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AU § 10/13       
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
Johanna Fors, rektor, informerar kring Korrespondensgymnasiets fortsatta 
utvecklingsbehov, angående fakturering, behovsbild kring ökade satsningar samt 
pågående utredning om distansundervisning.  
 
Fakturering av interkommunal ersättning kan komma att förändras. Idag 
använder sig Korrespondensgymnasiet av terminsfakturering, men eftersom allt 
fler av de kommuner som faktureras själva både fakturerar och betalar 
månadsvis, uppkommer allt oftare ifrågasättanden kring terminsfakturering 
vilket medför att skolans administration kring fakturering blir allt mer 
tidskrävande. 
Johanna Fors, rektor, bedömer att det på längre sikt är oundvikligt att bibehålla 
terminsfakturering. 
 
En del av Korrespondensgymnasiets elevunderlag utgörs av elever som tidigare 
misslyckats med sina gymnasiestudier. Dessa misslyckanden har ofta sin grund i 
gymnasieskolans svårigheter att möta elevernas specifika behov. I elevgruppen 
finns en stor överrepresentation av psykisk, social och neuropsykiatrisk 
problematik. Denna elevgrupp har stora behov av individualisering av 
undervisningen, samtidigt som det krävs stöttning av ett multikompetent 
elevhälsoteam. Det har också visat sig, vilket stöds av forskning, att etablerandet 
av personliga och förtroendefulla relationer mellan lärare och elev är avgörande 
för att just denna grupp ska kunna fullfölja sin utbildning. 
 
För att höja kvalitén på utbildningen så att den bättre motsvarar elevgruppens 
behov och därmed kan ge en högre måluppfyllelse vill Johanna Fors, rektor, 
framöver göra satsningar på exempelvis utökad kuratorstjänst, utökad studie- 
och yrkesvägledartjänst, utökade lärartjänster samt ökad kompetensutveckling 
för all personal inom relationsskapande och bemötande av den speciella 
elevgruppen. 
 
Utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 
2012:76) har gått ut på remiss. Remissvar ska ha inkommit till 
Utbildningsdepartementet senast den 7 maj 2013. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 11/13   12/BIN0141 
BIN § 210/12    
AU § 100/12     

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 2012-09-26: 
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 2012-10-08: 
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 2012-10-24: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt  
 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 11/13, Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, informerar om kontakterna med Torsås kyrkliga 
samfällighet. Nytt möte mellan parterna ska hållas 2012-11-06. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt 
 
att delegera beslut om fastställande av avtal till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för det avtal som tecknats mellan 
bildningsnämnden och Torsås kyrkliga samfällighet angående köp av 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. 
 
Ekonomisk ersättning till förskolan baseras på antalet förskoletimmar per 
månad. Enligt avtal ska antalet timmar uppgå till i genomsnitt 2500 timmar per 
månad. Om det vid årets slut skulle visa sig att det genomsnittliga planerade 
antalet förskoletimmar avviker mot 2 500 per månad ska kompensation 
alternativt återbetalning ske. 
Jämfört med dagens barnantal på förskolan Vindruvan innebär detta att fler barn 
framöver kan komma att placeras i den av Torsås kyrkliga samfällighet bedrivna 
verksamheten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Torsås kyrkliga samfällighet  
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AU § 12/13     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 

 

Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från kommunprov och läsutveckling åk 4-6, betyg årskurs 6, 
betyg i avgångsklasserna 2011, 2012 och 2013 samt trivselenkät för åk 2-6 och 
högstadiet presenteras enligt fastställd årscykel för rapportering av 
måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat genomförda åtgärder, 
analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Resultat för kommunprov och läsutveckling åk 4-6 visar på en positiv utveckling 
under de tre senaste läsåren. Rektorerna drar slutsatsen att tidigare åtgärder som 
satts in gett visst resultat. 
 
Redovisning av första omgången satta betyg i årskurs 6 visar på bra resultat. 
Målet var att samtliga elever minst skulle ha uppnått det godkända betyget E, 
vilket nästan har uppnåtts. Två elever har fått streck, vilket innebär att det saknas 
betygsunderlag. 
Åtgärder är redan igång för att under våren hjälpa de elever som behöver stöd 
inför övergången till årskurs 7. 
 
Redovisning av betygsfördelningen på avgångsklasserna 2013, höstterminen 
2012, visar på 995 satta betyg. 75 procent av eleverna nådde alla mål. 87 procent 
av eleverna visas vara behöriga till fortsatta gymnasiestudier. 
Jämförelse av betygssättningen i avgångsklasserna 2011, 2012 och 2013 kan på 
grund av nytt betygssystem år 2012 endast göra med ”Ej G” och betyget F.   
 
Olika system avseende trivselenkät har tillämpats på kommunens skolor. Målet 
är att samtliga skolor till kommande läsår ska använda en och samma enkät för 
att ett tydlig och jämförbart resultat ska erhållas. 
Målet är att alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolan. På samtliga frågor 
i årskurs 2-6 ligger andelen positiva svar aldrig under 90 procent förutom när det 
gäller arbetsron i klassrummet. Handlingsplan kring arbetsron kommer att 
utarbetas under vårterminen med målet att andelen positiva svar ska ligga över 
90 procent på samtliga punkter. 
 
På högstadiet har 169 av 203 elever svarat på trivselenkäten och jämfört med 
föregående år upplevs trivseln som bra, vilket är ett i stort sett oförändrat 
resultat. Dock har antalet elever med magont och huvudvärk ökat. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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AU § 13/13    
Förslag till kompletteringsbudget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
kompletteringsbudget för år 2013. 
 
253 tkr av investeringsbudgeten återstår i bokslut 2012.  
500 tkr erhölls driftbudgeten år 2012 för projektering av Torskolans 
ombyggnation, men har inte använts då projekteringen först förväntas komma i 
gång under år 2013. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 14/13    
Nämndens och enheternas verksamhetsberättelser 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör enligt akt för förslag till 
bildningsnämndens samt enheternas verksamhetsberättelser. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-02-20: 
att godkänna presenterade verksamhetsberättelser. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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AU § 15/13     

Bildningsnämndens upplägg av budget- och bokslutsdag  
2013-03-07 
 
Ärendebeskrivning 
Nytt upplägg för årets budget- och bokslutsdag 2013-03-07 presenteras.  
Varje nämnd får 30 minuter i anspråk där nämndens ordförande skall prata kring 
bokslut och förvaltningschef ska redogöra för verksamheten. Tillsammans skall 
de även presentera förbättringsområden samt hur verksamheten skall bedrivas 
fram till år 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista:  
Jonas Persson, controller 
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AU § 16/13   12/BIN0155   
BIN § 10/13    
BIN § 204/12    
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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Bildningsnämnden tar del av serviceunderlag, tillsynsprotokoll samt checklista 
för internkontroll från förvaltningens olika enheter. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att till bildningsnämndens sammanträde i december bjuda in Hans Erlandsson, 

säkerhetssamordnare, för redogörelse av brandsynsarbetet samt 
 
att till bildningsnämndens sammanträde i december låta rektorer och 

enhetschefer lämna in redogörelse för genomförda åtgärder på deras 
respektive inlämnade serviceunderlag, tillsynsprotokoll samt checklista för 
internkontroll. 

 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Finn Jensen, ställföreträdande räddningschef, redogör för det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
Från och med januari år 2004 gäller en ny räddningslagstiftning, Lag om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778). I den nya lagen finns krav på att fastighetsägare till vissa 
byggnader och anläggningar ska upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Förvaltningschefen ansvarar för att vidarebefordra information om behov till 
nämnden. Nämnden och nämndens ordförande är vidare högst ansvariga för 
brandskyddet. 
 
Torsås Fastighets AB ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 16/13, Brandsyn 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen för vidare behandling av ärendet i bildningsnämndens 

arbetsutskott. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att ge Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, i uppdrag att applicera frågan 

angående brandskyddsarbetet i ledningsgruppen för att där verifiera att brister 
i besiktningsprotokollen är åtgärdade.  

----- 
Sändlista: 
Finn Jensen, ställföreträdande räddningschef 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 17/13   11/BIN0077   
BIN § 11/13    
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 samt 
 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska tas 

fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det 
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta 
medför för personalen. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar 
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola 
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar. 
  
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att uppdra 
åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov 
och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av 
Bergkvara skolas tillagningskök. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att 
bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. 
Hur var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 17/13, Renovering av tillagningskök Bergkvara 
skola 
 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, 
tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och användningsområde ska ta 
fram två kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Lina Milesson FP  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Marcus Johansson C  X  

Maria Karlsson C  X  

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 

utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 

 

Reservation 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att lokalutredarna inte kan åta 
sig uppdraget, med att utifrån behov och användningsområde ta fram två 
kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök, inom ramen 
för lokalutredningen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att invänta resultat av pågående lokalutredning. 
--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
Lena Johansson, tf rektor 
Elinor Hammare, kostchef 
Jonas Persson, controller 
Torsås Fastighets AB 
Kerstin Björn 
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AU § 18/13      
BIN § 196/12    
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. 
 

Bildningsnämndens beslutar 2012-10-08: 
att avvakta beslut från Barn- och elevombudet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Barn- och elevombudsmannen har i beslut 2012-11-30 ålagt Torsås kommun att 
senast 2013-03-01 inkomma med redovisning av de åtgärder som vidtagits i 
aktuellt ärende. 
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för ärendet och den skrivelse med 
redovisning av åtgärder som sammanställts till Barn- och elevombudsmannen 
vilken presenteras enligt akt. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att godkänna skrivelse till Barn- och elevombudsmannen. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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AU § 19/13      
Kurs och konferens 
 
Ärendebeskrivning 
PwC inbjuder under våren 2013 till kurs i intern kontroll för förtroendevalda. 
 
Kursen syftar till att förklara vad intern kontroll betyder och hur den interna 
kontrollen kan tillföra ett mervärde till organisationen som ett verktyg för 
verksamhetsutveckling. 
 
Avgift: 3550 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch 
och kaffe ingår i priset. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att avstå deltagande i erbjuden kurs. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 20/13      
Elsäkerhet Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
Brister har framkommit angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att ge Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, i uppdrag att omgående ombesörja 

åtgärd av uppmärksammad problematik. 
  
 


