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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-05-27 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 27 maj 2013 kl. 17.00 – 18.30 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.20–17.30 samt mellan kl. 17.55–18.00 

  
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Lina Milesson, FP § 99 
Patrik Rejneborg, M 
Sören Bondesson, S 

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 

Hans Gustafsson, V, tjänstgörande ersättare för Per Olof Peterson, TP 
 
 

  
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 
 
 
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Jonas Persson, controller, § 97 - 99 
 
 

Utses att justera Roger Isberg, S 
 

  
Justeringens  Bildningsförvaltningen tisdagen den 28 maj 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragraf 97 - 99 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Maria Karlsson  
 Justerande        
  Roger Isberg 

 
 
 

   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämnden   

Sammanträdesdatum 2013-05-28   
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2013-05-28 Datum för anslags 

nedtagande 2013-06-19 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

  

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 97 - 99 
 
§ 97 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 98 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 99 Budgetuppföljning 2013-03-31 
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BIN § 97/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-27: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 98/13   12/BIN0088 
AU § 55/13     
BIN § 96/13     
Renovering av Torskolans lokaler  

  
Ärendebeskrivning 
Erhållande av resultat från den pågående lokalutredningen, 2013-04-08 § 69, 
kan komma att dra ut på tiden. Med anledning av detta uppmanar Maria 
Karlsson, bildningsnämndens ordförande, de olika partigrupperna att återuppta 
diskussionen kring renoveringen av Torskolan 7-9.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06: 
att återkoppling från partigrupperna angående renoveringen av Torskolan 7-9 

ska ske till Hanna Grahn, utredningssekreterare, inför sammanträdet i 
bildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2013.  

 
Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet att enbart renoveringen av 
Torskolan 7-9 ska diskuteras i partigrupperna samt återkopplas med hänvisning 
till tidigare beslut i bildningsnämnden 2012-06-26 § 111, Anpassning till 
sjunkande barnantal.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Med anledning av att justeringsman Jill Jonsson, S, ej valt att justera ärendet 
2013-05-06 § 96 har skriftlig motivering inkommit, bilaga 1. 
 
Yrkanden och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska ha ett helhetstänk kring 
renoveringen där alla skolors lokaler ska finnas med. 
 
Maria Karlsson, C yrkar att diskussionen kring renovering av hela Torskolan 
ska återupptas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Sören Bondessons, S yrkande och nej = enligt 
Maria Karlssons, yrkande avges 1 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämndens arbetsutskott 
har sålunda beslutat att diskussionen kring renovering av hela Torskolan ska 
återupptas.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 98/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Voteringslista nummer 1 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  
Kjell Mattsson KD   X 
Maria Karlsson C   X 
  Summa 1 2 

 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att uppdra åt bildningsnämnden att vid kommande sammanträde justera 

ärendet 2013-05-06 § 96 samt 
 
att fortsätta diskussionen kring renovering av hela Torskolan. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-05-27: 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.20 och 17.30 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S yrkar att beslut om justering ska tas enligt Jill Jonsson, S, 
motivering i bilaga 1. 
 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden ska justera ärendet  
2013-05-06 § 96. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 2. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons,C  yrkande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 98/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Voteringslista nummer 2 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  
Marcus Johansson C  X  
Kjell Mattsson KD  X  
Patrik Rejneborg M  X  
Sören Bondesson S   X 
Roger Isberg S   X 
Jill Jonsson S   X 
Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 
  Summa 4 4 

 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.55 och 18.00 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

   
Yrkanden, proposition och votering 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 
önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser att 
vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som vi anser 
vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar våra elever 
och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli lidande. Vi 
inom bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar bra resultat, 
hårda som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. Alla bör ha rätt till 
en bra arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår framtid och våra lärare 
som ska lära våra elever att bli goda samhällsmedborgare och ge dom en god 
start i livets skola. 
 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga Socialdemokraterna samt 
Hans Gustafsson, Vänsterpartiet yrkar avslag på Maria Karlssons, C yrkande 
angående Torskolans renovering med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslut 2012-06-11 § 82, att ett inriktningsbeslut skall fattas innan vidare 
projektering av Torskolan påbörjas.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan sitt eget yrkande och Sören 
Bondessons, S yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Maria 
Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 98/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 3. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C yrkande. 

 
Voteringslista nummer 3 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  
Marcus Johansson C  X  
Kjell Mattsson KD  X  
Patrik Rejneborg M  X  
Sören Bondesson S   X 
Roger Isberg S   X 
Jill Jonsson S   X 
Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 
  Summa 4 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet 2013-05-06 § 96 anses här med justerad samt 

 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 

önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser 
att vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som 
vi anser vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar 
våra elever och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli 
lidande. Vi inom bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar 
bra resultat, hårda som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. 
Alla bör ha rätt till en bra arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår 
framtid och våra lärare som ska lära våra elever att bli goda 
samhällsmedborgare och ge dom en god start i livets skola. 

 
Reservation justering 2013-05-06 § 96 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till att ordförande måste bli tydligare i beslutsprocessen. 
 
Reservation projektering Torskolans högstadium 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Torsås Fastighets AB 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 99/13   13/BIN0037  
AU § 49/13    
AU § 43/13    
BIN § 70/13    
AU § 27/13 
Måldokument Styr och ledning   

  
Ärendebeskrivning 
Den 12 mars 2013 genomfördes en gemensam dag för chefer och politiker 
med fokus på ledning och styrning. Ett ledningssystem som bygger på 
underlaget Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) diskuterades.  
 
I bildningsnämndens kommande arbete bör utgångspunkt tas från 
kommunfullmäktiges mål för att vidare hantera dessa i förhållande till skolans 
många lagstadgade krav och förhållningsregler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att boka in två dagar i maj månad för arbetsutskottets arbete med framtagning 

av bildningsnämndens mål samt 
 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef informerar att kommunfullmäktigemålen 
antagligen inte kommer att fastställas förrän i juni månad vilket medför att 
arbetet med att ta fram mål för bildningsförvaltningen bör senareläggas. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att planera in två dagar för budget- samt målarbete till september månad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Förslag på måldokument för kommunfullmäktige har på kommunstyrelsens 
sammanträde presenterats av Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
samt Kent Frost, ekonomichef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26 § 74 följande: 
 
att måldokument remiteras till samtliga nämnder för att arbeta fram 
kvalitetsmått för den egna verksamheten, 
 
att måtten delas in i två kategorier. Kategori ett ska finnas med i kommunens 
samlade budgetdokument. Kategori två ska finnas med i nämndens eget 
uppföljningsarbete och bestäms av nämnden, 
 
att måtten ska vara tydliga på målen utifrån nämndernas arbete, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 99/13, Måldokument Styr och ledning 

 
att nämnderna uppmanas att genomföra särskilda temamöten för beredning av 
förslagen, 

 
att även andra mått en de som finns i Kommunernas Kvalitet i Korthet 
(KKiK) kan användas,  
 
att parallellt med nämndernas arbete uppmanas även de politiska partierna att 
fortsätta med interna överläggningar för att komplettera måldokumentet samt 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att formulera en styrmodell. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Bildningsnämndens arbetsutskott behöver erhålla ytterligare information kring 
det tänkta målarbetet för att kunna bearbeta kommunstyrelsens beslut  
2013-03-26 § 74. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att hänskjuta ärendet till kommande arbetsutskott i maj månad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Representanter för bildningsnämndens arbetsutskott har tillsammans med 
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, tagit fram 
förslag på mål för verksamheten vilka presenteras enligt akt. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott vill komplettera materialet med följande: 

 Grön flagg ska även omfatta skolor 
 Arbetsmiljön på Torskolan ska mätas genom arbetsmiljöenkät med 

strävansvärdet 100 procent. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att bildningsnämnden ska hålla ett extrainsatt sammanträde innan den 28 maj 

för beslut av mål. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-05-27: 
Bildningsnämndens mål för 2014 ska vara ett levande dokument. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, föreslår enligt akt att ändra lydelsen på 
nämndens verksamhetsmål för perspektivet Utveckling till ”Öka samverkan 
mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv”. 
 
Lina Milesson, FP föreslår att lydelsen på nämndens verksamhetsmål för 
perspektivet Medborgare ska ändras till ”Erbjuda personal och elever en god, 
tidsenlig fysisk arbetsmiljö”. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 99/13, Måldokument Styr och ledning 
 
Yrkanden och proposition 
Marcus Johansson, C yrkar bifall till presenterade ändringar av mål för 
bildningsnämnden 2014. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Marcus Johanssons, C yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att material som fanns med vid arbetsutskottets 
arbetsmöte för framtagande av mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter 
tillsammans med föregående års måldokument. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att efter justeringar av i behandlingen förslagna ändringar godkänna presentade 

mål för bildningsnämnden 2014 enligt akt, 
 
att material som fanns med vid arbetsutskottets arbetsmöte för framtagande av 

mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter tillsammans med 
föregående års måldokument samt 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet på grund av dåligt underlag för 
ledamöter i handlingar. 
----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 

 
 


