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Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
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Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 
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AU § 21/13    11/BIN0077   
Budgetuppföljning 2013-02-28 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redovisar prognos för 
bildningsförvaltningen per 2013-02-28 enligt akt. 

 
Bildningsförvaltningen ger en nollprognos. Prognosen bygger på att beslutade 
besparingar verkställs. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 16   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2013-03-20 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
AU § 22/13   11/BIN0077   
Budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Tidsplan för bildningsnämndens arbete med budget 2014 presenteras enligt akt. 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer utifrån resursfördelningsmodell 
för 2013 att ta fram nya resursfördelningsprinciper för budget 2014. 
 
Driftbudget och investeringsbudget för 2014-2016, innehållandes 
bildningsförvaltningens äskanden, presenteras enligt akt.  
 
Förslag på oförändrade taxor och hyror inom bildningsförvaltningen 2014 
presenteras enligt akt. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-20 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 samt 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 23/13   11/BIN0077  
Kompensation för skolskjutsar 

 

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, har i skrivelse till kommunstyrelsen på 
uppdrag av bildningsnämnden äskat om kompensation för merkostnader för 
skolskjutsar. 
 
Bildningsnämnden har i sin internbudget för 2013, 2013-01-09 § 2 beslutat att 
äska om kompensation med 300 tkr för ökade trafikkostnader. 
 
Orsaken till detta är att under 2012 fördes kommunens trafikkostnader över från 
kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Det belopp som fördes över var 6 619 
tkr (plus kostnader för handläggande tjänsteman i kommunen) vilket skulle 
kompensera för kostander från Kalmar Länstrafik. 
 
Trafikkostnaderna blev år 2012 6 975 tkr vilket innebär ett underskott på 356 
tkr. Bengt-Åke Melkersson, ekonomichef på Kalmar Länstrafik menar att 
merkostanden 2012 delvis beror på en ökad produktion med cirka 3 300 km på 
helår. Denna ökade produktion motsvarar cirka 50 tkr. Övrig differens ligger på 
fast ersättning på fordonen där index genererat en högre kostnad än vad som 
ursprungligen beräknats. 
 
För 2013 räknar Beng-Åke Melkersson med en indexjustering på cirka 2,5 
procent. detta skulle, om trafikvolymen var oförändrad, innebära en 
trafikkostand på cirka 7 150 tkr. Denna siffra ska jämföras med det belopp på 
6 619 tkr som fördes över i budget 2012, dvs ett underskott på cirka 530 tkr 
varav cirka 50 tkr kan härledas till volymförändringar. 
 
Om budget för kommunens trafikkostander inte förts över till 
bildningsnämnden hade kommunstyrelsen tvingats stå för merkostnaden. Nu är 
det bildningsnämnden som tvingas leta efter besparingar i en budget som redan 
är hårt belastad. Med anledning av detta äskar bildningsnämnden om 
kompensation i budgetramen med 300 tkr alternativt att budgeten för 
trafikkostander förs tillbaks till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 24/13   12/BIN0155  
AU § 16/13     
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 § 24/13, 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.  

 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för aktuell status angående 
brandsynen på bildningsförvaltningens lokaler. 
 
Samtliga påpekade brister är åtgärdade på förskolornas lokaler. 
 
Ny brandsyn kommer att äga rum på Torskolan den 25 april 2013. 
 
På Söderåkra skola finns fastighetsärenden kvar som ska åtgärdas av 
fastighetsägaren, Torsås Fastighets AB. 
 
Beställning av brandsyn till Torsås biblioteks lokaler ska göras omgående.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 25/13   13/BIN0034  
Förfrågan angående förskolan Ängens öppettider 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse från vårdnadshavare till barn på förskolan Ängen har via 
bildningsförvaltningens klagomålsfunktion på Torsås kommuns hemsida 
inkommit med anledning av förskolans fastställda öppettider. 
 
På grund av oregelbundna arbetstider framför vårdnadshavaren problematiken 
med att vid kvällstjänstgöring hinna hämta barnet till klockan 22.00 då förskolan 
stänger. Vårdnadshavaren kan vid kvällstjänstgöring inte vara i Bergkvara och 
hämta barnet förrän klockan 22.45. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-20: 
Inger Sandbäck, förskolechef, informerar om ärendet och om förskolans 
fastställda öppettider. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge Inger Sandbäck, förskolechef, i uppdrag att hantera ärendet och kontakta 

vårdnadshavaren. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 26/13     

Lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för händelser och tidsplan 
angående Torsås kommuns lokalutredning. 
 
Kerstin Björn, lokalutredare, har den 19 mars träffat ansvariga rektorer och 
enhetschefer på bildningsförvaltningen för att gå igenom fastighetsinventering, 
ritningar över förvaltningens fastigheter samt aktuellt lokalbehov. 
 
Sammanställning över erhållet material kommer att presenteras för 
lokalutredningens styrgrupp den 22 april. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista:  
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AU § 27/13      
Arbete kring kommunfullmäktigemålen 
 
Ärendebeskrivning 
Den 12 mars 2013 genomfördes en gemensam dag för chefer och politiker med 
fokus på ledning och styrning. Ett ledningssystem som bygger på underlaget 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) diskuterades.  
 
I bildningsnämndens kommande arbete bör utgångspunkt tas från 
kommunfullmäktiges mål för att vidare hantera dessa i förhållande till skolans 
många lagstadgade krav och förhållningsregler. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att boka in två dagar i maj månad för arbetsutskottets arbete med framtagning av 

bildningsnämndens mål samt 
 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
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AU § 28/13      
Enkätresultat förskolan 
 
Ärendebeskrivning 
Årligen inbjuds vårdnadshavare till barn på förskolan att deltaga i en enkätstudie 
avseende verksamheten och barnets situation- samt utveckling på förskolan. 
 
Inger Sandbäck, förskolechef, beskriver att svarsfrekvensen är låg, trots att 
samtliga vårdnadshavare getts möjlighet att deltaga i studien. 
Enkätresultatet, tillsammans med respondenternas personliga reflektioner, avser 
att vara ett verktyg för förskolechefens fortsatta arbete med att utveckla 
verksamheten. Dock ger den låga svarsfrekvensen enkätstudien låg reliabilitet.  
 
Resultatet redovisas per enhet. De svar som lämnats visar att vårdnadshavarna är 
nöjda med bildningsnämndens förskoleverksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 29/13   13/BIN0030 
BIN § 45/13    
Ökat mottagande av nyanlända   

  
Ärendebeskrivning 
 Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att ta 
emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya siffran 
för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det vill säga 
platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en person till. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-02-19 § 63 att inhämta 
synpunkter från bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att det idag finns en fungerande 
förberedelseklass, men att resursbehovet är stort beroende på vart ifrån eleverna 
kommer. En besparing på 0,5 tjänst i förberedelseklassen har gjorts i budget 
2013. Ekonomiskt tillskott är sammanfattningsvis en nödvändighet.  
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ge förvaltningschef i uppdrag att besvara förfrågan och föra fram 

problematiken kring ökat mottagande av nyanlända. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för det svar lämnas till 
kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 30/13   12/BIN0132   
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att Barn- och 
elevombudsmannen beslutat att avsluta ärendet då Torsås kommun ansetts 
vidtagit tillräckliga åtgärder. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
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AU § 31/13   11/BIN0164  
Datainspektionens beslut om Nuddis   

  
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Söderhamns kommun efter föreläggande från 
Datainspektionen tvingats att upphöra med sin användning av Nuddis på 
fristående förskolor har bildningsförvaltningen kontaktat Sveriges Kommuner 
och Landsting för rådgivning kring avtal med Torsås kyrkliga samfällighet 
angående förskolan Vindruvan. 
 
Jurist hos Sveriges Kommuner och Landsting menar dock att Torsås kommuns 
fall skiljer sig från Söderhamns kommun genom att det i Torsås är fråga om ett 
entreprenadavtal med en enskild förskola, och inte en fristående förskola, samt 
att personuppgifterna som erhålls genom Nuddis har som syfte att lägga grund 
för resursfördelning. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Jonas Persson, controller 
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AU § 32/13    
Karriärstjänster  

  
Ärendebeskrivning 
Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli 2013, 
förstelärare och lektor.  
 
En förstelärare kan få upp till 5 000 kronor mer i lön per månad medan en 
lektor kan få upp till 10 000 kronor mer. 
 
För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter 
huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om bidrag hos 
Skolverket. Ansökan kommer att vara öppen 2 april - 26 april 2013 under 
förutsättning att regeringen har fattat nödvändiga beslut. Beslut om beviljade 
bidrag kommer senast den 1 juni 2013. 
 
Bidraget avgörs av huvudmannens elevantal vilket medför att 
bildningsförvaltningen har möjlighet att söka bidrag för en lektor samt två 
förstelärare.  
 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp var vid en första diskussion tveksamma 
till ansökan av bidrag, men önskar mer information för ett aktivt 
ställningstagande. 
 
Karriärstjänster har 2013-03-06, som ett informationsärende, behandlats i 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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AU § 33/13    
Föreläsning om olika religioner  

  
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, har närvarat vid en föreläsning i 
Torskolans matsal där Lena Holmér från Linnéuniversitetet föreläste om olika 
religioner.  
 
Föreläsningen anordnades i ett samarbete mellan Torskolan och 
integrationsenheten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
 

 
 


