
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 12   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2013-01-16 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 16 januari 2013 kl 15.00 – 16.45 
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Kjell Mattsson, KD 

   
Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Lotta Elmbro, rektor § 6 
 

 

Utses att justera Sören Bondesson, S 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 18 januari 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       §§ 1 - 9 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 9 

 
 

 
§ 1 Investeringsbudget 2013 
 
§ 2 Internkontrollplan för bildningsnämnden 2013 
 
§ 3 Beslutsattest för bildningsnämnden 2013 
 
§ 4 Tidsplan för bildningsnämndens årscykel vid rapportering av 

måluppfyllelse 
 

§ 5 Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan i Söderåkra  
 

§ 6 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 7 Inkommen synpunkt angående satsning på skolan 

 
§ 8 Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
§ 9 Kurser och konferenser 
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AU § 1/13       
Investeringsbudget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har inför år 2013 en investeringsbudget med tilldelad ram på 
2 445 tkr. 
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar förslag på 
investeringsbudgetens uppdelning mellan de olika enheterna enligt akt. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 2/13    
Internkontrollplan för bildningsnämnden 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De skall också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt”.  

Som en följd av Kommunallagens regler kring internkontroll har 
kommunstyrelsen i Torsås kommun år 2007 antagit ett reglemente för intern 
kontroll. I reglementets 6 § står följande: ”Nämnden ska senast under januari 
månad varje år antaga en särskild kontrollplan för innevarande års 
uppföljning/granskning av den interna kontrollen”. 

Det främsta syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs 
i linje med fullmäktiges mål och riktlinjer. Men den interna kontrollen har också 
andra syften så som att säkra en effektiv förvaltning, fungera som skydd för 
såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar, skapa 
ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner samt att säkerställa att 
allvarliga fel kan upptäckas och elimineras. 

För 2013 har kommunstyrelsen tagit fram en internkontrollplan som ska 
genomföras av samtliga nämnder.  

Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram ett förslag till 
internkontrollplan för 2013 för bildningsnämnden. 
  
Uppföljning sker löpande i verksamheten och brister i den interna kontrollen 
rapporteras omedelbart till närmaste överordnade chef. Rapportering till 
kommunstyrelsen sker i nämndens verksamhetsberättelse vid årets slut. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-01-16: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt det förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan för 2013 för som framtagits av 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 3/13      
Beslutsattest för bildningsnämnden 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redovisar förslag på beslutattestanter för 
bildningsförvaltningen 2013 enligt akt. 
 
Controller fungerar som ersättare för samtliga ansvar när ordinarie 
beslutsattestanter inte är på plats. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-01-16: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 4/13     
Tidsplan för bildningsnämndens årscykel vid rapportering av 
måluppfyllelse 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar uppdaterat förslag till ny 
tidsplan för redovisning och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013 enligt akt. 
 
Nytillkomna ärenden i årscykeln är redovisning av trivselenkäter för elever 
årskurs 2-9 samt Korrespondensgymnasiet, betygsstatistik för årskurs 6 och 
rapport av sammanställning av hot och våld 2012.  

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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AU § 5/13     
Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan i Söderåkra  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ökat antal barn i förskolan med behov av placering på 15-
timmar per vecka behövs en annan lösning på schemaläggningen av 15-
timmarsbarnen i Söderåkra än på kommunens förskolor i Torsås och Bergkvara.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-01-16:  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för ärendet och föreslår att 
verksamheten för 15-timmarsbarnen i Söderåkra schemaläggs till tre dagar i 
veckan: tisdag, onsdag samt torsdag, mellan klockan 8–13.  

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-01-16: 
att godkänna schemaläggning av verksamheten för 15-timmarsbarnen på 

förskolan i Söderåkra till tre dagar i veckan: tisdag, onsdag samt torsdag, 
mellan klockan 8–13. 

--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 6/13      

BIN § 223/12 
BIN § 211/12    
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. 

 

Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Skriftlig redogörelse från Lotta Elmbro, rektor, angående vårens ärende av 
vitesföreläggande av vårdnadshavare behandlas. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att godkänna att ett vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev 

ska göras samt 
 
att bjuda in Lotta Elmbro, rektor, till bildningsnämndens sammanträde i 

december för redovisning av vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare. 

 

Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Lotta Elmbro, rektor, informerar om vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare samt nuvarande arbete med elevers frånvaro. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att låta Lotta Elmbro, rektor, vid bildningsnämndens sammanträde i februari, 

redovisa erhållet resultat av vitesföreläggande av vårdnadshavare våren samt 
hösten 2012. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 6/13, Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-16: 
Lotta Elmbro, rektor, redogör för aktuell elevs frånvaro under läsåret 
2011/2012, höstterminen 2012 och vårterminens första veckor samt informerar 
om de åtgärder skolan vidtagit. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att godkänna att ett vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev 

ska göras. 
--------- 
Sändlista:  
Lotta Elmbro, rektor 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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AU § 7/13     
Inkommen synpunkt angående satsning på skolan 
 
Ärendebeskrivning 
Synpunkt angående kommunens satsning på sporthallen i förhållande till skolan 
har inkommit på Torsås kommuns hemsida via funktionen för inlämnandet av 
synpunkter och klagomål. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att ge Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, i uppdrag att besvara inkommen 

synpunkt. 
--------- 
Sändlista:  
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AU § 8/13      
BIN § 4/13  

Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering. 
 

Yrkanden och proposition  
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras. 
 
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att ge Elinor Hammare, kostchef, i uppdrag att till bildningsnämndens 

sammanträde i februari sammanställa och specificera brister, nödvändiga 
åtgärder och behov i Bergkvara skolas tillagningskök. 

--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
Lena Johansson, tf rektor 
Elinor Hammare, kostchef 
Jonas Persson, controller 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 9/13      
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda, 
tjänstemän och skolledare i kommuner. 
I syfte att så många som möjligt från Kalmar län deltar på skolriksdagen 
arrangerar Regionförbundet tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund 
en gemensam resa till Skolriksdagen. Temat på Skolriksdag 2013 är Styrning – 
Ledarskap. 
 
Kostnaden per deltagare är 7600 kronor vilket inkluderar resa, boende och 
inträde. 
 
Anmälning ska ske senast 26 februari 2013. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 

 
 
 

 


