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Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 26 september 2012 kl 14.00 – 16.15 
    
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Kjell Mattsson, KD 

 
       

  
   
Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller § 81-82, 92 
Inger Sandbäck, förskolechef § 81, 92 
Marcus Johansson, C, ej tjänstgörande ersättare 

 
 

 
  
 
Utses att justera Kjell Mattsson, KD 

 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 28 september 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 81-94 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 81 - 94 
 
 
 
§ 81 Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
§ 82 Resursfördelningsprinciper 2013 
 
§ 83 Revidering av skolskjutsreglemente 

 
§ 84 Riktlinjer för avgifter i skolan 
 
§ 85 Ansökan om att avveckla stiftelsen Bohlin/Gyllenrams 

premiefond 
 

§ 86 Lokalutredning återremiss 
 

§ 87 En samlad elevhälsa 
 
§ 88 Tjänst som IKT-pedagog 
 
§ 89 Pengar till Action-projekt  
 
§ 90 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 

− Fonolek vårtest, åk F och 1 
− Nationellt prov, åk 3 
− LUS, åk 4 
− Nationellt prov, åk 6 
− Nationellt prov, åk 9 

 
 
§ 91 Nuddis 
 
§ 92 Fristående förskola och fritidshem 
 
§ 93 Brandsyn 
 
§ 94 Anmälan till Barn- och elevombudet 
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AU § 81/12    
Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen köper enligt avtal med Torsås kyrkliga samfällighet 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. E nligt beslut i bildningsnämnden 2012-
06-04 § 97 sägs avtalet angående enskild förskoleverksamhet upp för 
omförhandling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på nytt avtal för Torsås kyrkliga 
samfällighet. Avtalet ska efter bildningsnämndens godkännande användas som 
förhandlingsunderlag i kommunikationen med Torsås kyrkliga samfällighet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vissa justeringar i avtalet ska göras och där efter presenteras för 

bildningsnämnden för godkännande. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 82/12     
Resursfördelningsprinciper 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redogör för resursfördelningsmodell 2013. 
 
SALSA, som använts som resursfördelningsnyckel läsåret 2012/2013, kommer 
inte längre att användas då effekterna inte blev så stora som önskat. 
 
Rektorerna har framfört önskemål om att fortbildningspengarna samlas centralt, 
i en gemensam pott, under närmsta chef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att efter justeringar föra resursfördelningsprinciper 2013 vidare till 

bildningsnämnden för beslut. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 83/12      
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av Skollagen 2010 samt ändrade avgifter för borttappade 
busskort behöver kommunens skolskjutsreglemente uppdateras. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, presenterar förslag på reviderat reglemente. 
Skolskjutsansvarig beskriver behovet av att revidera skolskjutsreglementet så att 
berörda laghänvisningar stämmer överens med nya skollagen samt att de nya 
avgifterna för borttappade busskort anges korrekt. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna revidering av skolskjutsreglemente enligt 

skolskjutsansvarig Hanna Grahns förslag. 
--------- 
Sändlista: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig
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AU § 84/12    
Riktlinjer för avgifter i skolan 

 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör 2012-06-26 § 136 hur bildningsnämnden förhåller sig 
till policy för studiebesök, lägerskolor, skolresor och insamlingar. 
 
Befintligt policydokument för studiebesök, lägerskolor, skolresor och 
insamlingar behöver enligt beslut i bildningsnämnden 2012-09-17 anpassas efter 
den nya skollagen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar enligt akt förslag på nya 
riktlinjer för avgifter i skolan.  
Riktlinjerna har godkänts av bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna riktlinjer för avgifter i skolan. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Jonas Persson, controller 
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AU § 85/12      
Ansökan om att avveckla stiftelsen Bohlin/Gyllenrams 
premiefond 
 
Ärendebeskrivning 
Bohlin/Gyllenrams premiefond har ett kapital 2011-12-31 på 2 347 kr. Den 
årliga avkastningen är mycket liten och därför har inte någon utdelning kunnat 
göras de senaste fem åren. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram regler för att lättare kunna avveckla mindre 
stiftelser. De krav som skall uppfyllas är: 
 

− Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 
− Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren 
− Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp 

 
Johanna Fors, rektor på Korrespondensgymnasiet, föreslår därför att stiftelsen 
avvecklas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att föreslå bildningsnämnden att göra en ansökan enligt 6 kap § 5 stiftelselagen 

hos länsstyrelsen för att avveckla stiftelsen då förutsättningar för avveckling 
är uppfyllda och kapitalet på 2 347 kr är för litet för att generera avkastningen 
för ändamålet. 

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 86/12    
Lokalutredning återremiss 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Bildningsnämndens budgetram minskar samtidigt som Torskolan står inför ett 
omfattande renoveringsbehov. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 att frågan om organisation och 
lokalisering av kommunens 0–6-skolor ska återremitteras till bildningsnämnden 
för vidare beredning samt att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt 
bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av 
Torskolans högstadium. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige 2012-09-10 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på 
vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan finnas 
med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på användningen av 
Torskolans lokaler. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Diskussion fördes angående återremiss av lokalutredning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott är av meningen att bildningsnämnden ska äga 
frågan om att ta fram en genomarbetad lokalutredning och framtidsversion för 
skolans totala verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att avvakta kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige
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AU § 87/12      
En samlad elevhälsa 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschefen framför behovet av en samlad elevhälsa. En samlad elevhälsa 
som är underställd förvaltningschefen ökar elevhälsans möjligheter att säkra 
kvalitetshöjande åtgärder. Vidare är målet att elevhälsan ska ha likvärdiga 
anställningsvillkor samt en samlad arbetsplats för att öka samordning och 
effektivisering av arbetet.  
Elevhälsans medlemmar kommer dock fortsätta att ingå i rektorernas 
elevhälsoteam. 
 
Önskemål om en samlad elevhälsa har även kommit från elevhälsan själva. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att föreslå bildningsnämnden besluta om en samlad elevhälsas införande. 
-------  
Sändlista: 
Elevhälsan 
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AU § 88/12    
Tjänst som IKT-pedagog 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan augusti 2012 arbetar en IKT-pedagog med grundskola och förskola på 
projektbasis. I samband med den IT-satsning som görs i förvaltningen ökar dock 
behovet av en fast tjänst som IKT-pedagog. 
 
IKT-pedagogen spelar en viktig roll mot såväl elever, enskilda pedagoger som 
hela arbetslag. Fokus ligger på att utveckla enheternas förmåga att använda IKT 
som ett naturligt inslag i vardagens undervisning, att fungera som idégivare inom 
IKT och lärande samt uppmärksamma och synliggöra de forskningsresultat som 
finns i ämnet. Att föra ut den IKT som kan ses som obligatorisk enligt 
läroplanen och bistå pedagogerna att föra in det i det vardagliga arbetet är en 
annan del av IKT-pedagogens arbete. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och föreslår att fast tjänst 
inrättas från och med januari 2013. I arbetsmaterial för budget 2013 finns 
tjänsten som IKT-pedagog inlagd. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att förslå bildningsnämnden inrätta en fast tjänst som IKT-pedagog. 
--------- 
Sändlista:  
Caroline Elnéus, IKT-pedagog 
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 AU § 89/12     

Pengar till Action-projekt 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets kommande sammanträde den 24 

oktober. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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 AU § 90/12    
 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln   

 
Ärendebeskrivning 
Erhållen betygsstatistik från grundskola och gymnasium samt uppföljning av 
genomströmning av elever på Korrespondensgymnasiet presenteras enligt 
fastställd årscykel för rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat resultat, genomförda 
åtgärder, analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Betygsstatistik för årskurs 9 vårterminen 2012 påvisar att endast tre procent ej 
fått betyg och där med ej nått målen.  
90 procent av eleverna som gick ut högstadiet våren 2012 hade nått alla mål och 
94 procent av eleverna var behöriga för gymnasiestudier. 
 
Betygsutvecklingen för nuvarande årskurs 9 påvisar ett positivt resultat då 41 
procent av dem vid överlämning från årskurs 6 bedömts som obehöriga om de 
då hade sökt till gymnasiet, medan antalet obehöriga idag sjunkit till 10 procent. 
Nuvarande årskurs 9 är första elevgruppen som genomfört alla tre åren av 
obligatorisk lästräning. 
 
Betygsstatistiken för Korrespondensgymnasiet visar att 2015 stycken betyg sattes 
vårterminen 2012. Detta är en ökning med 12,1 procent jämfört med samma 
termin läsåret innan. Även en ökning avseende satta betyg med IG samt F, 81 
procent, har skett vid jämförelse av de två sista läsåren. 
Korrespondensgymnasiet har under läsåret 11/12 arbetat intensivt med att följa 
upp eleverna och deras studietakt. Detta har medfört att studietakten bibehålls i 
större utsträckning än tidigare vilket bekräftas av det ökade antalet betygssatta 
kurser. 
 
Målet för Korrespondensgymnasiet är att samtliga elever ska genomföra 
studierna med fullständigt slutbetyg på normal studietid. Prioritering är dock att 
de ska slutföra sina studier, även om det innebär ett års förlängd studietid. 
Genomströmningen var för elevgrupp 2006/2007 23 procent. En markant 
ökning kan bevittnas för elevgrupp 2009/2010 som beräknas ha en 
genomströmning på cirka 36 procent. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att bjuda in Lotta Elmbro, rektor 7-9, för redovisning av resultatet vid 

bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober, 
 
att bjuda in Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, för redovisning av 

resultatet vid bildningsnämndens sammanträde den 5 november samt 
 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 91/12   11/BIN0164 

 BIN § 98/12    
AU § 61/12   
BIN § 35/12    
BIN § 161/11    
AU § 118/11    
BIN § 142/11    
AU § 106/11    
Nuddis – försöksperiod 
 
Ärendebeskrivning 
Malå kommun har sedan cirka femton år tillbaks arbetat med ett system inom 
förskolan där barnen stämplar in och ut när de kommer respektive lämnar 
förskolan på dagarna.  
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-19: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. Han menar att systemet 
leder till exakta närvarotider för barnen och till ett bättre och rättvisare 
resursutnyttjande. Systemet har en inledande installationskostnad men sparar 
administrativt arbete. Det kan integreras med IST.  
 
Arbetsutskottets beslut 2011-10-19: 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att uppdra åt Jon-Erik att 
arbeta vidare med intentionen att Nuddis ska kunna införas höstterminen 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-11-07: 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redogör för ärendet och delar ut 
informationsmaterial till mötets närvarande deltagare. 
 
Bildningsnämndens beslut 2011-11-07: 
Bildningsnämnden beslutar att erhållet informationsmaterial ska diskuteras i de 
olika partigrupperna och att ärendet åter tas upp vid bildningsnämndens nästa 
möte den 5 december. 
 
Arbetsutskottets beslut 2011-11-23: 
Arbetsutskottet beslutar att bildningsnämnden tar upp ärendet på nästa möte 
den 5 december. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, ger en visning av Nuddis utifrån en 
demoversion. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
Bildningsnämnden beslutar att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag 
att ta fram mer fakta kring t ex ekonomin och framtida besparingar. 
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Fortsättning AU § 91/12, Nuddis – försöksperiod 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt för det 
informationsmöte som ägde rum den 23 februari med representanter från Malå 
kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att under en försöksperiod prova systemet Tempus/Nuddis på tre förskolor 
samt två fritidshem fram till jul. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för den statistik angående inskrivna barns 
närvaro som hittills erhållits sedan försöksperioden med Nuddis inleddes våren 
2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att på prov under tiden fram till jul, även installera 
Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i Torsås. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, informerar om erhållet resultat från starten av 
Nuddis försöksperiod fram tills maj månad. 
Syftet med Nuddis är att förenkla för vårdnadshavarna samt som hjälpmedel vid 
fördelning av personalresurserna mellan olika avdelningar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-04: 
att enligt arbetsutskottets förslag på prov under tiden fram till jul, även installera 
Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i Torsås.  

 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för önskemålet att förlänga 
provperioden för Nuddis med ytterligare ett år samt att göra provperioden 
fullskalig genom att samtliga enheter inom barnomsorgen använder 
närvarosystemet.  
Kostnaden för Nuddis tjänas in under året med genom minskat vikariebehov. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna förlängning av provperiod för Nuddis 

med ett år.  
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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AU § 92/12     
Fristående förskola och fritidshem 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågningar har inkommit kring tillvägagångsättet för start av fristående 
förskola och fritidshem. 
I dagsläget har Torsås kommun inget regelverk som reglerar förfarandet vid start 
av fristående förskola och fritidshem.  

 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på ansökningshandlingar för 
fristående förskola, fritidshem samt enskild pedagogisk omsorg/familjedaghem.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att ge Jonas Persson, controller, samt Inger Sandbäck, förskolechef, i uppdrag att 

arbeta vidare med målet att presentera ett komplett förslag till 
bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober. 

----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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AU § 93/12    
Brandsyn 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, efterfrågar information 
angående brandskydd på förvaltningens enheter. 
 
Arbetsutskottet vill veta hur brandsynen i verksamheten fungerar samt att få ta 
del av det senaste protokollet från de olika enheternas översyn av brandskyddet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att till nästa sammanträde i bildningsnämnden få ta del av information angående 

förvaltningens brandskyddsarbete. 
----- 
Sändlista: 
Hans Erlandsson, säkerhetssamordnare 
Samtliga rektorer 
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AU § 94/12    
Anmälan till Barn- och elevombudet 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och elevombudet har mottagit anmälan om kränkande behandling 
gentemot elev vid en av bildningsförvaltningens skolor. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om elevärendet och redogör för 
det yttrande som överlämnats som svar från bildningsförvaltningen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 

 
 
 
 
  
 


