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Sören Bondesson, S 
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Hanna Grahn, sekreterare 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 8 
 
§ 1 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 2 Budget 2013 
 
§ 3 Kurser och konferenser, LUPP 
 
§ 4 Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
§ 5 Förslag till avtal för enskild verksamhet 

 
§ 6 Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
§ 7 Medarbetarundersökning 
 
§ 8 Förfrågan från Skrävle Youngsters  
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BIN § 1/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-01-09: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
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BIN § 2/13    11/BIN0077 
BIN § 224/12     
AU § 104/12     
BIN § 205/12    
AU § 95/12     
BIN § 140/12   
AU § 67/12     
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, presenterar enligt akt tidsplan för arbetet med 
budget 2013. 
 
Med anledning av minskat barnantal minskar även bildningsnämndens budget 
med ca en miljon kronor för år 2013. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens budget 
för 2013 som i dagsläget visar ett underskott på 6,3 mkr.  

 
Jonas Persson, controller, presenterar även bildningsnämndens textmaterial i 
kommunbudgeten för 2013 enligt akt. 
 
Maria Karlsson, C, presenterar med anledning av underskott i budget 2013 
förslag på möjliga förändringar som rektorer och enhetschefer föreslås granska 
ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån en verksamhetsorganisatorisk 
konsekvensanalys. Se aktbilaga. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att godkänna förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013, 
 
att föra Jonas Perssons, controller, förslag på åtgärder enligt akt vidare till 

bildningsnämnden, 
 
att rektorers önskemål om utökningar får tas inom befintlig ram, 
 
att sporthallens merkostnad kompenseras av kommunstyrelsen för att inte 

drabba elever, 
 
att kostnader för skolskjutsar och kollektivtrafik är underbudgeterad och ska 

kompenseras av kommunstyrelsen, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 2/13, Budget 2013 
 
att avstå resa till BETT 2013 med hänvisning till rådande budgetläge, 
 
att tjänst som IKT-pedagog fortsätter som projekttjänst under första halvan av 

år 2013 för utvärdering, 
 
att en pott för särskilda behov läggs till budget samt 
 
att låta berörda rektorer och chefer, utifrån aktbilaga, arbeta vidare med Maria 

Karlssons, C, förslag för att vidare presentera erhållet resultat vid november 
månads arbetsutskott. 

 

Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens 
budget. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att göra justeringar i förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013 och 

där efter godkänna detta, 
 
att arbeta vidare med budget 2013 utifrån presenterat material samt 
 
att utreda vidare om det är möjligt för de olika enheterna att minska budget 

2013 så att nämnden kan ha 1 000 tkr till förfogande för oförutsedda 
händelser inom verksamheten. 

 

Reservation 
Roger Isberg, S, reserverar sig mot beslutet att utreda vidare om det är möjligt 
för de olika enheterna att minska budget 2013 så att nämnden kan ha 1 000 tkr 
till förfogande för oförutsedda händelser inom verksamheten. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Roger Isberg, S, efterhör hur besparingarna på 211 tkr kommer att påverka 
arbetet inom kultur- och fritid? 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den 
konsekvensbeskrivning som tagits fram och även delgetts till 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jonas Persson, controller, förtydligar att 2012 års budget inte är i balans.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 2/13, Budget 2013 
 
Konsekvensbeskrivningar från rektorer och enhetschefer delas ut enligt akt. 
Även från Lärarnas Riksförbund inkommen skrivelse angående 
besparingsförslag i budget 2013 delas ut. 
  
Fackförbunden har vid förhandling om budget 2013 sagt nej till framförda 
sparförslag. 
 
Sparförslag alternativ 1 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 800 
tkr. 
Sparförslag alternativ 2 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 600 
tkr.  
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för kommunfullmäktiges beslut 
2012-11-12 § 154 som innebär: 
 
att budgetavsättning för Torskolans renovering i förslaget för 2013 om 1 500 
tkr tillsvidare överförs till finansförvaltningen,  
 
att bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB får återkomma med äskanden 
om anslag för projektering av renoveringen när frågan är närmare utredd samt 
 
att bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger i nivå med standardkostnaderna. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Jonas Persson, controller, redogör för verksamhetens ekonomi.  
Skrivelse har inkommit från lärarförbundet då de anser att förslag till Budget 
2013 brister i riskbedömningen. Lärarförbundet Torsås lokalavdelning begär 
vidare att budget 2013 tas till förhandling enligt MBL 11§. 
 

Tilläggsyrkanden och proposition 
Roger Isberg, S, yrkar tillägg i Budget 2013 med att kostnader för eventuell 
köpeskilling för Paviljongen ska tas fram. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt Roger Isbergs, S, tilläggsyrkande. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.40–18.50 innan bildningsförvaltningen 
återupptar sammanträdet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 2/13, Budget 2013 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att kostnader för eventuell köpeskilling för Paviljongen ska tas fram, 
 
att se över uppsägning av Paviljongens avtal, 
 
att om Paviljongen avyttras behöver Skogsgläntan behållas, 
 
att avgift för pedagogiska luncher ska undersökas, 
 
att lärarnas undervisningsskyldighet ska ses över i jämförelse med 

omkringliggande kommuner, 
 
att se över utökningen av de tre budgeterade tjänsterna på 

Korrespondensgymnasiet, 
 
att se över hela förvaltningens tjänster, 
 
att ett extra sammanträde i bildningsnämnden ska hållas i januari månad, 
 
att ovanstående att-satser, vid behov, ska förhandlas samt 
 
att båda budgetalternativen ska förhandlas. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-01-09: 
Jonas Persson, controller, redogör för det material som ligger till grund för de 
olika besparingsalternativen i budget 2013. 
 
Budget 2013 med tillhörande konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser har 
genomgått förhandling tillsammans med de fackliga organisationerna. 
 
Samtliga fackförbund samt politiker saknar presentation av besparingar på 
budget 2013 för Torskolan 7-9 samt tillhörande konsekvensbeskrivningar och 
riskbedömningar. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 - 18.35 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 

Fortsättning 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 15   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-01-09 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 1/13, Budget 2013 
 
Bildningsnämndens beslutar: 
att genomföra följande besparingar i budget 2013: 
 
Besparingar   Tkr 
1,0 tj bort på Torskolan ht-13   140 
0,5 tj bort på Söderåkra skola ht-13     70 
0,65 tj bort från f-klass i Bergkvara skola ht-13   100 
0,25 tj bort på Bergkvara fritids ht-13     40 
Särskolegruppen flyttar till Torskolan ht-13   350 
Endast två dgbv i Torsås kvar vid pension i april   280 
En dgbv bort i Bergkvara ht-13   175 
0,25 tj mindre förskollärare i Gullabo ht-13     40 
Anpassa planeringstiden hos förskollärarna     65 
utifrån tjänstgöringsgraden fr o m ht-13 
Halvera vikarieinsatserna inom förskolan     55 
Nerdragning från 1,00 till 0,25 tj IKT-pedagog   400 
Återgång av skolornas inventariekonto till   300 
2012 års budget 
Begränsat lärarlyft   300 
Återhållsamhet politisk fortbildning   100 
Biträdande rektor bort fr o m 1 mars   300 
Avgift för pedagogisk lunch minst 20 kr/lunch   250 
Äska om medel för skolskjutsar   300 
0,5 tj bort i Torskolans kök ht-13     70 
Budgetjusteringar (mjölkbidrag, intäkter Mjölnersk)   150 
Sparbeting Torskolan 7-9   420 
Större täckning f elever i förberedelseklass   100 
0,5 tj bort i förberedelseklass ht-13   100 
Skogsgläntan tas bort helt ht-13 (=1,75 tj bort)   300 
Sparkrav Korrespondensgymnasiet 1000 
Allmänt sparkrav enheterna   900 
Summa 6300 
 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S, och Jill Jonsson, S, deltar inte i beslutet 
om budget 2013 då de anser att beslutet, som kommer sent i innevarande år, 
saknar långsiktighet och strategiskt tänk. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer  
Magnus Andersson, vd Torsås Fastighets AB 
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BIN § 3/13    
Kurser och konferenser, LUPP 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder politiker, tjänstemän och rektorer att 
närvara vid presentationen av den första analysen av den genomförda 
Luppenkäten. 
 
Luppenkäten kan ge svar på hur unga har det i kommunen, hur de ser på 
framtiden, vad som kan göras för att skapa goda levnadsvillkor för unga samt 
framtidens vuxna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att nämnden vid LUPP-konferensen ska representeras av Maria Karlsson, 

Sören Bondesson, Kjell Mattsson samt Roger Isberg. 
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
Johanna Fors, rektor
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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. 
--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
Lena Johansson, tf rektor 
Elinor Hammare, kostchef 
Jonas Persson, controller 
Torsås Fastighets AB 
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BIN § 5/13   12/BIN0141  
BIN § 210/12    
AU § 100/12     

BIN § 183/12    
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 2012-09-26: 
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 2012-10-08: 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-10-24 
Jonas Persson, controller, redogör för det möte som ägt rum med Torsås 
kyrkliga samfällighet angående förslag till avtal för enskild verksamhet. 
 
Parterna är överens om justeringar i punkterna 2.7, 3.4 – 3.6 samt 4.1.1.  
Dock har enighet ej nåtts rörande punkt 4.1.2 eftersom Torsås kyrkliga 
samfällighet upplever oro beträffande Nuddis.  

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt  
 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 5/13, Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, informerar om kontakterna med Torsås kyrkliga 
samfällighet. Nytt möte mellan parterna ska hållas 2012-11-06. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt 
 
att delegera beslut om fastställande av avtal till bildningsnämndens 

arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-01-09: 
Sören Bondesson, S, efterhör hur arbetet kring det nya avtalet fortlöper. 
 
Jonas Persson, controller, informerar att det endast är detaljer kvar innan 

avtalet kan undertecknas. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 6/13  

Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
Ärendebeskrivning 
Vilken policy ska bildningsnämndens ha vid avtackning av arrangörer för 
publika evenemang? 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare behandling. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 7/13  

Medarbetarundersökning bildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
En medarbetarundersökning i form av enkätstudie har genomförts på samtliga 
enheter och arbetsplatser i Torsås kommun. Samtliga anställda har getts 
möjlighet att besvara frågor angående sin arbetssituation. 
Senast den 15 februari ska ansvariga chefer ha presenterat enkätresultatet för 
sin personal och handlingsplaner kommer därefter utarbetas. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på presentation av 

bildningsförvaltningens sammanfattade enkätresultat. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 8/13  

Förfrågan från Skrävle Youngsters 
 
Ärendebeskrivning 
Intresseföreningen Skrävle Youngsters arbetar med att sammanställa en 
ansökan om uppstart av friskola i Karlskrona kommuns norra delar. 
Skrävle Youngsters har inkommit med förfrågan om att få hyra Torskolans 
lokaler för att kunna bedriva undervisning i ämne idrott, slöjd samt att få 
tillgång till bibliotek. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att ställa sig positiva till Skrävle Youngsters förfrågan. 
--------- 
Sändlista: 
Julia Johansson, Skrävle Youngsters 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
 

 


