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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 3 juni 2013 kl. 17.30 – 19.30 
 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Lina Milesson, FP 
Hans Gustafsson, V, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M § 100-104 
Christina Svensson, C, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M  
§ 105-110, 112-115 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 

Per Olof Peterson, TP 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Jonas Persson, controller, § 100-104, 115 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare § 105-110, 112-115 
 
 

Utses att justera Per Olof Peterson, TP 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen onsdagen den 12 juni 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 100-110, 

112-115 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Per Olof Peterson 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2013-06-03    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-06-12 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-07-04 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 100 – 110, 112-115 
 
§ 100 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 101 Delegationsärenden 
 
§ 102 Budgetuppföljning 2013-04-30 
 
§ 103 Disponibelt utrymme i sporthallen 

 
§ 104 En yteffektiv skola 
 
§ 105 Föreningsledarstipendiat 
 
§ 106 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
 
§ 107 Riktlinjer för kravhantering av förfallna bibliotekslån 
 
§ 108 Bidrag till lokalhyra studieförbunden 
 
§ 109 Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
§ 110 Policy – Våld och hot på arbetsplatsen 

 
§ 112 Information 
 
§ 113 Budget 2014 
 
§ 114 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 115 Organisationsförändring bildningsförvaltningen 
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BIN § 100/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 101/13    
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 6-8 från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
angående utbetalning av bidrag till studieförbunden och SISU, fastställande av 
kulturprogram samt inköp av barn- och ungdomsprogram. 
 
Delegationsärende nr 2 från Lena Robertsson, fritidssamordnare, angående 
beviljande av lotteritillstånd. 
 
Delegationsärende nr 6 från Håkan Petersson, bildningschef, angående 
visstidsanställning av textillärare. 
 
Delegationsärende nr 18 från Lotta Elmbro, rektor, angående ansökan om 
bidrag från Action, Kumulus. 
 
Delegationsärende nr 1 från Johanna Fors, rektor, angående beslut om 
förlängd studietid för elever på Korrespondensgymnasiet.  
 
Delegationsärende nr 1 från Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, angående 
översyn samt beviljandet av kostnadsfri skolskjuts till berättigade elever läsåret 
2013/2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 102/13   11/BIN0077  
AU § 48/13      
Budgetuppföljning 2013-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2013-04-30 enligt akt. 
 
Bildningsnämnden förväntas gå med ett nollresultat vid årets slut. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-15: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Jonas Persson, controller, presenterar budgetuppföljning 2013-04-30 enligt akt. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 103/13   12/BIN0077 
KoFu § 37/13        
KoFu § 63/12    
BIN § 157/12    
KoFu § 49/12    
KoFu § 35/12   
AU § 46/12   
KoFu § 20/12  
KoFu § 18/12        
Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, efterhör avsikterna med det disponibla utrymmet på våning 
två.  

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att ta upp ärendet vid Kultur- och fritidsutskottets nästa sammanträde den 20 
mars. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för det disponibla 
utrymme som uppstår i och med den nya bollhallens uppbyggande. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att avvakta med fortsatt utredning kring det disponibla utrymmet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Sören Bondesson, S, efterfrågar avsikten med det disponibla utrymmet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Torsås Fastigheter AB att till bildningsnämndens nästkommande 
sammanträde presentera kostnadsförslag på olika användningsalternativ av det 
disponibla utrymmet samt hur de olika alternativen påverkar hyran. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Friskis & Svettis i Torsås har inkommit med intresseanmälan angående det 
disponibla utrymmet på andra våningen vilket lämpar sig till vidareutveckling 
av deras verksamhet. Genom användandet av utrymmet skulle behovet av 
träning även dagtid kunna tillgodoses på ett mera tillfredställande sätt. 
 
Torsås Fastigheter AB har ej inkommit med efterfrågat kostnadsförslag. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att intresseanmälan från Friskis & Svettis tas i beaktande när Torsås Fastigheter 
AB presenterar kostnadsförslag för det disponibla utrymmet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 103/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Även Järnsida Skytteförening samt Slätafly SK/IBK har nu inkommit med 
intresseanmälan för att få disponera tomrummet mellan gamla och nya 
sporthallen. Förutsättning för Järnsida Skytteförenings nyttjande är att 
utrymmet kan inredas till en permanent luftvapenhall. 

 
Torsås Fastighets AB har inte inkommit med offert, då de behöver veta om det 
disponibla utrymmet ska göras om till ett eller två utrymmen samt om det ska 
innefattas av pentry eller annan specialutrustning. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att vid kostnadsfri offert låta Torsås Fastighets AB räkna på kostnaderna för 
att inreda två rum med ett pentry i det disponibla utrymmet med målet att både 
Järnsida Skytterförening samt Friskis & Svettis ska kunna använda lokalen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-09-17: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, meddelar att framtagning av offert för det 
disponibla utrymmet inte är kostnadsfri utan baseras på fastställd tariff. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Jonas Persson, controller, att vidare undersöka kostnader för 

beräkning av det disponibla utrymmet. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar meddelar att 
framtagning av offert för det disponibla utrymmet kostar 10 000 kronor. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bekosta framtagning av offert för det disponibla utrymmet med ekonomiskt 

medel från bollhallens investeringsbudget samt 
 
att Torsås Fastighets AB kallar ledamöter från kultur- och fritidsutskottet samt 

representanter från kultur och fritid, Friskis & Svettis, Järnsida 
Skytteförening och Slätafly SK/IBK till ett första inledande planeringsmöte 
för att fastställa intressenternas syfte och behov av utrymmet. 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Informationsmöte har den 2 maj hållits med de intresserade föreningarna 
Järnsida Skytteförening, Friskis & Svettis, Torsås Gym & Träningscenter samt 
Gullabo Swingers. 
 
Föreningarna ska inkomma med återkoppling av hyresintresse till Karin 
Seebass, enhetschef för kultur och fritid, senast fredagen den 17 maj 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 103/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens sammanträde den 3 juni 

2013. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Jonas Persson, controller, redovisar kostnadsberäkningar för två alternativa 
förslag angående möjligheter att inreda det disponibla utrymmet i sporthallen. 
Järnsida Skytteförening samt Friskis & Svettis har båda meddelat intresse för 
att bedriva verksamhet i lokalerna. 
Flera föreningar verksamma inom Torsås kommun har även framfört 
önskemål om ett sammanträdesrum. 
Förslagen medför en nettokostnad för bildningsnämnden på 130-193 tkr. 
 

Yrkanden och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för en dialog om 
det disponibla utrymmet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att fortsätta diskussionen om det disponibla utrymmet efter erhållet budgetläge 

i september 2013 samt 
 
att lyfta ärendet till kommunstyrelsen för en dialog om det disponibla 

utrymmet. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Järnsida Skytteförening 
Friskis & Svettis 
Gullabo Swingers 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 104/13     
AU § 53/13     
En yteffektiv skola 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för sina tankar kring en yteffektiv 
skola med hänsyn taget till lokalutredningens inventering. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-15: 
att säga upp avtalet med förskolan Vindruvan samt  
 
att fortsätta arbetet med en yteffektiv skola. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för tankar kring sparkrav och 
minskande barnantal. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att säga upp avtalet med förskolan Vindruvan. 
----- 
Sändlista: 
Torsås kyrkliga samfällighet 
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BIN § 105/13    

KoFu § 27/13     
Föreningsledarstipendiat   

  
Ärendebeskrivning 
 Lena Robertsson, fritidssamordnare, presenterar inkomna förslag på 
föreningsledarstipendiater för år 2013. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-05-14: 
att utse den föreningsledarstipendiat som presenteras på bildningsnämndens 

sammanträde den 3 juni 2013. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att utse Eva-Lott Petersson till 2013 års föreningsledarstipendiat med 

motivering till hennes engagemang som lagledare i både Torsås Goifs samt 
Slätafly SK/IBKs tjejverksamhet.   

------- 
Sändlista: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
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BIN § 106/13   13/BIN0052 

KoFu § 28/13    
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 10 000 kr för stöttning av föreningen 
samt genomförandet av filmfestivalen den 24 oktober till den 3 november 
2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar ärendet och föreslår 
att föreningen precis som år 2012 istället stöttas genom ett bidrag på 6000 
kronor till finansiering av filmpass. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till finansiering 

av filmpass. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till finansiering 

av filmpass för aktivitet i Torsås. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 107/13    
KoFu § 29/13    
 Riktlinjer för kravhantering av förfallna bibliotekslån 
  
Ärendebeskrivning 
 Krav för förfallna bibliotekslån som gått vidare till Kronofogden innebär en 
handläggningskostnad för bildningsförvaltningen. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, föreslår i skrivelse att alla krav 
för förfallna bibliotekslån bör avskrivas innan kraven går vidare till 
Kronofogden, om inte särskilda skäl föreligger. De krav som idag finns hos 
Kronofogden bör också avskrivas. 
 
Fortsättningsvis föreslås att om böcker inte återlämnas och kravavgifterna inte 
betalas blir påföljden att lånekortet spärras och låntagaren blir avstängd från att 
låna biblioteksmedia på biblioteken i Torsås kommun.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-05-14: 
att godkänna förslag kring kravhantering av förfallna bibliotekslån. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att godkänna förslag kring kravhantering av förfallna bibliotekslån. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 108/13    
KoFu § 31/13   
Bidrag till lokalhyra studieförbunden  
       
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i kommunfullmäktige 1987-09-23 § 69 har Studieförbundet 
Vuxenskolan årligen beviljats bidrag med 50 % av redovisad hyreskostnad. 
 
Detta beslut är dock inaktuellt då studieförbundens bidrag nu mer fördelas per 
studietimme. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-03-14 
bildningsnämnden besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 
 

Bildningsnämnden föreslår 2013-06-03 kommunfullmäktige 
besluta: 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
KF 
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BIN § 109/13    
KoFu § 35/13  
KoFu § 2/13     
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. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för befintlig policy 
angående Torsås kommuns uppvaktning av föreningar vid jubileum. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att till nästa 

sammanträde i kultur- och fritidsutskottet revidera befintligt 
policydokument för föreningars uppvaktning och avtackning samt 

 
att ge Revyarna en blomma för trevligt initiativ vid deras premiär av revyn 

Nykläckta, lördagen den 26 januari.  
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på riktlinjer 
för uppvaktning och avtackning. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att revidera förslagna riktlinjer genom att stryka de tre sista punkterna som 

avser publika evenemang och lägga till information om att 
bildningsnämnden inte uppvaktar vid publika evenemang samt 

  

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att godkänna reviderat dokument med riktlinjer för uppvaktning och 
avtackning samt 

 
att det är kommunstyrelsens uppgift att tillhandahålla uppvaktning vid publika 

evenemang som är av större vikt för kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 109/13, Avtackning av arrangörer vid 
evenemang 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att godkänna reviderat dokument med riktlinjer för uppvaktning och 

avtackning samt 
 
att det är det är kommunstyrelsens uppgift att tillhandahålla uppvaktning vid 

publika evenemang som är av större vikt för kommunen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
KS  
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BIN § 110/13   13/BIN0063 
AU § 50/13     
Policy – Våld och hot på arbetsplatsen 
 
Ärendebeskrivning 
Varje arbetsplats där hot och våld förekommer eller där det finns sådana risker 
ska ha särskilda rutiner för att hantera problemet på ett bra sätt. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön anges vad 
arbetsgivaren ska göra. 
 
Kommunstyrelsen har 2013-04-23 § 108 godkänt och fastställt policy gällande 
våld och hot på arbetsplatsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-15: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 112/13    
AU § 54/13     
Information 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  

 
att kommunstyrelsen beslutat bidra med 10 000 kronor till fasadskylt på 
Ekbackshallen, 
 
att slutredovisning av samhällsorientering för nyanlända flyktingar erhållits från 
Regionförbundet i Kalmar län, 
 
att kommunfullmäktige godkänt närvarorätt för småpartierna i nio- och 
elvamanna nämnder, 
 
att Kalmarsunds Gymnasieförbund ställer sig bakom Torsås kommuns 
underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i 
samhällsvård och fjärr- och distansundervisning samt 
 
att kommunfullmäktige godkänt och fastställt Funktionshinderpolitiska 
programmet för Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-15: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 113/13   11/BIN0077  
BIN § 95/13    
BIN § 66/13    
AU § 22/13    
Budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Tidsplan för bildningsnämndens arbete med budget 2014 presenteras enligt 
akt. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer utifrån 
resursfördelningsmodell för 2013 att ta fram nya resursfördelningsprinciper för 
budget 2014. 
 
Driftbudget och investeringsbudget för 2014-2016, innehållandes 
bildningsförvaltningens äskanden, presenteras enligt akt.  
 
Förslag på oförändrade taxor och hyror inom bildningsförvaltningen 2014 
presenteras enligt akt. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-20 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 samt 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Sören Bondesson, S, framför önskemål om att även budgetarbetet och 
bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i samband med 
bildningsnämndens målarbete.   
 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.05 - 18.10 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 med tillägg att 

budgetarbetet och bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i 
samband med bildningsnämndens målarbete under september månad samt 

 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-06-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning BIN § 113/13, Budget 2014 
 
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet om budget 2013 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-06: 
Håkan Petersson, bildningschef, efterfrågar inför föredragningen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2013 om ett förtydligande angående 
prioriteringar av äskanden i budget 2014.  
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 - 18.55 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Alliansen förespråkar att läromedel samt tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 
Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, förordar att elevhälsan 
förstärks, att sysselsättningsgraden i samverkan skola/fritidshem utökas samt 
att tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att bildningsnämndens budgetarbete och framtida verksamhet gemensamt ska 

behandlas av politiker och tjänstemän den 9 september 2013 kl 10.00 samt 
 
att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram adekvat aktivitetsschema för den 9 

september. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-06-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 114/13   13/BIN0014 
BIN § 75/13    
BIN § 20/13 
Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
Ärendebeskrivning 
En elev på Torskolan 7-9 har mycket hög frånvaro från skolan trots att skolan 
vidtagit erforderliga åtgärder. 
När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter (vitesföreläggande). Skollagen 7 kap. 23 §. 

 
Vidare beläggs ärendet med sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Lotta Elmbro, rektor, redogör för historiken samt vidtagna åtgärder 
beträffande aktuellt ärende. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna att ett vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev 

ska göras. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att vårdnadshavaren inkommit 
med ett överklagande mot bildningsnämndens beslut om vitesföreläggandet av 
vårdnadshavaren. Överklagan har vidarebefordrats till Förvaltningsrätten i 
Växjö.  
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för uppföljning av elevärendets 
nuvarande situation enligt akt. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att avvakta Förvaltningsrättens domslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, meddelar att Förvaltningsrätten i Växjö bifallit 
vårdnadshavarens överklagan av beslut om vitesföreläggande. 
Aktuell närvarostatistik presenteras. 
 

Yrkande och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att tjänstemännen i den centrala ledningsgruppen 
diskuterar samarbetet kring hemmasittande barn. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-06-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
Fortsättning BIN § 114/13, Vitesföreläggande av vårdnadshavare 

 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt tjänstemännen att utreda ärendet vidare, 
 
att ge bildningsnämndens arbetsutskott i delegation att besluta om ett 

eventuellt överklagande av Förvaltningsrättens domslut samt 
 
att tjänstemännen i den centrala ledningsgruppen diskuterar samarbetet kring 

hemmasittande barn 
------- 
Sändlista: 

 Lotta Elmbro, rektor 
Centrala ledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-06-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

BIN § 115/13   13/BIN0064 
AU § 52/13     

Organisationsförändring bildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring tankar om 
organisationsförändringar i samband med rektors pensionsavgång. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-15: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för förslag på organisationsförändring 
och personalrotation inom bildningsförvaltningens ledningsorganisation. 
 
Enligt bildningsnämndens delegationsordning, fastställd 2011-12-05 § 160, har 
bildningschefen övergripande organisations- och personalförsörjningsansvar 
för hela förvaltningen. 
--------- 
Sändlista:  
Samtliga rektorer och enhetschefer 

 


