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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 24 oktober 2012 kl 15.00 – 18.25 
    
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Kjell Mattsson, KD 

 
       

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

Jonas Persson, controller § 95-96, 99-100 
Inger Sandbäck, förskolechef § 100  
 

 
 

 
  
 
Utses att justera Sören Bondesson, S 

 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen måndagen den 29 oktober 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 95-103 
  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Maria Karlsson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 

 
 

   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-10-24        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-10-29      Datum för anslags 

nedtagande 2012-11-20 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 12 

Bildningsnämndens arbetsutskott  2012-10-24 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 95 - 103 
 
 
 
§ 95 Budget 2013 
 
§ 96 Budgetuppföljning 120930 
 
§ 97 Delegation till Action-projekt 
 
§ 98 IT i bildningsförvaltningen 

 
§ 99 Information 

 
§ 100 Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
§ 101 Vitesförläggande av vårdnadshavare 
 
§ 102 Förslag på namn till nya bollhallen  
 
§ 103 Inbjudan från Bergkvara Samhällsförening 
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AU § 95/12   11/BIN0077  
BIN § 140/12   
AU § 67/12     
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, presenterar enligt akt tidsplan för arbetet med budget 
2013. 
 
Med anledning av minskat barnantal minskar även bildningsnämndens budget 
med ca en miljon kronor för år 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens budget 
för 2013 som i dagsläget visar ett underskott på 6,3 mkr.  
 
Jonas Persson, controller, presenterar även bildningsnämndens textmaterial i 
kommunbudgeten för 2013 enligt akt. 
 
Maria Karlsson, C, presenterar med anledning av underskott i budget 2013 
förslag på möjliga förändringar som rektorer och enhetschefer föreslås granska 
ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån en verksamhetsorganisatorisk 
konsekvensanalys. Se aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013, 
 
att föra Jonas Perssons, controller, förslag på åtgärder enligt akt vidare till 

bildningsnämnden, 
 
att rektorers önskemål om utökningar får tas inom befintlig ram, 
 
att sporthallens merkostnad kompenseras av kommunstyrelsen för att inte 

drabba elever, 
 
att kostnader för skolskjutsar och kollektivtrafik är underbudgeterad och ska 

kompenseras av kommunstyrelsen, 
 
att avstå resa till BETT 2013 med hänvisning till rådande budgetläge, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 95/12, Budget 2013 
 
att tjänst som IKT-pedagog fortsätter som projekttjänst under första halvan av 

år 2013 för utvärdering, 
 
att en pott för särskilda behov läggs till budget samt 
 
att låta berörda rektorer och chefer, utifrån aktbilaga, arbeta vidare med Maria 

Karlssons, C, förslag för att vidare presentera erhållet resultat vid november 
månads arbetsutskott. 

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 96/12    
Budgetuppföljning 120930 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-08-31 enligt akt. 
Prognos visar på ett fortsatt underskott på 700 tkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att varje budgetansvarig får i uppdrag att förbättra årsprognosen enligt den 

procentsats som presenteras på bildningsnämndens sammanträde i 
november. 

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 97/12    
Delegation till Action-projekt 
 
Ärendebeskrivning 
Action är ett projekt inom föreningen Kumulus. Det är en fortsättning på 
projektet Hitta In som syftade till att finna nya sätt att fördela regionala pengar 
till unga och att i samarbete med medlemskommunerna stödja ungas möjlighet 
till engagemang och organisering på fritiden. 
Actions syfte är också att tillsammans med ungdomsorganisationerna hitta och 
stödja mer direkta ungdomsinitiativ.  
Projektet är till för att "dryga ut" kommunens egen ungdomspott så att dubbelt 
så många ungdomar kan driva projekt för en roligare fritid. Därmed måste 
kommunerna själva satsa pengar inom ungas projekt. och betala 50 procent av 
de projektpengar som behövs inom projekten, sen växlar Action upp med högst 
50 procent av totala projektsumman. 
 
Finansiering av Action-projektet tillhandahålls inom TM:s budget genom att 
medel från ”Påse-pengar-projektet” från år 2006 fortfarande finns kvar. 
Ekonomiskt tillskott för Action-projektet är där med inte aktuellt.   
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och tydliggör behovet av 
att Lotta Elmbro, rektor och ansvarig för fritidsgårdsverksamheten, får 
delegation av bildningsnämnden för att kunna bevilja bidrag för drift av de 
projekt ungdomar söker ekonomiskt medel för. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ge Lotta Elmbro, rektor och ansvarig för fritidsgårdsverksamheten, 

delegation på att bevilja ungdomar ekonomiskt bidrag för drift av projekt 
samt 

 
att ansökningar, beviljade och genomförda projekt kontinuerligt ska 

återrapporteras till bildningsnämndens arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid  
Lotta Elmbro, rektor 
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AU § 98/12     
IT i bildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Nomader för iPad och bärbara datorer ska köpas in till verksamheten. 
 
En öppen IT-miljö ska praktiseras så att privata datorer, mobiltelefoner och iPad 
kan användas av både elever, personal samt besökare. 
 
iPads ska köpas in till bildningsförvaltningens ledamöter med motivering att 
kostnaderna för dessa ska spas in genom papperslöst arbete. 
 
Beställning görs nu av datorer till lärarna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
IT-avdelningen 
Caroline Elneús, IKT-pedagog 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 99/12      
Information 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller informerar 
 
att ett möte efter inbjudan har hållits med kommunens föreningar den 23 
oktober för information angående nya hyror för bildningsförvaltningens lokaler 
samt det pågående arbetet med att ta fram ett rättvist system för beräkning och 
fördelning av föreningsbidrag samt 
 
att deltagandet i seminariet ”Kommunerna och föreningslivet” gav en positiv 
bekräftelse av Torsås kommuns arbete med att göra rättvisa beräkningar samt 
fördelningar av föreningsbidrag.   

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24:  
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid  
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AU § 100/12   12/BIN0141   
BIN § 183/12    
AU § 81/12     
Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen köper enligt avtal med Torsås kyrkliga samfällighet 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. Enligt 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. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08 
Jonas Persson, controller, redogör för avtalsförslaget enligt akt. 
 
Förtydliganden har gjorts i punkt 3.4 - 3.6 samt 4.1. 
 
Bildningsnämndens ledamöter vill tydliggöra att det åligger förskolans ansvar att 
tillhandahålla speciallärare. Även Torsås kommuns riktlinjer ska följas angående 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24 
Jonas Persson, controller, redogör för det möte som ägt rum med Torsås 
kyrkliga samfällighet angående förslag till avtal för enskild verksamhet. 
 
Parterna är överens om justeringar i punkterna 2.7, 3.4 – 3.6 samt 4.1.1.  
Dock har enighet ej nåtts rörande punkt 4.1.2 eftersom Torsås kyrkliga 
samfällighet upplever oro beträffande Nuddis.  
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt  
 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 101/12     
Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
Ärendebeskrivning 
En elev på Torskolan 7-9 har mycket hög frånvaro från skolan trots att skolan 
vidtagit erforderliga åtgärder. 
När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter 
(vitesföreläggande). Skollagen 7 kap. 23 §. 

 
Vidare beläggs ärendet med sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna att ett vitesföreläggande gentemot 

vårdnadshavare för aktuell elev ska göras samt 
 
att Lotta Elmbro, rektor, till bildningsnämndens sammanträde i november 

lämnar skriftlig redogörelse angående vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare. 

--------- 
Sändlista:  
Lotta Elmbro, rektor 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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AU § 102/12     
BIN § 199/12     
Förslag på namn till nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Fram till den 15 oktober kan förslag på namn till den nya bollhallen lämnas. Där 
efter kommer ett urval bland inkomna förslag att göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att allmänheten via Torsås kommuns hemsida ska få möjlighet att rösta fram ett 

passande namn bland de i namntävlingen inkomna förslagen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar att det förslag som togs i 
bildningsnämnden inte går att genomföra då fler än boende i Torsås kommun 
har möjlighet att rösta. 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ge kultur- och fritidsutskottet delegation på att bland de inkomna förslagen 

utse det mest passande namnet till bollhallen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Johan Blomqvist, informationsansvarig 
Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
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AU § 103/12      
Inbjudan från Bergkvara Samhällsförening 
 
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Samhällsförening har till bildningsnämndens ordförande, Maria 
Karlsson, inkommit med inbjudan till träff med representanter från 
bildningsnämnden. 
Samhällsföreningen vill få information om hur bildningsnämnden arbetar och 
vilka mål som finns för verksamheten. 
 
Föreslagna datum från Bergkvara Samhällsförening för träff är 26, 27 eller 28 
november. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24: 
att arbetsutskottet inklusive ersättare accepterar inbjudan och träffar Bergkvara 

Samhällsförening den 28 november klockan 18.00 samt 
 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
------- 
Sändlista: 
Bergkvara Samhällsförening 
 
 
 

 
 
 

 


