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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-09-09 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 9 september 2013 kl. 17.30 – 18.55 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.15 – 18.25 
 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Anders Palmér, M, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M  
Ann-Britt Mårtensson, S, tjänstgörande ersättare för Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 

Lina Jonsson, S 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Jonas Persson, controller, § 116 - 122 
 
 

Utses att justera Marcus Johansson, C 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 13 september 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 116 - 126 

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

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Marcus Johansson 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2013-09-09    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-09-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-07 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 116 - 126 
 
§ 116 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 117 Delegationsärenden 
 
§ 118 Budget 2014 
 
§ 119 Delårsbokslut 2013-06-30 

 
§ 120 Anpassning till standardkostnader 
 
§ 121 Beslutsattester 2013 
 
§ 122 Folkhälsopolitisk plan 
 
§ 123 Lokalutredning 
 
§ 124 Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län 
 
§ 125 Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
 
§ 126 Utdömande av vitesbelopp 
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BIN § 116/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 117/13    
Delegationsärenden  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 9-11 från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
angående inköp av barn- och ungdomskulturprogram. 
 
Delegationsärende nr 4-5 från Lisbeth Kromnow, rektor, angående beviljande 
av placering av elev i särskild undervisningsgrupp. 

 
Delegationsärende nr 19-26 från Lotta Elmbro, rektor. 
Delegationsärende nr 19-24: anpassad studiegång för elev. 
Delegationsärende nr 25: ansökan om bidrag från Action, Kumulus. 
Delegationsärende nr 26: ansökan om extraresurs för assistent. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 118/13   11/BIN0077 
AU § 57/13    
BIN § 113/13     
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 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 118/13, Budget 2014 

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

 
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet om budget 2014 
 

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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Jonas Persson, controller, ger en lägesrapport för pågående arbetsprocess med 
budget 2014. 
Önskemål framförs om instiftandet av en buffert för oförutsedda kostnader. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 118/13, Budget 2014 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, redovisar att 
1,9 miljoner saknas i budget 2014 för att uppnå en budget i balans. 
Tre olika lägen/alternativa vägar att gå kommer att tas fram. 
 
Läge 1: Äska om mer pengar för att klara bibehållen verksamhet 
Läge 2: Presentera sparförlag motsvarande 1,9 miljoner kronor 
Läge 3: Presentera sparförslag motsvarande 1,9 miljoner kronor samt 

ytterligare drygt tre miljoner om även kommunfullmäktiges beslut om 
att närma sig standardkostnaderna kvarstår.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 119/13   13/BIN0089 
AU § 58/13    
Delårsbokslut 2013-06-30 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar bildningsnämndens delårsbokslut 2013-06-
30. 
Bildningsnämnden beräknas vid årets slut uppvisa en nollprognos. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna delårsbokslut 2013-06-30. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att lägga ärendet till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 120/13   13/BIN0090  
AU § 59/13    
Anpassning till standardkostnader 
 
Ärendebeskrivning 
Standardkostnader presenteras som en indikation på om en kommun har högre 
eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det 
statliga kostnadsutjämningssystemet.  
Kommunernas kostnader per invånare varierar bland annat beroende på 
strukturella kostnadsskillnader som gör att behovet av, eller kostnaderna för, 
kommunala verksamheter är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella 
kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva 
inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund samt 
den geografiska strukturen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 uppdra åt bildningsnämnden 
att organisera grundskola och barnomsorg så att 2015 års bokslut ligger i nivå 
med standardkostnaderna.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Beräkningar för verksamheternas avvikelser mot standardkostnaderna, tabell 
11, delas ut enligt akt. 
Tabell 11 påvisar att grundskolan och barnomsorgen i Torsås kommun ligger 
6,2 respektive 1,0 miljoner kronor över standardkostnaden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att efterhöra med kommunstyrelsen om anpassning till standardkostnaderna är 

ett relevant mått för att nå kvalitet på den verksamhet som 
bildningsnämnden bedriver. 

----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
KS 
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BIN § 121/13    

AU § 60/13   11/BIN0001 
Beslutsattester 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar förslag på beslutattestanter för 
bildningsförvaltningen 2013 enligt akt. 
 
Controller fungerar som ersättare för samtliga ansvar när ordinarie 
beslutsattestanter inte är på plats. 
 
Utvecklingsledaren kommer fr o m augusti 2013 ta över ansvaret för den 
centrala elevvården. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2013. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att godkänna beslutsattestser för bildningsnämnden 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Rektorer och enhetschefer 
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BIN § 122/13   12/KS0113  

BIN § 130/12     
KF § 88/12 
KS § 156/12     
Folkhälsopolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Jansson, KD informerar om att Torsås är sist ut bland kommunerna i 
Kalmar län med att ha någon person som arbetar med folkhälsopolitisk plan 
med fokus på barn och ungdomar i Torsås kommun. 
 
Marie har sammanställt ett förslag till folkhälsopolitisk plan och anser det 
viktigt att arbete med planen kommer igång samt att planen måste fastställas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2012-06-11 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
Lena Gustafsson, V yrkar att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal 
mellan åren – redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun – antal 
anmälningar till Skolverket – antal omhändertagna barn placerade i 
familjehem/institutioner. 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla Lena Gustafssons, V tilläggsyrkande. 

. 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan, 
att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren – redovisning av 
barnfattigdom i Torsås kommun – antal anmälningar till Skolverket – antal 
omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner. 

 

Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppgift att ta fram nyckeltal och därefter föra 

ärendet vidare till kommunfullmäktige. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Jonas Persson, controller, presenterar antalet anmälningar till Skolinspektionen 
under åren 2010-2012. 
År 2010: 0 st   
År 2011: 18 st   
År 2012: 1 st    
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 122/13, Folkhälsopolitisk plan 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen. 
--------- 
Sändlista: 

 KS 
 Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 123/13   13/BIN0071 
AU § 62/13    

BIN § 111/13     
AU § 56/13     
BIN § 69/13  
AU § 26/13  
Lokalutredning 
  
Ärendebeskrivning  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för händelser och tidsplan 
angående Torsås kommuns lokalutredning.  
Kerstin Björn, lokalutredare, har den 19 mars träffat ansvariga rektorer och 
enhetschefer på bildningsförvaltningen för att gå igenom fastighetsinventering, 
ritningar över förvaltningens fastigheter samt aktuellt lokalbehov.  
Sammanställning över erhållet material kommer att presenteras för 
lokalutredningens styrgrupp den 22 april.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20:  
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.  
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08:  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att centrala ledningsgruppen 
kommer att träffa Kerstin Björn, lokalutredare, den 10 april för en första 
genomgång av den sammanställning som gjorts över lokalinventeringen.  
 

Bildningsnämnden beslutar:  
att lägga informationen till handlingarna.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska hålla ett informationsmöte 
för allmänheten angående lokalutredningens erhållna resultat. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att efterhöra med kommunstyrelsen om/när/hur lokalutredningens erhållna 

resultat kommer allmänheten tillhanda, 
 
att tillfråga kommunstyrelsen om att av Kerstin Björn, lokalutredare, få erhålla 

en föredragning för bildningsnämnden angående lokalutredningens resultat 
samt 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 123/13, Lokalutredning 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Lokalutredningens första två delar presenteras enligt akt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 214 att yttrande 
avseende de två första delarna ska inlämnas senast 6 september 2013. 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-06-05 § 166 att ett informationsmöte för 
allmänheten ska hållas där Kerstin Björn, Norconsult, redovisar 
lokalutredningen.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att inte erinra sig över innehållet i lokalutredningens första två delar samt 
 
att delge bildningsnämnden arbetsutskottets beslut. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Lokalutredningen har den 5 september redovisats för allmänheten.  
 
Långsiktig planering av organisationens framtida struktur kan först ske när 
lokalutredningens del tre är bearbetad i partigrupperna. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna.  
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.15 och 18.25 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att inte erinra sig över faktadelen i lokalutredningens första två delar samt 
 
att efterhöra med kommunstyrelsen om ny tidsplan för lokalutredningen. 
---------  
Sändlista: 
KS  
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 124/13   13/BIN0091 
AU § 65/13     
Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 
Kalmar län  

  
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Regionförbundets kulturberedning har ett förslag på 
skolkulturstrategi tagits fram. 
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län beslutar 2013-06-19 § 90 att sända 
Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets 
kommuner, kulturorganisationer och övriga berörda parter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Yttrande från Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenteras 
enligt akt. 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, anser i yttrandet att 
skolkulturstrategin för Kalmar län har goda förutsättningar för att bli ett viktigt 
dokument för att få in kulturen som en naturlig del i skolans arbete. Dock är 
det viktigt att länskulturinstitutionerna är väl införstådda med och medvetna 
om små kommuners olika förutsättningar och dilemman. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna yttrande angående Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län från Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att godkänna yttrande angående Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län från Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid samt 
 
att godkänna förslag till kulturstrategi för Kalmar län 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid 
KS 
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BIN § 125/13   11/BIN0054 
AU § 72/13     
Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
  
Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger från socialdemokraternas angående ny ledamot och ersättare i 
kultur- och fritidsutskottet. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta: 
att utse följande till ny ledamot och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
 

Ordinarie   
S Roger Isberg  
 Södra Kärr 411   
  385 98 BERGKVARA 
 

Ersättare 
S Jill Jonsson 
  Svangatan 1 C 
  385 33 TORSÅS 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09: 
att godkänna Roger Isberg, S som ledamot samt Jill Jonsson, S som ersättare i 

kultur- och fritidsutskottet. 
--------- 
Sändlista: 
Personalavdelningen 
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BIN § 126/13   12/BIN0150  
BIN § 74/13    
Utdömande av vitesbelopp 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2013-01-16 § 6 godkänna att ett 
vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev ska göras.  
 
Elevens närvaro från vårterminens början fram till dags datum, ouppnådda mål 
enligt åtgärdsprogram samt bildningsförvaltningens kontakt med 
vårdnadshavare och socialtjänst presenteras enligt akt.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08: 
att då skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång beroende på att elevens 

vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig för att så ska ske, ansöka om 
utdömning samt indrivning av vite hos Förvaltningsrätten i Växjö. 

 

Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Förvaltningsrätten bifaller bildningsnämndens ansökan om utdömande av vite 
vilket förpliktigar vårdnadshavarna att utge vite baserad på elevens frånvaro i 
skolan. 
Bildningsförvaltningen har till vårdnadshavarna skickat faktura på vitet enligt 
gängse rutiner.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor 

 

 


