ökning med 12,1 procent jämfört med 
samma termin läsåret innan. Även en ökning avseende satta betyg med IG 
samt F, 81 procent, har skett vid jämförelse av de två sista läsåren. 
Korrespondensgymnasiet har under läsåret 11/12 arbetat intensivt med att 
följa upp eleverna och deras studietakt. Detta har medfört att studietakten 
bibehålls i större utsträckning än tidigare vilket bekräftas av det ökade antalet 
betygssatta kurser. 
 
Målet för Korrespondensgymnasiet är att samtliga elever ska genomföra 
studierna med fullständigt slutbetyg på normal studietid. Prioritering är dock 
att de ska slutföra sina studier, även om det innebär ett års förlängd studietid. 
Genomströmningen var för elevgrupp 2006/2007 23 procent. En markant 
ökning kan bevittnas för elevgrupp 2009/2010 som beräknas ha en 
genomströmning på cirka 36 procent. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att bjuda in Lotta Elmbro, rektor 7-9, för redovisning av resultatet vid 

bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober, 
 
att bjuda in Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, för redovisning av 

resultatet vid bildningsnämndens sammanträde den 5 november samt 
 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
 
Fortsättning
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Fortsättning BIN § 181/12, Rapporter för måluppfyllelse enligt 
årscykeln  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Lisbeth Kromnow, rektor F-6, och Lotta Elmbro, rektor 7-9, redovisar sina 
respektive rapporter för måluppfyllelsen enligt årscykeln.  
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor, ger en kort presentation av sig själv och sina 
arbetsuppgifter. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 

 Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor F-6 
Lotta Elmbro, rektor 7-9 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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BIN § 182/12    
BIN § 175/12     
Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett 
ledningsperspektiv 
 
Ärendebeskrivning 
Den 13 september deltog Roger Isberg, S, samt Maria Karlsson, C, i 
konferensen Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett 
ledningsperspektiv på Borgholms slott. Konferensen behandlade samverkan 
och skolutveckling utifrån den nya läroplanen.  
Ulla Wiklund, verksam utvecklingskonsult inom skola och kulturliv, föreläste 
om skolans kulturuppdrag, skolutveckling samt estetiska perspektiv i Lgr 11.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-09-17: 
Roger Isberg, S, väcker frågan angående hur de estetiska ämnena ska kunna 
implementeras i skolans verksamhet enligt Lgr 11. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag att till bildningsnämndens 

sammanträde i oktober bjuda in representant från skolan som redogör för 
verksamhetens arbete med estetiska uttryck. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Caroline Elnéus, IKT-pedagog, och Annette Stenlund Karlsson, lärare 7-9, 
redogör för de estetiska uttrycksformer som är en del av elevernas 
undervisning, nämligen: musik, slöjd, dans, film, bild och drama. De estetiska 
lärprocesserna går in i varandra då eleverna lyssnar, läser, producerar och 
reflekterar. Att arbeta ämnesöverskridande är naturligt för både lärare och 
elever. 
 
Enligt Lgr 11 ska skolarbetet uppmärksamma de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.  De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form är inslag i skolans 
verksamhet. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig.  
Exempel på detta kan vara att en elev skriver en berättelse eller dikt i svenskan 
om något som han eller hon har varit med om. Nästa steg blir kanske att 
dramatisera innehållet och sedan att tonsätta det. Genom de årliga showerna, 
visfrukostar samt besök på förskolor och äldreboenden ges eleverna möjlighet 
att visa upp sitt estetiska skapande. 
 
Genom Torsås kommuns Kulturskola har 83 procent i åk 7, 85 procent i åk 8 
samt 81 procent i åk 9 valt att ha extra musikval varje vecka. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 182/12, Uppfylla mål och skapa mening – 
Kultur i skolan ur ett ledningsperspektiv 
   
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 

 Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Caroline Elnéus, IKT-pedagog 
Annette Stenlund Karlsson, lärare 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 183/12   12/BIN0141 
AU § 81/12     
Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen köper enligt avtal med Torsås kyrkliga samfällighet 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. Enligt beslut i bildningsnämnden 
2012-06-04 § 97 sägs avtalet angående enskild förskoleverksamhet upp för 
omförhandling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på nytt avtal för Torsås kyrkliga 
samfällighet. Avtalet ska efter bildningsnämndens godkännande användas som 
förhandlingsunderlag i kommunikationen med Torsås kyrkliga samfällighet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vissa justeringar i avtalet ska göras och där efter presenteras för 

bildningsnämnden för godkännande. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Jonas Persson, controller, redogör för avtalsförslaget enligt akt. 
 
Förtydliganden har gjorts i punkt 3.4 - 3.6 samt 4.1. 
 
Bildningsnämndens ledamöter vill tydliggöra att det åligger förskolans ansvar 
att tillhandahålla speciallärare. Även Torsås kommuns riktlinjer ska följas 
angående barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef
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BIN § 184/12   12/BIN0142 
AU § 82/12     
Resursfördelningsprinciper 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redogör för resursfördelningsmodell 2013. 
 
SALSA, som använts som resursfördelningsnyckel läsåret 2012/2013, kommer 
inte längre att användas då effekterna inte blev så stora som önskat. 
 
Rektorerna har framfört önskemål om att fortbildningspengarna samlas 
centralt, i en gemensam pott, under närmsta chef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att efter justeringar föra resursfördelningsprinciper 2013 vidare till 

bildningsnämnden för beslut. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på resursfördelningsmodell 2013 
enligt akt.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna resursfördelningsprinciper 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 185/12   12/BIN0145 
AU § 92/12     
Fristående förskola och fritidshem 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågningar har inkommit kring tillvägagångsättet för start av fristående 
förskola och fritidshem. 
I dagsläget har Torsås kommun inget regelverk som reglerar förfarandet vid 
start av fristående förskola och fritidshem.  

 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på ansökningshandlingar för 
fristående förskola, fritidshem samt enskild pedagogisk 
omsorg/familjedaghem.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att ge Jonas Persson, controller, samt Inger Sandbäck, förskolechef, i uppdrag 

att arbeta vidare med målet att presentera ett komplett förslag till 
bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Jonas Persson, controller, presenterar komplett förslag på 
ansökningshandlingar för fristående förskola, fritidshem samt enskild 
pedagogisk omsorg/familjedaghem enligt akt. 
 
Krav på Nuddis för fristående förskola och fritidshem är önskvärt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att om möjligt lägga till krav på Nuddis och där efter godkänna 

ansökningshandlingarna samt  
 
att ansökningshandlingarna där efter ska finnas tillgängliga på Torsås kommuns 

hemsida. 
----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 186/12   10/BIN0133 
BIN § 158/12     
KoFu § 50/12       
BIN § 79/11   
BIN § 40/11 
BIN § 18/11 
BIN § 122/10 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång 
i tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos 
kommunstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och 
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat överlämna 
ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09: 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda 
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av 
renovering av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21: 
Ärendet överlämnas till enhetschef Karin Seebass för klarläggande angående 
gällande regler för restaurering av konstverk. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass har inkommit med redogörelse enligt akt för 
bestämmelserna angående restaurering av offentliga konstverk. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att från konstnär Björn Ramél infordra 
en skriftlig redogörelse för hur han ser på en eventuell restaurering respektive 
nedtagning av stångmärket ifråga. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 186/12, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur informerar att hon ej får någon skriftlig 
redogörelse från konstnären Björn Ramél, men att hans önskan är att 
stångmärket ska renoveras. 
Skicket på konstverket har enligt Karin Seebass försämrats ytterligare och i 
dagsläget finns det två olika vägar att gå angående stångmärkets framtid- 
antingen ska stångmärket renoveras eller plockas ned. 
Hantering av stångmärket ska dock ske i enlighet med Torsås kommuns policy 
angående restaurering av offentliga konstverk. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att plocka ned stångmärket med hänvisning till kostsam renovering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammaträde i oktober samt 
 
att ge Sören Bondesson, S i uppdrag att kontakta konstnären för vidare 

konsultation.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
En skrivelse har inkommit från Christer Harrysson angående stångmärkets 
framtid. Författaren menar att konstverket är ett originellt och fint monument 
över sjöfartens livsviktiga orienteringsmärken och anser att stångmärket är 
välkomnande för både båtar samt turister i bil. 
 
Sören Bondesson, S, har varit i kontakt med konstnären Björn Ramél som ger 
sitt godkännande till eventuell restaurering.  
 
Konstnären äger den konstnärliga rätten vilket innebär att Torsås kommun inte 
får ändra eller förändra konstverket. Vid renovering ska arbetet ske i samråd 
med konstnären. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Sören Bondesson, S att från konstnären Björn Ramél inkomma 

med skriftligt godkännande.  
-------- 
Sändlista 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Christer Harrysson
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BIN § 187/12   12/BIN0128 
BIN § 152/12   
AU § 78/12    
Framställan till bildningsnämnden om förläggning av lärares 
arbetstid 
 
Ärendebeskrivning 
Framställan från lärare på Korrespondensgymnasiet har inlämnats till 
bildningsnämnden med önskan om att beslutet att lärare får arbeta hemifrån 
högst en dag i veckan rivs upp samt att skolans ledningsgrupp istället får rätt 
att besluta om förläggning av lärares arbetstid. 

 
Arbetsutskottets behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för hur arbetsmiljön för lärarna på 
Korrespondensgymnasiet ser ut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att ge Johanna Fors, rektor, i uppdrag att återkomma till bildningsnämnden 

med presentation av situationen samt förslag på möjlig åtgärd. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör enligt akt för det förslag på 
provisorisk förbättring av arbetsmiljön på Korrespondensgymnasiet som 
föreslås av Johanna Fors, rektor. Förslaget innebär att det tillkommer sju 
arbetsplatser vilket leder till att det fortsättningsvis är max tre personer i varje 
arbetsrum på Korrespondensgymnasiet.  
Utredning angående att flytta Korrespondensgymnasiet till Sofiagården pågår 
och sedan tidigare finns även ett ombyggnadsförslag av skolans befintliga 
lokaler. Fram tills beslut kring framtida lokaliteter är taget anser Johanna Fors 
att presenterat förslag på åtgärder är en provisorisk lösning för att förbättra 
arbetsmiljön, men inte tillräcklig som en permanent lösning. 
 
Jäv 
Sören Bondesson S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av 
jäv. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna provisorisk lösning för att förbättra arbetsmiljön på 

Korrespondensgymnasiet enligt akt. 
----- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 188/12    
BIN § 154/12     
AU § 80/12    

 Kurser och konferenser 
  
 Ärendebeskrivning 

 Skolriksdag äger rum den 26-27 mars 2013. 
 
BETT 2013 äger rum i London 30 januari-2 februari 2013. 
 
Antidopningsföreläsning på Ronneby Brunn, 11 oktober 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att ett kostnadsförslag för deltagande i Skolriksdag respektive BETT 2013 ska 

presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i oktober. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för den resa AV-media anordnar till 
BETT 2013. Resa, boende och frukost för nio personer genererar en kostnad 
på 54 500 kronor. 
 
BETT 2013 är världens största mässa om IT och lärande, en teknikmässa med 
fokus på skola, lärande och pedagogik. Mässans omfattande program kommer 
bland annat att innehålla utställningar, föreläsningar, seminarier, studiebesök, 
media och kultur. Allt med fokus på att utveckla IT i lärandet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag att kompetensutvecklande 

syfte för utveckling a v framtidens skola anordna resa till 15 personer, för 
bildningsnämndens ledamöter samt representanter från tjänstemannasidan, 
till BETT 2013 samt 

 
att uppdra åt bildningsnämndens arbetsutskott att deltaga i Skolriksdagen 2013. 
----- 
Sändlista: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 
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BIN § 189/12   12/BIN0140 
AU § 83/12     
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av Skollagen 2010 samt ändrade avgifter för borttappade 
busskort behöver kommunens skolskjutsreglemente uppdateras. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, presenterar förslag på reviderat reglemente. 
Skolskjutsansvarig beskriver behovet av att revidera skolskjutsreglementet så 
att berörda laghänvisningar stämmer överens med nya skollagen samt att de 
nya avgifterna för borttappade busskort anges korrekt. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna revidering av skolskjutsreglemente 

enligt skolskjutsansvarig Hanna Grahns förslag. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna revidering av skolskjutsreglemente. 
--------- 
Sändlista: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 190/12   12/BIN0143 
AU § 84/12     
Riktlinjer för avgifter i skolan 

 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör 2012-06-26 § 136 hur bildningsnämnden förhåller sig 
till policy för studiebesök, lägerskolor, skolresor och insamlingar. 
 
Befintligt policydokument för studiebesök, lägerskolor, skolresor och 
insamlingar behöver enligt beslut i bildningsnämnden 2012-09-17 anpassas 
efter den nya skollagen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar enligt akt förslag på nya 
riktlinjer för avgifter i skolan.  
Riktlinjerna har godkänts av bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna riktlinjer för avgifter i skolan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna riktlinjer för avgifter i skolan. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 191/12   12/BIN0144 
AU § 85/12     
Ansökan om att avveckla stiftelsen Bohlin/Gyllenrams 
premiefond 
 
Ärendebeskrivning 
Bohlin/Gyllenrams premiefond har ett kapital 2011-12-31 på 2 347 kr. Den 
årliga avkastningen är mycket liten och därför har inte någon utdelning kunnat 
göras de senaste fem åren. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram regler för att lättare kunna avveckla mindre 
stiftelser. De krav som skall uppfyllas är: 
 

− Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 
− Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren 
− Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp 

 
Johanna Fors, rektor på Korrespondensgymnasiet, föreslår därför att stiftelsen 
avvecklas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att föreslå bildningsnämnden att göra en ansökan enligt 6 kap § 5 stiftelselagen 

hos länsstyrelsen för att avveckla stiftelsen då förutsättningar för avveckling 
är uppfyllda och kapitalet på 2 347 kr är för litet för att generera 
avkastningen för ändamålet. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att göra en ansökan enligt 6 kap § 5 stiftelselagen hos länsstyrelsen för att 

avveckla stiftelsen då förutsättningar för avveckling är uppfyllda och 
kapitalet på 2 347 kronor är för litet för att generera avkastningen för 
ändamålet samt 

 
att kapitalet på 2 347 kronor delas ut som stipendier till elever vid avslutning 

läsåret 2012/2013 utifrån fondens stadgar dvs till välförtjänta elever som 
avlägger gymnasieexamen vid Torsås Korrespondensgymnasium. 

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 192/12   
AU § 87/12     
En samlad elevhälsa 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschefen framför behovet av en samlad elevhälsa. En samlad elevhälsa 
som är underställd förvaltningschefen ökar elevhälsans möjligheter att säkra 
kvalitetshöjande åtgärder. Vidare är målet att elevhälsan ska ha likvärdiga 
anställningsvillkor samt en samlad arbetsplats för att öka samordning och 
effektivisering av arbetet.  
Elevhälsans medlemmar kommer dock fortsätta att ingå i rektorernas 
elevhälsoteam. 
 
Önskemål om en samlad elevhälsa har även kommit från elevhälsan själva. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att föreslå bildningsnämnden besluta om en samlad elevhälsas införande. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att hänskjuta ärendet om en samlad elevhälsa till bildningsnämndens 

kommande sammanträde i november. 
-------  
Sändlista: 
Elevhälsan 
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BIN § 193/12    
AU § 88/12   12/BIN0131  
Tjänst som IKT-pedagog 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan augusti 2012 arbetar en IKT-pedagog med grundskola och förskola på 
projektbasis. I samband med den IT-satsning som görs i förvaltningen ökar 
dock behovet av en fast tjänst som IKT-pedagog. 
 
IKT-pedagogen spelar en viktig roll mot såväl elever, enskilda pedagoger som 
hela arbetslag. Fokus ligger på att utveckla enheternas förmåga att använda 
IKT som ett naturligt inslag i vardagens undervisning, att fungera som 
idégivare inom IKT och lärande samt uppmärksamma och synliggöra de 
forskningsresultat som finns i ämnet. Att föra ut den IKT som kan ses som 
obligatorisk enligt läroplanen och bistå pedagogerna att föra in det i det 
vardagliga arbetet är en annan del av IKT-pedagogens arbete. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och föreslår att fast 
tjänst inrättas från och med januari 2013. I arbetsmaterial för budget 2013 
finns tjänsten som IKT-pedagog inlagd. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att förslå bildningsnämnden inrätta en fast tjänst som IKT-pedagog. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att inrätta en fast tjänst som IKT-pedagog från och med januari 2013. 
--------- 
Sändlista:  
Caroline Elnéus, IKT-pedagog 
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BIN § 194/12   11/BIN0164  
AU § 91/12    

 BIN § 98/12    
AU § 61/12   
BIN § 35/12    
BIN § 161/11    
AU § 118/11    
BIN § 142/11    
AU § 106/11    
Nuddis – försöksperiod 
 
Ärendebeskrivning 
Malå kommun har sedan cirka femton år tillbaks arbetat med ett system inom 
förskolan där barnen stämplar in och ut när de kommer respektive lämnar 
förskolan på dagarna.  
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-19: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. Han menar att 
systemet leder till exakta närvarotider för barnen och till ett bättre och 
rättvisare resursutnyttjande. Systemet har en inledande installationskostnad 
men sparar administrativt arbete. Det kan integreras med IST.  
 
Arbetsutskottets beslut 2011-10-19: 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att uppdra åt Jon-Erik att 
arbeta vidare med intentionen att Nuddis ska kunna införas höstterminen 
2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-11-07: 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redogör för ärendet och delar ut 
informationsmaterial till mötets närvarande deltagare. 
 
Bildningsnämndens beslut 2011-11-07: 
Bildningsnämnden beslutar att erhållet informationsmaterial ska diskuteras i de 
olika partigrupperna och att ärendet åter tas upp vid bildningsnämndens nästa 
möte den 5 december. 
 
Arbetsutskottets beslut 2011-11-23: 
Arbetsutskottet beslutar att bildningsnämnden tar upp ärendet på nästa möte 
den 5 december. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, ger en visning av Nuddis utifrån en 
demoversion. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
Bildningsnämnden beslutar att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag 
att ta fram mer fakta kring t ex ekonomin och framtida besparingar. 
 
Fortsättning
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Fortsättning BIN § 194/12, Nuddis – försöksperiod 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt för det 
informationsmöte som ägde rum den 23 februari med representanter från Malå 
kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att under en försöksperiod prova systemet Tempus/Nuddis på tre förskolor 
samt två fritidshem fram till jul. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för den statistik angående inskrivna 
barns närvaro som hittills erhållits sedan försöksperioden med Nuddis inleddes 
våren 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att på prov under tiden fram till jul, även 
installera Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i 
Torsås. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, informerar om erhållet resultat från starten av 
Nuddis försöksperiod fram tills maj månad. 
Syftet med Nuddis är att förenkla för vårdnadshavarna samt som hjälpmedel 
vid fördelning av personalresurserna mellan olika avdelningar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-04: 
att enligt arbetsutskottets förslag på prov under tiden fram till jul, även 
installera Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i 
Torsås.  

 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för önskemålet att förlänga 
provperioden för Nuddis med ytterligare ett år samt att göra provperioden 
fullskalig genom att samtliga enheter inom barnomsorgen använder 
närvarosystemet.  
Kostnaden för Nuddis tjänas in under året med genom minskat vikariebehov. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna förlängning av provperiod för Nuddis 

med ett år. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 194/12, Nuddis – försöksperiod 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna en fullskalig förlängning av provperiod av Nuddis under ett år på 

samtliga enheter inom barnomsorgen. 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 195/12    
AU § 93/12    
Brandsyn 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, efterfrågar information 
angående brandskydd på förvaltningens enheter. 
 
Arbetsutskottet vill veta hur brandsynen i verksamheten fungerar samt att få ta 
del av det senaste protokollet från de olika enheternas översyn av 
brandskyddet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att till nästa sammanträde i bildningsnämnden få ta del av information 

angående förvaltningens brandskyddsarbete. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
att hänskjuta ärendet Brandsyn till bildningsnämndens kommande 

sammanträde i november. 
----- 
Sändlista: 
Hans Erlandsson, säkerhetssamordnare 
Samtliga rektorer 
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BIN § 196/12    
AU § 94/12    
Anmälan till Barn- och elevombudet 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och elevombudet har mottagit anmälan om kränkande behandling 
gentemot elev vid en av bildningsförvaltningens skolor. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om elevärendet och redogör för 
det yttrande som överlämnats som svar från bildningsförvaltningen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens beslutar 2012-10-08: 
att avvakta beslut från Barn- och elevombudet. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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BIN § 197/12          
Interkommunal ersättning Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
Villkoren angående interkommunal ersättning för elever vid 
Korrespondensgymnasiet behöver tydliggöras enligt följande:  

 
Den interkommunala ersättningen för en elev som studerar vid 
Korrespondensgymnasiet är 37 500 kronor per termin sedan beslut i BIN 
2011.  
 
I den interkommunala ersättningen för elever som studerar vid 
Korrespondensgymnasiet ingår: 
 

1. Kostnader för undervisning 
a. Kostnader för skolans rektor och andra anställda med 

ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till 
elever, arbetslivsorientering 

b. Kostnader för Hermods verksamhetsuppgifter 
c. Kostnader för kompetensutveckling av personalen och 

liknande 
d. Kostnader för läroböcker och litteratur som används i 

undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande 
kostnader 

e. Kostnader för lärarmaterial och teknisk utrustning för lärare 
och administrativ personal 
 

2. Kostnader för elevhälsa, avse kostnader för sådan elevhälsa som 
avser medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser 
 

3. Kostnader för måltider i samband med elevers obligatoriska närvaro 
 

4. Kostnader för administration  
 

5. Lokalkostnader avser kostnader för hyra, drift och inventarier 

I den interkommunala ersättningen ingår inte kostnader för skolmåltider, 
förutom vid det fåtal tillfällen som eleven utför obligatoriska moment vid 
skolan. Inte heller ingår resor till och från skolan eller kostnader för boende. 
Utöver den interkommunala ersättningen kan tilläggsbelopp krävas för 
elever med omfattande stödbehov. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna förtydligandet av interkommunal ersättning för 

Korrespondensgymnasiet. 
------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 198/12   12/BIN0029  
BIN 164/12    
TN 73/12   12/TN0015 
BIN § 60/12     
KoFu § 26/12  
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 
Komunfullmäktige beslutar 2012-02-14 § 18 att medborgarförslaget 
överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden för beredning, 
därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden efterhöra med tekniska nämnden om annan 
lämplig yta än Sahara att vintertid anlägga skridskobana på. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att låta tekniska nämnden ge förslag på annan lämplig yta för att vintertid 
anlägga skridskobana på. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-06-12: 
att för närvarande finns det ingen grusbelagd yta i Torsås som är lämplig för 
ändamålet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att med hänvisning till avsaknad av lämplig yta förslå kommunfullmäktige att 

avvisa medborgarförslaget samt 
 
att uppmana Mats Insulander att återkomma om vetskap angående lämplig yta 

finnes.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Mats Insulander har 2012-10-05 via mail inkommit med reflektion över 
bildningsnämndens yttrande angående lämnat medborgarförslag.  
 
Mats Insulander anser, med hänvisning till både egen erfarenhet samt Kalmar 
kommuns parkförvaltning, att en gräsyta av Saharas dignitet inte tar skada vid 
anläggandet av en skridskobana. Sahara bedöms även som en lämplig plats då 
närhet till flera skolor samt sporthallar finnes. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 198/12, Medborgarförslag – Upprätta och 
underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra Mats Insulanders ärende till tekniska nämnden för svar samt 

motivering på frågan angående anläggning av skridskobana på Sahara.  
----- 
Sändlista: 
Tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige 

 Mats Insulander, Fågelmara 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 av 34 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-10-08 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
BIN § 199/12     
Förslag på namn till nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Fram till den 15 oktober kan förslag på namn till den nya bollhallen lämnas. 
Där efter kommer ett urval bland inkomna förslag att göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att allmänheten via Torsås kommuns hemsida ska få möjlighet att rösta fram 

ett passande namn bland de i namntävlingen inkomna förslagen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Johan Blomqvist, informationsansvarig 
Kommunfullmäktige 

 


