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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 21 mars 2012 kl 15.00 – 17.10 
    
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Marie Jansson, KD 
       
  
  
  
  
  
   
Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller § 23-25 
Maria Karlsson, C, ej tjänstgörande ersättare 

 
 

 
       
       
       
 
Utses att justera Marie Jansson, KD 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 23 mars 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 23-33 
  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Marie Jansson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-03-21        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-03-26      Datum för anslags 

nedtagande 2012-04-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 23 - 33 
 
 Val av justeringsman 
 
§ 23 Budgetuppföljning 2012-02-29 
 
§ 24 SALSA       
 
§ 25 Budget 2013 

 
§ 26 Delegation på gemensamma ärenden till BIN/SN:AU 
 
§ 27 Strategikarta  

 
§ 28 Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 

barnomsorgen 
 

§ 29 Ljudanläggning till bollhallen 
 
§ 30 Ansökningar till Korrespondensgymnasiet 
 
§ 31 Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
§ 32 Bildningsförvaltningens ledningsorganisation 
 
§ 33 Kursinbjudan 
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AU § 23/12    
Budgetuppföljning 2012-02-29 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-02-29 enligt akt. 
Bildningsnämnden beräknas gå med ett nollresultat vid årets slut. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 24/12    
SALSA 
 
Ärendebeskrivning 
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) har 
utvecklats av Skolverket med syfte att få en nyanserad bild av skolors 
betygsresultat. SALSA innebär att kommunernas och skolornas resultat räknas 
fram genom att de faktiskta betygsresultaten sätts i relation till ett antal 
bakgrundsfaktorer. 
Många kommuner använder SALSA som en viktig faktor i arbetet med 
resursfördelning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jonas Persson, controller, informerar att grundskolerektorerna i Torsås 
kommun tillsammans med bildningschef och controller med hjälp av SALSA 
har tagit fram en modell för resursfördelning av pedagogisk personal. Utifrån 
erhållet resultat fördelas därefter resurserna mellan de olika rektorsområdena 
inför läsåret 12/13. Antalet tjänster inom bildningsförvaltningen kommer inte 
att förändras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
föreslå bildningsnämnden tillämpa användandet av SALSA. 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 25/12    
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, har hämtat in äskanden från förvaltningens 
olika områden samt tillfört egna centrala kompletteringar och presenterar detta 
enligt akt. Detta gäller både drift och investeringar för år 2012-2015. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Äskandena diskuteras och vissa justeringar görs. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att göra vissa ändringar i bildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2013 
och investeringsbudget 2013-15 enligt akt och beslutar att ta upp ärendet på 
nytt i bildningsnämnden. Eftersom ärendet inte är förhandlat i 
samverkansgruppen föreslår arbetsutskottet att bildningsnämnden delegerar till 
nästkommande arbetsutskott att fatta beslut.  
  
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 13 

Bildningsnämndens arbetsutskott  2012-03-21 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
AU § 26/12    
Delegation på gemensamma ärenden till BIN/SN: AU 
 
Ärendebeskrivning 
Samarbetet mellan bildnings- och socialnämndens arbetsutskott har utvecklats 
och möten mellan de båda utskotten hålls regelbundet.  
För att arbetet ska kunna utvecklas ytterligare behöver de båda arbetsutskotten 
tillsammans kunna ta beslut i vissa gemensamma ärenden.   
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om samarbetet mellan bildnings- 
och socialnämndens arbetsutskott samt att de båda arbetsutskotten är i behov 
av att kunna vara beslutsmässiga i vissa gemensamma ärenden.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att ge Jon-Erik Egerszegi i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordning. 
Ärendet förs där efter vidare till bildningsnämnden. 

   
--------- 
Sändlista: 
Ninna Melin, socialchef 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 
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AU § 27/12   12/20 
BIN § 11/12     
Strategikarta 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att ge i uppdrag åt Jon-Erik Egerszegi, 
bildningschef, att kalla bildningsnämndens ledamöter till möte för fortsatt 
arbete med strategikartan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att bildningsnämndens ledamöter ska träffas den 4 april kl 16.00 i Ekbackssalen 
för att arbeta med strategikartan. 

   
--------- 
Sändlista: 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 13 

Bildningsnämndens arbetsutskott  2012-03-21 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

  
 AU § 28/12   12/KS0027 

KF § 17/12     
Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Göran Sturegård, Gullabo, att Torsås 
kommun ökar personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter åter 
till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, och Inger Sandbäck, förskolechef, får i 
uppdrag att författa ett svar på medborgarförslaget. 

   
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Kommunfullmäktige 
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AU § 29/12   10/40 
BIN § 49/12     
KoFu § 17/12         
Investeringspengar för inventarier i nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Inventarier till nya bollhallen behöver införskaffas. Inköp av ljudanläggning är 
angeläget då installation måste ske inom snar framtid.  
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-01: 
Roger Isberg redovisar de tre anbud på ljudanläggning som inkommit. 
Ytterligare anbud med alternativ lösning av ljudanläggning väntas inkomma.  
Ljudanläggning och bildkanon anses av ledamöterna tillhöra den fasta 
installationen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att, om ytterligare anbud inkommit, föreslås bildningsnämnden att vid nästa 
sammanträde besluta om inköp av ljudanläggning. I annat fall föreslår Kultur- 
och fritidsutskottet att bildningsnämnden ger bildningsnämndens a rbetsutskott 
delegation att besluta angående val av anbud vid senare tillfälle.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Ytterligare anbud har ej hunnit inkomma till dags datum.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att ge bildningsnämndens arbetsutskott i delegation att besluta angående inköp 
av ljudanläggning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar att Torsås Fastighets AB har fått 
i uppdrag att sköta arbetet med anskaffning av ljudanläggning till nya bollhallen 
samt att de ska sträva efter att få in upphandlingen av denna i entreprenaden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 30/12    
Ansökningar till Korrespondensgymnasiet 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om inkomna ansökningar för 
gymnasiestudier vid Korrespondensgymnasiet läsåret 12/13 och menar att 
söktrycket till skolan ser bra ut.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att informationen antecknas till protokollet. 

   
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 31/12    
Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport från Kalmarsunds Gymnasieförbund har släppts med Statistiska data 
över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om erhållen statistik och menar 
att elever från Torskolan står sig väl i sammanhanget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

   
--------- 
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AU § 32/12   12/25 
AU § 16/12     
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar tankar kring ny 
ledningsorganisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

 
--------- 
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AU § 33/12    
Kursinbjudan 
 
Ärendebeskrivning 
Inbjudan till seminariedag har erhållits för deltagande i SKL:s satsning 
PSYNK, psykisk hälsa för barn och unga, i Oskarshamn den 12 april. 
Projektets övergripande mål är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas 
med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp 
de behöver, när de behöver det. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att Maria Karlsson, C, samt Marie Jansson, KD, tillåts deltaga som 
representanter för bildningsförvaltningen. 

   
--------- 

 


