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Plats och tid

Gamla kommunhuset, onsdagen den 21 augusti 2013 kl 16.00 – 18.10

Beslutande

Maria Karlsson, C, ordförande
Sören Bondesson, S
Kjell Mattsson, KD

Övriga deltagande

Håkan Petersson, bildningschef, föredragande
Hanna Grahn, sekreterare
Lisbeth Kromnow, rektor § 61
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB § 61
Jonas Persson, controller § 57 - 60
Marcus Johansson, C, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Kjell Mattsson, KD

Justeringens

Bildningsförvaltningen torsdagen den 29 augusti 2013
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 25

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 57/13
BIN § 113/13
BIN § 95/13
BIN § 66/13
AU § 22/13
Budget 2014

11/BIN0077

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.
Bildningsnämndens behandling 2013-04-08:
Sören Bondesson, S, framför önskemål om att även budgetarbetet och
bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i samband med
bildningsnämndens målarbete.
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna.
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.05 - 18.10 innan bildningsnämnden
återupptar sammanträdet.
Bildningsnämnden beslutar:
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 med tillägg att
budgetarbetet och bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i
samband med bildningsnämndens målarbete under september månad samt
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt
att godkänna taxor och hyror för 2014.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

Fortsättning AU § 57/13, Budget 2014
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet om budget 2014
Bildningsnämndens behandling 2013-05-06:
Håkan Petersson, bildningschef, efterfrågar inför föredragningen i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2013 om ett förtydligande angående
prioriteringar av äskanden i budget 2014.
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 - 18.55 innan bildningsnämnden
återupptar sammanträdet.
Alliansen förespråkar att läromedel samt tjänst som IKT-pedagog prioriteras.
Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, förordar att elevhälsan
förstärks, att sysselsättningsgraden i samverkan skola/fritidshem utökas samt att
tjänst som IKT-pedagog prioriteras.
Bildningsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03:
att bildningsnämndens budgetarbete och framtida verksamhet gemensamt ska
behandlas av politiker och tjänstemän den 9 september 2013 kl 10.00 samt
att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram adekvat aktivitetsschema för den 9
september.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Jonas Persson, controller, ger en lägesrapport för pågående arbetsprocess med
budget 2014.
Önskemål framförs om instiftandet av en buffert för oförutsedda kostnader.
Arbetsutskottet beslutar:
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.
--------Sändlista:
Jonas Persson, controller
Samtliga rektorer och enhetschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 58/13
Delårsbokslut 2013-06-30
Ärendebeskrivning
Jonas Persson, controller, redovisar bildningsnämndens delårsbokslut 2013-0630.
Bildningsnämnden beräknas vid årets slut uppvisa en nollprognos.
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta:
att godkänna delårsbokslut 2013-06-30.
----Sändlista:
Jonas Persson, controller

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 59/13
Anpassning till standardkostnader
Ärendebeskrivning
Standardkostnader presenteras som en indikation på om en kommun har högre
eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det
statliga kostnadsutjämningssystemet.
Kommunernas kostnader per invånare varierar bland annat beroende på
strukturella kostnadsskillnader som gör att behovet av, eller kostnaderna för,
kommunala verksamheter är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella
kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva
inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund samt
den geografiska strukturen.
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 uppdra åt bildningsnämnden att
organisera grundskola och barnomsorg så att 2015 års bokslut ligger i nivå med
standardkostnaderna.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Beräkningar för verksamheternas avvikelser mot standardkostnaderna, tabell 11,
delas ut enligt akt.
Tabell 11 påvisar att grundskolan och barnomsorgen i Torsås kommun ligger 6,2
respektive 1,0 miljoner kronor över standardkostnaden.
Arbetsutskottet beslutar:
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.
----Sändlista:
Jonas Persson, controller

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 60/13
Beslutsattester 2013
Ärendebeskrivning
Jonas Persson, controller, redovisar förslag på beslutattestanter för
bildningsförvaltningen 2013 enligt akt.
Controller fungerar som ersättare för samtliga ansvar när ordinarie
beslutsattestanter inte är på plats.
Utvecklingsledaren kommer fr o m augusti 2013 ta över ansvaret för den
centrala elevvården.
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta:
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2013.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 61/13
13/BIN0039
BIN § 92/13
AU § 39/13
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.
Bildningsnämndens behandling 2013-05-06:
Lisbeth Kromnow, rektor, har tillsammans representanter från
bildningsnämndens arbetsutskott, Maria Karlsson och Kjell Mattsson, besökt
elever på Torskolan F-3.
Den 25 maj kommer en översyn av skolgårdarna i Söderåkra, Bergkvara samt
Torsås att genomföras av Lisbeth Kromnow, rektor, och Ingmar Skotheim,
Torsås Fastighets AB.
Bildningsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Lisbeth Kromnow, rektor, och Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB,
redogör för genomförd översyn av skolgårdarna i Bergkvara, Söderåkra samt
Torsås.
Torsås Fastighets AB kommer inom snar framtid genomföra utbyte av gungor
samt uppsättning av klätterställning på Torskolan. Större upprustning kan inte
genomföras i dagsläget med grund av Torskolans kommande renovering.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

Fortsättning AU § 61/13, Önskan om upprustning av skolgården
Torskolan F-3
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
--------Sändlista:
Lisbeth Kromnow, rektor
Torsås Fastighets AB
Torskolan F-3

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 62/13
BIN § 111/13
AU § 56/13
BIN § 69/13
AU § 26/13
Lokalutredning

12/BIN0088

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.
Bildningsnämndens behandling 2013-04-08:
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att centrala ledningsgruppen
kommer att träffa Kerstin Björn, lokalutredare, den 10 april för en första
genomgång av den sammanställning som gjorts över lokalinventeringen.
Bildningsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets behandling 2013-05-15:
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska hålla ett informationsmöte
för allmänheten angående lokalutredningens erhållna resultat.
Arbetsutskottet beslutar:
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03:
att efterhöra med kommunstyrelsen om/när/hur lokalutredningens erhållna
resultat kommer allmänheten tillhanda,
att tillfråga kommunstyrelsen om att av Kerstin Björn, lokalutredare, få erhålla
en föredragning för bildningsnämnden angående lokalutredningens resultat
samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

Fortsättning AU § 62/13, Lokalutredning
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Lokalutredningens första två delar presenteras enligt akt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 214 att yttrande
avseende de två första delarna ska inlämnas senast 6 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar 2013-06-05 § 166 att ett informationsmöte för
allmänheten ska hållas där Kerstin Björn, Norconsult, redovisar
lokalutredningen.
Arbetsutskottet beslutar:
att inte erinra sig över innehållet i lokalutredningens första två delar samt
att delge bildningsnämnden arbetsutskottets beslut.
--------Sändlista:
KS
Samtliga rektorer och enhetschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-08-21

AU § 63/13
BIN § 96/13
Renovering av Torskolans lokaler

12/BIN0088

Ärendebeskrivning
Erhållande av resultat från den pågående lokalutredningen, 2013-04-08 § 69, kan
komma att dra ut på tiden. Med anledning av detta uppmanar Maria Karlsson,
bildningsnämndens ordförande, de olika partigrupperna att återuppta
diskussionen kring renoveringen av Torskolan 7-9.
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06:
att återkoppling från partigrupperna angående renoveringen av Torskolan 7-9
ska ske till Hanna Grahn, utredningssekreterare inför sammanträdet i
bildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2013.
Reservation
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet att enbart renoveringen av Torskolan
7-9 ska diskuteras i partigrupperna samt återkopplas med hänvisning till tidigare
beslut i bildningsnämnden 2012-06-26 § 111, Anpassning till sjunkande
barnantal.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 95 att uppdra åt bildningsnämnden
och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett förslag till lokaldisposition och
renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning för Torskolans högstadium samt att
personal och elever ska involveras och delta i förstudien.
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för en tänkbar tidsplan angående första
etappen av Torskolans renovering.
Arbetsutskottet beslutar:
att ge Håkan Petersson, bildningschef, tillsammans med Torsås Fastighets AB, i
uppdrag att påbörja projekteringen av Torskolans renovering samt
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i uppdrag att fortlöpande informera
bildningsnämndens arbetsutskott om projekteringen och processen kring
renoveringen av Torskolan.
--------Sändlista:
Samtliga rektorer och enhetschefer
Jonas Persson, controller
Torsås Fastighets AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 64/13
13/BIN0072
Motion – Kommunal musik- / kulturundervisning
Ärendebeskrivning
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att
införa detta i kommande budget.
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin
gymnasieutbildning Stage4You.
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor
glädje genom hela livet.
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om
eleverna så önskar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 211 att överlämna
motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i
en kommunal musik-/ kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för en kommunal
musikskola i Torsås kommun.
--------Sändlista:
Lisbeth Kromnow, rektor
Inger Sandbäck, rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-08-21

AU § 65/13
Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar
län
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Regionförbundets kulturberedning har ett förslag på
skolkulturstrategi tagits fram.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län beslutar 2013-06-19 § 90 att sända
Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets
kommuner, kulturorganisationer och övriga berörda parter.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Yttrande från Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenteras enligt
akt.
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, anser i yttrandet att
skolkulturstrategin för Kalmar län har goda förutsättningar för att bli ett viktigt
dokument för att få in kulturen som en naturlig del i skolans arbete. Dock är det
viktigt att länskulturinstitutionerna är väl införstådda med och medvetna om små
kommuners olika förutsättningar och dilemman.
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att godkänna yttrande angående Strategi för samverkan mellan skola och kultur i
Kalmar län från Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid.
--------Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 66/13
Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade
barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län
Ärendebeskrivning
Förslag på överenskommelse kring samverkansdokument mellan skola samt den
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län har framtagits med
syfte att ge länets barn och unga det stöd och den hjälp de har rätt till av
hälsobefrämjande åtgärder inom företrädesvis området psykisk ohälsa, men
också förebyggande av densamma. Förhoppningen är att
samverkansdokumentet ska länka samman de olika aktörer som ofta berörs i
arbetet med barn och unga.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för samverkansöverenskommelsen
mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län samt för antaget
delegationsbeslut där bildningsförvaltningen ställer sig bakom framtaget
Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i
Kalmar län.
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
--------Sändlista:
Samtliga rektorer och förskolechef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 67/13
12/BIN0133
Ansökan om skolskjuts pga synnerliga skäl
Ärendebeskrivning
Ansökan om ersättning för elevs resor för skolgång i Kalmar har inkommit till
bildningsförvaltningen.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för ärendet. Eleven har beviljats
ersättning för resor på grund av synnerliga skäl.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-08-21

AU § 68/13
BIN § 99/13
AU § 49/13
AU § 43/13
BIN § 70/13
AU § 27/13
Måldokument Styr och ledning

13/BIN0037

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,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 25

2013-08-21

Fortsättning AU § 68/13, Måldokument Styr och ledning
att nämnderna uppmanas att genomföra särskilda temamöten för beredning av
förslagen,
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.
Arbetsutskottets behandling 2013-05-15:
Representanter för bildningsnämndens arbetsutskott har tillsammans med
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, tagit fram förslag
på mål för verksamheten vilka presenteras enligt akt.
Bildningsnämndens arbetsutskott vill komplettera materialet med följande:
 Grön flagg ska även omfatta skolor
 Arbetsmiljön på Torskolan ska mätas genom arbetsmiljöenkät med
strävansvärdet 100 procent.
Arbetsutskottet beslutar:
att bildningsnämnden ska hålla ett extrainsatt sammanträde innan den 28 maj för
beslut av mål.
Bildningsnämndens behandling 2013-05-27:
Bildningsnämndens mål för 2014 ska vara ett levande dokument.
Håkan Petersson, bildningschef, föreslår enligt akt att ändra lydelsen på
nämndens verksamhetsmål för perspektivet Utveckling till ”Öka samverkan
mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv”.
Lina Milesson, FP föreslår att lydelsen på nämndens verksamhetsmål för
perspektivet Medborgare ska ändras till ”Erbjuda personal och elever en god,
tidsenlig fysisk arbetsmiljö”.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Fortsättning AU § 68/13, Måldokument Styr och ledning
Yrkanden och proposition
Marcus Johansson, C yrkar bifall till presenterade ändringar av mål för
bildningsnämnden 2014.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat
att bifalla Marcus Johanssons, C yrkande.
Tilläggsyrkande och proposition
Roger Isberg, S yrkar att material som fanns med vid arbetsutskottets
arbetsmöte för framtagande av mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter
tillsammans med föregående års måldokument.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande.
Bildningsnämnden beslutar:
att efter justeringar av i behandlingen förslagna ändringar godkänna presentade
mål för bildningsnämnden 2014 enligt akt,
att material som fanns med vid arbetsutskottets arbetsmöte för framtagande av
mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter tillsammans med föregående
års måldokument samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Reservation
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet på grund av dåligt underlag för
ledamöter i handlingar.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 § 122 att uppdra åt nämnderna att arbeta
vidare med styrmål och styrmått inför budgetbeslutet i november.
Arbetsutskottet beslutar:
att arbeta vidare med styrmål och styrmått vid bildningsnämndens gemensamma
budgetdag den 9 september 2013.
----Sändlista:
Jonas Persson, controller
Samtliga rektorer och enhetschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 69/13
Delgivningsärende
Bildningsnämndens arbetsutskott delges






Kompletteringsbudget 2013, 11/BIN0077.
Elsäkerhet Malmen, 13/BIN0046.
Ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden, Socialdemokraterna,
11/BIN0001.
Skolskjuts överklagan, 13/BIN0079.
Tack för uppvaktning från Mai Donaldsson.

Handlingarna finns tillgängliga på bildningsförvaltningens expedition.
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21:
att notera redovisade delgivningsärenden.
----Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 70/13
Bildningsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Håkan Petersson, bildningschef, informerar
att rekryteringsprocessen kring ny rektor till Torskolan F-9 har gått bra och att
Anders Ohlsson, idag rektor i Ronneby kommun, har anställts och kommer att
tillträda tjänsten den 1 december 2013.
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21:
att notera informationen.
----Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 21 av 25

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 71/13
Skolmat
Ärendebeskrivning
Bildningsnämndens ordförande, Maria Karlsson, C, anser att elevernas
förutsättningar till högre prestationer bör öka om de äter mer kontinuerligt
under dagen och förslag om mellanmål diskuteras.
Arbetsutskottet beslutar:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för en halv fralla
och en dricka per elev och dag samt
att till arbetsutskottet den 18 september bjuda in Elinor Hammare, kostchef, för
information kring matsedel och näringsinnehåll.
--------Sändlista:
Elinor Hammare, kostchef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 22 av 25

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

AU § 72/13
11/BIN0054
Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsutskottet
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger från socialdemokraternas angående ny ledamot och ersättare i
kultur- och fritidsutskottet.
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-21 bildningsnämnden besluta:
att utse följande till ny ledamot och ersättare i kultur- och fritidsutskottet
Ordinarie
S
Roger Isberg
Södra Kärr 411
385 98 BERGKVARA
Ersättare
S
Jill Jonsson
Svangatan 1 C
385 33 TORSÅS
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 23 av 25

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 25

2013-08-21

AU § 73/13
10/BIN0133
BIN § 186/12
BIN § 158/12
KoFu § 50/12
BIN § 79/11
BIN § 40/11
BIN § 18/11
BIN § 122/10
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls
stångmärke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång i
tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden.
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos
kommunstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat överlämna
ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande.
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09:
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för
ändamålet.
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering.
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17:
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av renovering
av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars.
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21:
Ärendet överlämnas till enhetschef Karin Seebass för klarläggande angående
gällande regler för restaurering av konstverk.
Bildningsnämndens behandling 2011-05-23:
Enhetschef Karin Seebass har inkommit med redogörelse enligt akt för
bestämmelserna angående restaurering av offentliga konstverk.
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23:
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att från konstnär Björn Ramél infordra
en skriftlig redogörelse för hur han ser på en eventuell restaurering respektive
nedtagning av stångmärket ifråga.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-21

Fortsättning AU § 73/13, Björn Raméls stångmärke på
Dalskär, Bergkvara
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04:
Karin Seebass, enhetschef för kultur informerar att hon ej får någon skriftlig
redogörelse från konstnären Björn Ramél, men att hans önskan är att
stångmärket ska renoveras.
Skicket på konstverket har enligt Karin Seebass försämrats ytterligare och i
dagsläget finns det två olika vägar att gå angående stångmärkets framtidantingen ska stångmärket renoveras eller plockas ned.
Hantering av stångmärket ska dock ske i enlighet med Torsås kommuns policy
angående restaurering av offentliga konstverk.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att plocka ned stångmärket med hänvisning till kostsam renovering.
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17:
att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammaträde i oktober samt
att ge Sören Bondesson, S i uppdrag att kontakta konstnären för vidare
konsultation.
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08:
En skrivelse har inkommit från Christer Harrysson angående stångmärkets
framtid. Författaren menar att konstverket är ett originellt och fint monument
över sjöfartens livsviktiga orienteringsmärken och anser att stångmärket är
välkomnande för både båtar samt turister i bil.
Sören Bondesson, S, har varit i kontakt med konstnären Björn Ramél som ger
sitt godkännande till eventuell restaurering.
Konstnären äger den konstnärliga rätten vilket innebär att Torsås kommun inte
får ändra eller förändra konstverket. Vid renovering ska arbetet ske i samråd
med konstnären.
Bildningsnämnden beslutar:
att uppdra åt Sören Bondesson, S att från konstnären Björn Ramél inkomma
med skriftligt godkännande.
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21:
Skriftligt godkännande från konstnären Björn Ramél har inkommit angående
eventuell renovering av stångmärket på Dalskär, Bergkvara enligt akt.
Arbetsutskottet beslutar:
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning.
-------Sändlista
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 25 av 25

