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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 15 februari 2012 kl 15.00 –16.50     
    
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Marie Jansson, KD 
       
  
  
  
  
  
   
Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller § 13-14 
Inger Sandbäck, förskolechef § 16, 19, 22 
Maria Karlsson, C, ej tjänstgörande ersättare 

 
 

 
       
       
       
 
Utses att justera Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 17 februari 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 13-22 
  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-02-15        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-02-20      Datum för anslags 

nedtagande 2012-03-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 13 - 22 
 
 Val av justeringsman 
 
§ 13 Verksamhetsberättelse 2011 
 
§ 14 Ekonomi       
 
§ 15 Ombyggnad av Skogsgläntan 
 
§ 16 Organisationsförändringar 
 
§ 17 Organisationsutredning, konsult Ralph Stenbäcker 
 
§ 18 Skrivelse angående Smultronet  

 
§ 19 Arbetsmiljö bildningsförvaltningen 

 
§ 20 Tjänst som IKT-pedagog 
 
§ 21 Förändring av timplan 7-9 
 
§ 22 Sommarstängning 
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AU § 13/12    12/15 

 BIN § 5/12  
AU § 1/12     
Verksamhetsberättelse 2011 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, informerar arbetsutskottet att preliminärt bokslut för 
2011 visar på plus 542 tkr. Budget för 2012 befaras dock ge ett underskott. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-25: 
Arbetsutskottet beslutar att informationen tas vidare till bildningsnämndens 
sammanträde den 6 februari.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för förslag till 
verksamhetsberättelse  
 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut 
angående verksamhetsberättelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011. 

 
--------- 
Sändlista: 
Ks 
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AU § 14/12   12/17 
Ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, informerar arbetsutskottet: 
 
att Bokslutsdag kommer att äga rum den 8 mars, 
 
att arbetet med SALSA har kommit igång då material från SCB har erhållits 
samt 
 
att avtalet med Skogslyckan HB endast kommer att justeras med borttag av 
matkostnader under jullovet.  

 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att godkänna avtalet med Skogslyckan HB samt anteckna övrig information till 
protokollet. 

   
--------- 
Sändlista: 
Anders Thomas, rektor 
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AU § 15/12   11/125 
BIN § 156/11    
AU § 113/11    
BIN § 108/11    
AU § 35/11 
Ombyggnad Skogsgläntan 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Sandbäck informerar om livsmedelslagens föreskrifter för kök på 
förskolor med anledning av de inspektioner som kommunens 
livsmedelsinspektör företagit, varvid bland annat framkommit att entrén på 
förskolan Skogsgläntan behöver byggas om, så att inte personalen måste 
passera köket för att komma till verksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-11: 
Förskolerektor Inger Sandbäck får i uppdrag att ta fram en billigare lösning än 
att bygga om entrén på förskolan Skogsgläntan och redovisa lösningen för 
bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-09-05: 
Förskolechef Inger Sandbäck redovisar ett förslag till utbyggnad enligt akt. 
Utbyggnaden är ca 15-20 kvm och innebär en ökad årshyra på ca 25 000 kr 
samt städkostnad på ca 6 000 kr.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-09-05: 
Bildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget samt att uppmana beslutande 
tjänstemän att pressa kostnaderna maximalt. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-11-23: 
Magnus Andersson, VD för Torsås Fastighets AB, har inkommit med en 
skrivelse enligt akt som visar en ekonomisk kalkyl beträffande om- och 
tillbyggnad av entré vid förskolan Skogsgläntan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-23: 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå bildningsnämnden att avvakta med om- och 
tillbyggnaden med anledning av inköpsstoppet. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05: 
Bildningsnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att få genomföra 
byggnationen med anledning av att det är ett arbetsmiljöärende. 
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Fortsättning AU § 15/12, Ombyggnad Skogsgläntan 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Inger Sandbäck, förskolechef, informerar kring behov av om- och 
tillbyggnad på förskolan Skogsgläntan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
uppdra åt Torsås Fastighets AB att se över möjligheter kring att i befintliga 
lokaler göra förändringar så att efterfrågad yta kan inrymmas där i. Torsås 
Fastighets AB uppdras därefter inkomma med nytt förslag. 
 
------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 16/12   12/25 
  
Organisationsförändringar 
Ärendebeskrivning 
Anders Thomas, rektor, har sagt upp sig från sin anställning vid 
bildningsförvaltningen för ny rektorstjänst i Nybro kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag att se över olika 
organisationsförslag. 
 
--------- 
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AU § 17/12     
Organisationsutredning, konsult Ralph Stenbäcker 
    
Ärendebeskrivning 
Organisationen kring ledningsgruppen på bildningsförvaltningen behöver 
utvecklas till en organisation med god effektivitet och hälsa. Målet är att 
klargöra ledningsgruppens roller och uppdrag i organisationen. 
 
Organisationskonsulten Ralph Stenbäcker har med framgång genomfört 
liknande arbete i Borgholms kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för avsikten med att anlita 
organisationskonsulten Ralph Stenbäcker.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars godkänna 
bildningsförvaltningens förfrågan kring anlitandet av organisationskonsulten 
Ralph Stenbäcker. 

 
--------- 
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 AU § 18/12    12/19  

Skrivelse angående Smultronet      
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från föräldrar till barn på förskolan Smultronet. I 
skrivelsen framför föräldrarna att de är oroliga över att flytten av 5-åringarna 
från deras tidigare förskolor till den nya miljön på Smultronet och sedan vidare 
till förskoleklassen på Torskolan, ska medföra otrygghet för barnen. 
Föräldrarna ifrågasätter hyra av lokal och önskar en långsiktig lösning för 
förskoleverksamheten.   

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att både stå bakom Inger Sandbäcks, förskolechef, hantering kring placering av 
kommunens 5-åringar på Smultronet samt det svarsbrev som skickas till 
författarna av skrivelsen.  

 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 19/12 
BIN § 154/11    
Arbetsmiljö bildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Carina Nilsson, huvudskyddsombud på Torskolan åk 7-9, redovisar resultatet 
av en arbetsmiljöenkät som gjorts under hösten 2011. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05: 
Bildningsnämnden beslutar att  
 
påpeka att det är viktigt att arbetsmiljön ses över systematiskt för hela 
förvaltningen och 
 
den systematiska översynen av arbetsmiljön ska ingå i den årscykel som 
beskriver förvaltningens årliga utvärderingsplan. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och framhåller att han 
tar resultatet på allvar och vill se långsiktiga lösningar. Sensia har av denna 
anledning anlitats för genomförandet av en kartläggning och likvärdig mätning 
av den psykosociala arbetsmilön inom hela bildningsförvaltningens 
verksamhetsområde.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att invänta Sensias resultat innan vidare åtgärder diskuteras. 
 
------- 
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AU § 20/12    
Tjänst som IKT-pedagog 
 
Ärendebeskrivning 
Behovet av en kunnig IKT-pedagog inom bildningsförvaltningens 
verksamhetsområde är stort.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och rekommenderar att 
en ITK-pedagog ska tillsättas genom en projektanställning året ut. 
Projektanställningen föreslås finansieras enligt följande: 40 % genom bidrag 
från SPSM och resterande 60 % från bildningsförvaltningens budget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars godkänna 
projektanställning av IKT-pedagog. 
 
------- 
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AU § 21/12   12/24  
Förändring av timplan 7-9 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, rektor 7-9, har inkommit med skrivelse där hon föreslår 
förändring av timplanen för eleverna i årskurs 8 och 9. Förslaget innebär att en 
timme TFM-tid i årskurs 8 flyttas till att bli en halvtimme fast matematik och 
en halvtimme fast naturorientering samt att en timme TFM-tid i årskurs 9 
flyttas till att bli en timme fast matematik. Målet med förändringen är att 
förbättra elevernas resultat och därmed även påverka betygsstatistiken. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars bifalla Lotta 
Elmbros förslag angående förändring av timplan 7-9. 

 
------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
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AU § 22/12     
Sommarstängning av förskolor och fritidshem 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Minskat barnantal under sommarmånaderna medför att stängning av förskolor 
under begränsat antal veckor bör genomföras. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars besluta att under 
veckorna 27-31 endast hålla förskolorna Ängen/Gullvivan samt fritidshemmet 
Stjärnan i Bergkvara öppna för barn tillhörande kommunens samtliga 
förskolor. Övriga förskolor hålles därmed stängda under ovan nämnda veckor. 
 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Anders Thomas, rektor 

 
  
 


