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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 34 - 47 

 
 

 
§ 34 Budgetuppföljning 2013-03-31 
 
§ 35 Resursfördelningssystem i budget 2014 
 
§ 36 Läsårstider 2013/2014 
 
§ 37 Motion – Minska lärarnas administration 

 
§ 38 Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 

 
§ 39 Önskan om upprustning av skolgården Torskolan F-3 
 
§ 40 Öppet brev till politiker i Torsås kommun angående Torskolans 

ombyggnad 
 

§ 41 Bidragsnormer 
 

§ 42 Kurser och konferenser 
 
§ 43 Måldokument Styr och ledning 
 
§ 44 Karriärstjänster 
 
§ 45 Hemställan om ändring av Förordning (2011:682)  
 
§ 46 Elevs behov av skolbyte 
 
§ 47 Information 
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AU § 34/13    11/BIN0077   
Budgetuppföljning 2013-03-31 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redovisar prognos för bildningsförvaltningen 
per 2013-03-31 enligt akt. 

 
Bildningsförvaltningen ger en nollprognos.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 35/13   11/BIN0077   
Resursfördelningssystem i budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodell för 2014 presenteras enligt akt.  
 
Modellen för fördelning av bildningsnämndens resurser har 2013-04-16 
godkänts av bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-04-17 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna resursfördelningsmodell för budget 2014. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 36/13    
Läsårstider 

 

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2013/2014 enligt akt. 
 
Förslaget har behandlats i samverkansgruppen den 26 mars 2013. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-04-17 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsårstider för 2013/2014. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 37/13   13/BIN0019   
Motion – Minska lärarnas administration 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet, hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra åtgärder 
för att minska lärarnas administration. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11 § 47 att överlämna motionen till 
bildningsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i uppdrag att bereda ärendet i form av 

yttrande som presenteras på bildningsnämndens sammanträde den 6 maj 
2013. 

----- 
Sändlista: 
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AU § 38/13   13/BIN0043 
Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Johnny Hansson, Sverigedemokraterna, hemställer i en motion att 
kommunfullmäktige uppdrar åt berörda att genomföra förslagna insatser för 
unga-jobb och ferieskola sommaren 2013. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-04-02 § 131 att inhämta yttrande 
från bildningsnämnden gällande ferieskola sommaren 2013. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i uppdrag att författa ett yttrande som 

presenteras på bildningsnämndens sammanträde den 6 maj 2013. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 39/13   13/BIN0039  
Önskan om upprustning av skolgården Torskolan F-3 
 
Ärendebeskrivning 
Samtliga klasser på Torskolan F-3 har inkommit med skrivelser om 
upprustningsbehovet av deras skolgård. Eleverna anser att skolgården är sliten 
och att flera saker är trasiga. Tillsammans framför de önskemålet om en säker 
och rolig skolgård som inbjuder till aktiva raster. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att en klätterställning inköptes 
under den senare delen av 2012, men har på grund av tjäle i marken ej kunnat 
uppsättas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge Torsås Fastighets AB tillsammans med bildningsförvaltningen i uppdrag 

att under året genomföra en översyn av samtliga grundskolors skolgårdar, 
 
att ge Lisbeth Kromnow, rektor, tillsammans med representanter för 

bildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att besöka Torskolan F-3 för 
samtal med eleverna samt  

 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.  
--------- 
Sändlista:  
Lisbeth Kromnow, rektor 
Torsås Fastighets AB 
Torskolan F-3 
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AU § 40/13   13/BIN0041   
Öppet brev till politiker i Torsås kommun angående Torskolans 
ombyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Öppet brev har inkommit till politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, bildningsnämnden och 
socialnämnden från förälder med ungdomar på Torskolan. Brevet belyser oro 
över den miljö elever och personal vistas i på Torskolan samt innehåller frågor 
rörande dess renovering. 

 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Beslut kring Torskolans renovering avvaktas med hänvisning till pågående 
lokalutredning. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att då brevet inte är adresserat direkt till bildningsnämnden utan till dess politiker 

står det varje politiker fritt att själva besvara brevets frågor. 
----- 
Sändlista: 
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AU § 41/13      
Bidragsnormer 
 
Ärendebeskrivning 
Policydokument avseende bidragsnormer för kommunalt bidrag till barn- och 
ungdomsverksamhet inom föreningslivet i Torsås kommun behöver genomgå 
revidering. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att ge Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, i uppdrag att revidera befintligt 

policydokument avseende bidragsnormer för redovisning på kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde i maj 2013. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 42/13      
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
På LUPP-konferensen i Hultsfred den 23 maj kommer bildningsnämnden att 
representeras av Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell Mattsson. Även 
Håkan Petersson, bildningschef, kommer att deltaga. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
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AU § 43/13   13/BIN0037  
BIN § 70/13    
AU § 27/13 
Måldokument Styr och ledning   

  
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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef informerar att kommunfullmäktigemålen 
antagligen inte kommer att fastställas förrän i juni månad vilket medför att 
arbetet med att ta fram mål för bildningsförvaltningen bör senareläggas. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att planera in två dagar för budget- samt målarbete till september månad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Förslag på måldokument för kommunfullmäktige har på kommunstyrelsens 
sammanträde presenterats av Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
samt Kent Frost, ekonomichef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26 § 74 följande: 
 
att måldokument remiteras till samtliga nämnder för att arbeta fram kvalitetsmått 
för den egna verksamheten, 
 
att måtten delas in i två kategorier. Kategori ett ska finnas med i kommunens 
samlade budgetdokument. Kategori två ska finnas med i nämndens eget 
uppföljningsarbete och bestäms av nämnden, 
 
att måtten ska vara tydliga på målen utifrån nämndernas arbete, 
 
att nämnderna uppmanas att genomföra särskilda temamöten för beredning av 
förslagen, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 43/13, Måldokument Styr och ledning 
 
att även andra mått en de som finns i Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) 
kan användas,  
 
att parallellt med nämndernas arbete uppmanas även de politiska partierna att 
fortsätta med interna överläggningar för att komplettera måldokumentet samt 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att formulera en styrmodell. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Bildningsnämndens arbetsutskott behöver erhålla ytterligare information kring 
det tänkta målarbetet för att kunna bearbeta kommunstyrelsens beslut  
2013-03-26 § 74. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att hänskjuta ärendet till kommande arbetsutskott i maj månad. 
----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 44/13 
BIN § 73/13    
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. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Ansökan om bidrag för karriärstjänster har på nytt diskuterats i 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Ansökan om bidrag till en lektor samt 
två förstelärare kommer att göras då införandet av karriärstjänsterna ses som ett 
sätt att utveckla skolan och höja dess värde. För rättvis och oberoende 
bedömning av eventuella sökanden kommer konsult att anlitas för validering.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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AU § 45/13   12/BIN0136 

Hemställan om ändring av Förordning (2011:682)  
  

Ärendebeskrivning 
Hemställan angående ändring av Förordning (2011:682) om försöksverksamhet 
med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun har med anledning 
av ärende SOU 2012:76 ställts till Utbildningsdepartementet.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att godkänna hemställan samt 
 
att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för underskrift. 
----- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 46/13   13/BIN0047 

Elevs behov av skolbyte  
  

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att elev på Torskolan 7-9 önskat 
att få undervisning på fristående skola utanför Torsås kommun. Eleven är i 
behov av individanpassad undervisning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
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AU § 47/13    

Information  
  

Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att Kommunal har varslat om eventuella stridsåtgärder vilka kan komma träda i 
kraft natten till 29 april 2013. Varslet innebär att nyanställning inom kommunals 
verksamhetsområde samt användning av timanställningar ej tillåts efter den 29 
april. Under denna period kommer även restriktivitet i beviljandet av 
semesterledigheter vara aktuellt.  

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-04-17: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
 

 


