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Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 21 november 2012 kl 15.00 – 17.40 
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Kjell Mattsson, KD 

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

Patrik Rejneborg, M, ej tjänstgörande ersättare 
Jonas Persson, controller § 104-106, 112-113 
Ibelises Pozo Karlsson, skolpsykolog § 112  
Ann-Britt Danell, specialpedagog § 112 
Agneta Warme, specialpedagog § 112 
Linda Wreibo, skolkurator § 112 
Johanna Fors, rektor § 113 
 

 

Utses att justera Kjell Mattsson, KD 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen tisdagen den 27 november 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       §§ 104-113 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  

 Justerande        
   ..................................................................................................................................................................   Kjell Mattsson 
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AU § 104/12    11/BIN0077 
BIN § 205/12    
AU § 95/12     
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 2012-10-24: 
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 § 104/12, 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. 

 

Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens budget. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att göra justeringar i förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013 och där 

efter godkänna detta, 
 
att arbeta vidare med budget 2013 utifrån presenterat material samt 
 
att utreda vidare om det är möjligt för de olika enheterna att minska budget 2013 

så att nämnden kan ha 1 000 tkr till förfogande för oförutsedda händelser 
inom verksamheten. 

 

Reservation 
Roger Isberg, S, reserverar sig mot beslutet att utreda vidare om det är möjligt 
för de olika enheterna att minska budget 2013 så att nämnden kan ha 1 000 tkr 
till förfogande för oförutsedda händelser inom verksamheten. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Roger Isberg, S, efterhör hur besparingarna på 211 tkr kommer att påverka 
arbetet inom kultur- och fritid? 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den 
konsekvensbeskrivning som tagits fram och även delgetts till 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jonas Persson, controller, förtydligar att 2012 års budget inte är i balans.  
Konsekvensbeskrivningar från rektorer och enhetschefer delas ut enligt akt. 
Även från Lärarnas Riksförbund inkommen skrivelse angående 
besparingsförslag i budget 2013 delas ut. 
  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 104/12, Budget 2013 

 
Fackförbunden har vid förhandling om budget 2013 sagt nej till framförda 
sparförslag. 
 
Sparförslag alternativ 1 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 800 tkr. 
Sparförslag alternativ 2 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 600 tkr.  
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för kommunfullmäktiges beslut 
2012-11-12 § 154 som innebär: 
 
att budgetavsättning för Torskolans renovering i förslaget för 2013 om 1 500 tkr 
tillsvidare överförs till finansförvaltningen,  
 
att bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB får återkomma med äskanden 
om anslag för projektering av renoveringen när frågan är närmare utredd samt 
 
att bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger i nivå med standardkostnaderna. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 105/12    
Budgetuppföljning 121031 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-10-31 enligt akt. 
Prognos är oförändrad jämförd med föregående månad och återhållsamhet ska 
hållas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 106/12    
BIN § 96/12    
AU § 49/12     
Barnomsorgstaxa 
 
Ärendebeskrivning 
Närvarosystemet Tempus/Nuddis används under en prövoperiod på några av 
Torsås kommuns förskolor samt fritidshem.  
 

Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet. När kommunen nu kan mäta 
barnens exakta närvarotid föreslår hon att förvaltningen ges ett 
utredningsuppdrag angående en omarbetning av barnomsorgstaxan 

 

Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden tillsätta utredning kring omarbetning av 
barnomsorgstaxan. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-06-04: 
att enligt arbetsutskottets förslag tillsätta utredning kring omarbetning av 
barnomsorgstaxan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jonas Persson, controller, informerar om maxtaxan som används idag. Maxtaxan 
innebär att det finns ett tak på taxan som varierar beroende av föräldrarnas 
inkomst. Oavsett hur lång tid barnet dagligen vistas på förskolan eller 
fritidshemmet-betalas samma summa. 
 
En barnomsorgstaxa som istället baseras på den tid barnet vistas på förskolan 
eller fritidshemmet kan tillämpas utifrån olika förutsättningar.  
 
Jonas Persson redogör för hur Malå samt Vilhelmina kommuner praktiserar sina 
timbaserade barnomsorgstaxor samt presenterar förslag på variant som innebär 
att föräldrarna betalar ett fast pris, ett ”abonnemang”, samt en timkostnad som 
baseras på procentsats av sammalagd bruttoinkomst dividerat med 168 timmar.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 107/12   11/BIN0047  
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från TRAS, förskola, presenteras enligt fastställd årscykel för 
rapportering av måluppfyllelse.  
Berörd rektor har i redovisad rapport presenterat genomförda åtgärder, analys 
samt förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning. 
 
Resultatet som visar jämförelse med HT 11 och VT 12 påvisar en relativ hög 
andel yngre barn med språkproblem. Antalet barn med språkproblem födda 
2006/2007 har visat på klara förbättringar ju närmre skolåldern de kommer. Att 
uppmärksamma språkproblemen i tidig ålder ger möjligheter att sätta in rätt 
resurs i form av specialpedagog, talpedagog och logoped.  
 
Förskolan fortsätter med kompetensutveckling för all personal i form av 
bokcirkel med verksamhetsanknuten litteratur med forskningsrön och 
forskningsanknuten litteratur.  
En ny handlingsplan angående modersmålsstöd i förskolan är framtagen och ska 
implementeras under året.  
Projektpengar har sökts hos Kulturrådet för en 50 procentig tjänst som 
läspedagog inom förskolan med uppgift att främja läsförmåga, läslust och 
läsintresse.      
 

Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag till ny tidsplan för 
redovisning och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013.                                                                    

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna förslag till ny tidsplan för redovisning 

och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013 samt 
 
att bjuda in Inger Sandbäck, förskolechef, för redovisning av resultatet vid 

bildningsnämndens sammanträde den 3 december 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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AU § 108/12   12/BIN0115   
Förslag på representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk 
plan i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2012-11-06 § 319 att då tidigare 
representant Marie Jansson avgått som politiker, från beredningsgruppen i 
socialnämnden och bildningsnämnden inhämta förslag på representant till 
styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21:  
att föreslå Maria Karlsson, C, som bildningsnämndens representant i 
styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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AU § 109/12   11/BIN0077  
KoFu § 73/12  
Hantering av kostnader för tomma lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Hur ska Torsås kommun hantera kostnader för lokaler som verksamhet/nämnd 
väljer att lämna och som ägs av TFAB. Frågan har aktualiserats mot bakgrund av 
socialnämndens ställningstagande att lämna större delen av äldreboendet i 
Söderåkra, Sophiagården. 
 
Ekonomichef Kent Frost, vd Magnus Andersson och kommunchef Jan Darell 
har diskuterat frågan, tagit fram ett förslag för hantering av kostnader för tomma 
lokaler och kommit fram till följande: 
 
Utgångspunkten är att varje nämnd själv avgör i vilka lokaler den vill bedriva sin 
verksamhet. I de allra flesta fall ägs dessa av TFAB. Varje nämnd har hyresavtal 
med TFAB och i dessa regleras uppsägningstiderna. När en nämnd säger upp ett 
hyresavtal går det ekonomiska ansvaret för lokalen över till ägaren/TFAB som 
antingen hyr ut den igen, säljer eller möjligen river. TFAB kan själva inte ta dessa 
beslut utan är underställda kommunfullmäktigel. Däremot är varje nämnd 
självständig i sitt beslut om lokalanvändningen. 
 
Gäller det en helbyggnad, kanske motsvarande en villa, är det möjligt att TFAB 
kan sälja objektet. Är det däremot del av en byggnad eller ett stort objekt, kanske 
specialbyggt för sitt verksamhetsområde, är marknaden mycket svårare. Frågan 
gäller ytterst hur Torsås kommun som ägare av nämndernas verksamheter och 
TFAB ska agera för att se till helhetsnyttan för kommunen. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-10-30 § 240 ska förslag till hantering av 
kostnader för tomma lokaler lämnas till nämnderna och partigrupperna för 
beredning. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Roger Isberg, S, efterhör hur lång uppsägningstid biblioteket har? 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, upplyser att biblioteket har två 
års uppsägning. Aktuellt kontrakt löper fram till 31 december 2016. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att förslaget ska diskuteras i partigrupperna för vidare beslut i bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 110/12     
Information från bildningschefen 
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att arbetsutskotten för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden 
blir den styrgrupp som ska arbeta med lokalutredningen, 
 
att bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2013 har fastställts av 
kommunfullmäktige enligt nämndens förslag samt 
 
att fyra kandidater har intervjuats för tjänsten som bildningschef. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-11-21: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista:  
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 111/12      
Medlemsförfrågan Kumulus 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Den ideella föreningen Kumulus fortsätter att vara ett stöd till 
medlemskommunerna inom ramen för ungdomspolitikens olika områden. 
Kumulus roll är att erbjuda processtöd, information, viss administration, nätverk 
och handledning inom bland annat Europeisk Volontärtjänst-Ungas möjlighet 
till Europa och ACTION-snabba idépengar till unga.  
 
Totalt innehöll årets Actionpott 18 639 kronor, men då inga pengar hittills 
använts flyttas de automatiskt över till nästa års pott som fylls på med ytterligare 
regionala medel vid förlängt medlemskap. Detta skulle för år 2013 påfyllning 
med ytterligar 12 080 kronor, förutsatt att samtliga kommuner i Kalmar län är 
medlemmar. 
 
Fortsatt medlemskap måste aktivt meddelas Kumulus senast den 31 januari 
2013. 
Medlemsavgiften för 2013 är 15 000 kronor per kommun i grundavgift. Där 
efter tillkommer det 2 kronor per ungdom i åldrarna 13-30 år. Detta innebär en 
medlemsavgift på 17 516 kronor för 2013. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-11-21: 
att godkänna medlemsförfrågan. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Anders Adelgren, projektsamordnare 
Lotta Elmbro, rektor 
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AU § 112/12      
Centrala elevhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande, 
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. 
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och 
ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd. 
 
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas 
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i 
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska 
samt specialpedagog. 
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur 
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina 
elevärenden till teamet. 
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning till 
personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av lärarnas 
hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet med 
utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en annan 
viktig del av den centrala elevhälsans arbete. 
 
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av 
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns 
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens 
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig 
överblick. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg 
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för 
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en 
effektiv elevhälsa.      

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
------- 
Sändlista: 
Centrala elevhälsan 
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AU § 113/12      
Utredning om Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och med 
höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes, under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 

 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att 
distansundervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun 
inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Johanna Fors, rektor, informerar om vad den process som remissperioden om 
Korrespondensgymnasiets framtid kommer att innebära och vad ett negativt 
beslut skulle komma att innebära för det stora antal elever med psykosociala 
problem och diagnoser.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 

 
 
 

 
 
 

 


