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Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 25 april 2012 kl 15.00 – 17.15 
    
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Maria Karlsson, C, tjänstgörande ersättare för Marie Jansson, KD 
       
  
  
  
  
  
   
Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller § 34-36 
Elinor Hammare, kostansvarig § 34 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare § 39-40 
 

 
 

 
       
       
       
 
Utses att justera Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 27 april 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 34-46 
  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-04-25        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-04-30      Datum för anslags 

nedtagande 2012-05-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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AU § 34/12    
BIN § 50/12 10/53 
AU § 27/11 
Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 beslutat att en kostpolicy för hela 
Torsås kommuns kostverksamhet skall upprättas av social- och 
bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
Ansvariga tjänstemän får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta 
en kostpolicy som skall gälla från den 1 juli 2011. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Roger Isberg, S, efterhör hur det nuvarande samarbetet ser ut kring 
kostpolicyn samt vad som har hänt med bildningsförvaltningens 
kostpolicygrupp. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, får i uppdrag att undersöka ärendet 
vidare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Elinor Hammare, kostansvarig, presenterar det förslag på kostpolicy för 
förskolor, fritidshem och skolor som framtagits fram för Torsås kommun. 
 
Med hjälp av programmet Matilda kan måltidsverksamheten kvalitetssäkras 
genom näringsberäknade matsedlar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden att efter genomförda justeringar antaga 
dokumentet Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i Torsås kommun 
samt 
 
att besluta att dokumentet Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i 
Torsås kommun ska vara i bruk höstterminen 2012. 
 
---------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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AU § 35/12   11/77 
BIN § 56/12     
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.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Jonas Persson, controller, informerar kring de olika verksamheternas 
budgeterade kostnader 2011 enligt akt och att det finns tankar hos 
kommunledningen att nämndernas budgetramar ska anpassas till 
volymförändringar i verksamheten. Vidare redogör Jonas för gällande taxor och 
avgifter i bildningsnämndens verksamheter enligt akt och att det inte finns några 
förslag från förvaltningen på förändringar.  
Jon-Erik Egerszegi redogör för äskanden i driftbudget och investeringsbudget 
2013-2015 enligt akt. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet,  
 
att föreslå arbetsutskottet att föra äskandena i driftbudget och 
investeringsbudget 2013-2015 vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
 
att föreslå arbetsutskottet att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter 
och taxor för bildningsnämndens verksamheter med undantag av hyror i salar 
och hallar där förslag kommer senare. 
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Fortsättning AU § 35/12, Budget 2013 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 

 att godkänna budget 2013, 
 

att föra äskandena i driftbudget och investeringsbudget 2013-2015 vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter och taxor för 
bildningsnämndens verksamheter med undantag av hyror i salar och hallar där 
förslag kommer senare. 

 
  

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige
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AU § 36/12    
Budgetuppföljning 2012-03-31 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-03-31 enligt akt. 
Bildningsnämnden beräknas gå med ett nollresultat vid årets slut. Dock 
förväntas några enheter uppvisa ett underskott. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att uppmana de enheter som förväntas gå med underskott att se över alla 
kostnader och intäkter i syfte att minimera underskottet eller, om möjligt, hålla 
sin budget. 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och chefer inom bildningsförvaltningen 
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AU § 37/12   12/20 
AU § 27/12    
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Framtaget förslag på strategikarta för bildningsnämnden diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att förslå bildningsnämnden godkänna strategikartan efter att följande justering 
gjorts: 
 
att under bildningsnämndens övergripande mål för medborgarna, första 
punkten, ändra lydelse till ”bredda kultur och fritidsutbudet” istället för ”öka 
kultur och fritidsupplevelserna” 

 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 38/12    
BRIS, ansökan om verksamhetsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS ansöker om verksamhetsbidrag för sin stödverksamhet 2013. 
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefon, på 
BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. BRIS är religiöst och politiskt obundet och 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention 
om barnets rättigheter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den inkomna ansökan om 
verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013. BRIS ansöker om 10 
kronor/barn under 18 år från Torsås kommun vilket totalt innebär 13 490 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna ansökan om verksamhetsbidrag från 
BRIS. 

   
--------- 
Sändlista: 
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AU § 39/12   11/47 
BIN § 9/12    
AU § 9/12     
Årscykel för uppföljning av måluppfyllelse 
 
Ärendebeskrivning 
Elevers studieresultat ska under läsåret redovisas enligt fastställd årscykel för 
uppföljning av måluppfyllelse.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
Arbetsutskottet beslutar att inkomna resultat redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde den 6 februari. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
 
Yrkande 
Marie Jansson, KD, yrkar på att ge lämplig personal i uppdrag att se över utbudet 
av passande tester för mätning av elevers läsförmåga. 

 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att bifalla Marie Janssons yrkande och 
vidarebefordrar beslutet till bildningsförvaltningens rektorer.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare, presenterar förslag på specifikation av 
bildningsnämndens årscykel för uppföljning av måluppfyllelse. Specifikationen 
ger en detaljerad plan över när olika årskursers tester, prov samt statistik ska tas 
upp för redovisning hos bildningsnämnden. 
Till årscykeln ska även redovisning av de olika enkäter som under året 
genomförs bland både elever, föräldrar samt personal tilläggas. 
Rapportmall för redovisning av årscykelns resultat presenteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra informationen kring den föränderliga specifikationen av årscykel för 
uppföljning av måluppfyllelse vidare till bildningsnämnden. 

 
-------  
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
Samtliga rektorer 
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AU § 40/12   12/25 
AU § 32/12    
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag som bygger på att rektor 
Anders Thomas inte kommer att ersättas utan att skolverksamheten från och 
med höstterminen 2012 kommer att ledas av två rektorer. Arbetslagsledarna på 
Söderåkra samt Bergkvara skola kommer vårterminen ut att verka som 
tillförordnade rektorer på respektive skola. 
Rektorn för årskurs 7-9 kommer med från läsårsstarten höstterminen 2012 även 
att ansvara för grundsärskolan, träningsskolan samt ledning av arbetet med 
renovering av Torskolan. En och samma rektor kommer att ha ansvar för 
kommunens samtliga skolor i årskurs F-6 samt dess tillhörande fritidshem. 
Som stöd för de två rektorerna behöver en administrativ resurs, en biträdande 
rektor, anställas. Rektorerna kommer tillsammans med biträdande rektor samt 
bildningsförvaltningens utvecklingsledare att bilda en egen ledningsgrupp som 
tillsammans ska verka för skolornas drift. Organisationen kommer att prövas 
under ett år. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
föreslå bildningsnämnden  
 
att godkänna förslag på ny ledningsorganisation för bildningsförvaltningen, 
 
att godkänna Maj Jonsson och Lena Johansson som tf rektor fram till 
innevarande läsårs slut samt 
 
att godkänna anställning av biträdande rektor. 

 
--------- 
Sändlista: Samtliga rektorer 
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 AU § 41/12   12/52 

KF § 34/12    12/KS0067 
Medborgarförslag – Anlägg ett motorland 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen anlägger ett motorland till ungdomar med intresse för att meka och 
konstruera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till kommunstyrelsen 
och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden avslå medborgarförslag angående anläggning av 
motorland. 

   
--------- 
Sändlista: 
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 AU § 42/12   12/51 

KF § 35/12    12/KS0068 
Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås med förslaget att 
bygga om gamla gymnastiksalen till bibliotek. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
till Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till 
kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beredning. 

   
--------- 
Sändlista: 
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AU § 43/12 
KSAU § 118/12   12/KS0011 
Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
Ärendebeskrivning 
Slätafly SK/IBK har inkommit med ansökan om investeringsbidrag till ny 
innebandysarg för den nya bollhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 129 att när det gäller investeringsbidrag 
att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt att hjälp med 
information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till Anders Adelgren på 
telefon 0486-33 382. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
att ansökan om investeringsbidrag från Slätafly SK/IBK överlämnas till kultur- 
och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den ansökan angående 
investeringsbidrag som inkommit från Slätafly SK/IBK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att till 
bildningsnämndens sammanträde i maj redovisa riktlinjerna för 
investeringsbidrag samt tydliggöra storleken på det ekonomiska bidrag 
föreningen Slätafly SK/IBK söker.   

   
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 44/12    
Yttrande skolinspektionen 
 
Ärendebeskrivning 
Komplettering av yttrande beträffande elev i Torsås kommun, har på begäran 
skickats till Skolinspektionen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om innehållet i det yttrande som 
lämnats till Skolinspektionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att ställa sig bakom det svar som lämnats till Skolinspektionen. 

   
--------- 
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AU § 45/12     
Informationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att Torsås kommuns skolor erhållit ett positivt resultat i SKL:s rapport Öppna 
jämförelser. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
Att uppdra åt Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, att föra en sammanställning av 
rapporten vidare till bildningsnämnden. 

 
--------- 
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AU § 46/12  10/40 
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. 

 
------- 
Sändlista: 
Torsås Fastigheter AB 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
 
 

 


