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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 74/13
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.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
Elinor Hammare, kostchef, informerar om sitt och skolkökens uppdrag.
Cirka 1000 portioner lagas sammanlagt per dag i de fyra tillagningsköken.
Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 föreskriver att alla Sveriges
grundskolor ska servera näringsriktiga skolmåltider. Syftet med det nya lagkravet
är att säkerställa att alla elever får tillgång till näringsriktig skolmat oavsett var
barnet bor eller i vilken skola barnet går på och därför näringsberäknas de
enskilda måltiderna. Skollunchen ska grundlägga goda kostvanor och bestå av
god, vällagad mat som ger eleverna 30 % av deras dagliga energibehov.
Önskemål har genom LUPP-undersökning framkommit om att etablera matråd
på samtliga skolor där elever ges möjlighet att yttra sina tankar och åsikter kring
skolmaten.
Kostnadsförslag för en halv fralla och en dricka per elev och dag presenteras
enligt akt och uppgår till fyra kronor per elev och dag. Totalt generar detta en
kostnad på 620 tkr per år.
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
--------Sändlista:
Elinor Hammare, kostchef
Samtliga rektorer och förskolechef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 75/13
Budgetuppföljning 2013-08-31

11/BIN0077

Ärendebeskrivning
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per
2013-08-31 enligt akt.
Ekonomisk uppföljning i september 2013 visar på en negativ avvikelse i
förhållande till budget på cirka 1,5 miljoner kronor. Efter analys kan avvikelserna
härledas till ökade interkommunala kostander för både grundskola och särskola
som medför ett negativt interkommunalt netto, större än vad som kunnat
förutses. Även större kostander för skolskjutsar har tillkommit än vad som
budgeterades då bildningsförvaltningen övertog ansvaret från kommunstyrelsen.
För att nå en budget i balans införs restriktivitet i hela bildningsförvaltningen
avseende användandet av internt fördelat budgetmedel samt ett sparbeting
fördelat på enhetscheferna enligt akt.
Bildningsnämnden förväntas gå med 500 tkr minus vid årets slut.
Sören Bondesson, S, önskar att en budgetuppföljning presenteras varje månad,
trots att utförlig prognos inte kan ges vid samtliga tillfällen.
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-23:
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt
att budgetuppföljning ska presenteras vid bildningsnämndens samtliga möten.
----Sändlista:
Jonas Persson, controller
Rektorer och enhetschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 76/13
BIN § 118/13
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
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

Fortsättning AU § 76/13, Budget 2014
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt
att godkänna taxor och hyror för 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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

Fortsättning AU § 76/13, Budget 2014
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09:
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, redovisar att 1,9
miljoner saknas i budget 2014 för att uppnå en budget i balans.
Tre olika lägen/alternativa vägar att gå kommer att tas fram.
Läge 1:
Läge 2:
Läge 3:

Äska om mer pengar för att klara bibehållen verksamhet
Presentera sparförlag motsvarande 1,9 miljoner kronor
Presentera sparförslag motsvarande 1,9 miljoner kronor samt
ytterligare drygt tre miljoner om även kommunfullmäktiges beslut om
att närma sig standardkostnaderna kvarstår.

Bildningsnämnden beslutar:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
Budgetdokumentet ”Budget 2014 - en budget i balans” delas ut enligt akt.
Dokumentet innehåller olika förslag på besparingar beroende på vilka
förutsättningar som skall ges.
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.15 -17.45 innan arbetsutskottet
återupptar sammanträdet.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 86 att nämnderna inför höstens
fortsatta budgetprocess redovisa förväntade kostnadsökningar på grund av
inflation utöver löneökningar för 2014.
Enligt akt finns i bildningsnämndens budget för 2014 cirka 40,8 miljoner utlagt
som ”övriga kostnader” exklusive interna ersättningar och kostnader på
Korrespondensgymnasiet. En KPI-utveckling på 1,3 procent motsvarar en
kostnadsökning på cirka 530 tkr.
Arbetsutskottet beslutar:
att föra informationen i budgetdokumentet ”Budget 2014 – en budget i balans”
vidare till bildningsnämnden för beslut,
att omgående skicka ut handlingarna ”Budget 2014 – en budget i balans” till
bildningsnämndens ledamöter och ersättare och samtidigt inbjuda dem till ett
informationsmöte den 2 oktober kl 18.00 i Nya kommunhuset kring
dokumentet samt
att vidarebefordra handlingarna om kostnadsökningar på grund av inflation till
bildningsnämnden.
--------Sändlista:
Jonas Persson, controller
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 77/13
Medlemskap i Kumulus/Medverkan i projektet ”Full Koll”
Ärendebeskrivning
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och
internationella möjligheter för unga i Kalmar län. Till Kumulus kan kommuner,
föreningar eller ungdomar vända sig om de har ett eget projekt de vill ha hjälp
att genomföra, om ungdomen vill åka utomlands som volontär eller om
ungdomar eller organisationer behöver pengar till ett projekt som de själv
skapat.
För medlemskommunerna erbjuds ett medlemskap som innebär att
kommunen kan:
•
•
•
•
•
•
•

Ta emot internationella unga i sina verksamheter och på så vis få in en
internationell prägel och fler händer i sina verksamheter.
Erbjuda sina ungdomar internationella erfarenheter så som volontärskap,
utbyten eller demokratiska projekt utan att det kostar ungdomen något.
Vara delaktig i det demokratiprojekt Full Koll som Kunulus kommer att
starta i form av en portal på internet. Kumulus har beviljats 1 367 000
kronor av Arvsfonden för detta projekt.
Söka medel för ungdomsprojekt via Action som ger unga chansen att driva
egna projekt.
Skapa projekt utifrån resultaten av LUPP 2012.
Ta del av det kulturprojekt som Kumulus kommer att ansöka om.
Tillsammans med Kumulus starta, driva och administrera projekt
finansierade av till exempel Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen eller Skandia
Idéer för livet.

För att ta del av detta betalar kommunen en medlemsavgift som baseras på
andelen ungdomar mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en basavgift.
Medlemsavgiften för en kommun för år 1 är 30 000 kronor plus 3 kronor per
ungdom från och med 2014. Uppsägningstiden är tolv månader.
Väljer kommunen att inte vara medlem men vill fortsätta ta emot eller skicka
volontärer genom Kumulus kostar detta kommunen 35 000 kronor plus moms
per volontär.
Medlemskap år 2014 innebär att Torsås kan:
•
•

Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats.
Fortsätta ta emot volontärer till fritidsgården (fösta anländer i september
2013)

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

Fortsättning AU § 77/13, Medlemskap i Kumulus/Medverkan i
projektet ”Full Koll”
•
•
•
•

Torsås kan vara delaktig i Kumulus storsatsning på demokratiportalen Full
Koll och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande.
Ta del av Action-medel, hittills har Torsås nyttjat 12 500 kronor av sina
totala medel, kvar finns 18 920 kronor (resterande pott är beroende på hur
många kommuner som väljer att vara medlemmar 2014).
Fortsätta skapa det kulturprojekt som tas fram tillsammans med nätverket
Det Goda Mötet.
Ta fram nya projektidéer utifrån resultaten av LUPP 2012.

Torsås kommun genomförde 2012 enkäten LUPP bland unga i kommunen.
Resultatet för Torsås visar att unga i åttonde klass, andra ring på gymnasiet och
unga mellan 19-25 år inte känner sig delaktiga i kommunens utveckling. Under
sommaren 2013 har Torsås haft sju unga anställda för att jobba kring ungas
inflytande.
Torsås kommun erbjuds tillsammans med Nybro och Emmaboda vara
pilotkommun för en digital satsning ”Full Koll”.
Kumulus efterhör om Torsås kommun väljer att vara delaktig i projektet
genom att delegera till en eller två politiker samt en eller två tjänstemän att bli
kontaktpersoner i projektet ”Full Koll”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-08-13 § 235/13 att överlämna
ärendena medlemskap i Kumulus samt medverkan i projektet ”Full Koll” till
bildningsnämnden.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
Projektet ”Full Koll” har bytt namn till ”Skaka om”.
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att godkänna medlemskap i Kumulus samt medverkan i projektet ”Skaka om”
samt
att utse Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, till politikernas
kontaktperson i projektet ”Skaka om”.
--------Sändlista:
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-09-23

AU § 78/13
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22 § 30 att inhämta synpunkter om
representanter i styrgruppen från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och
Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) samt att styrgruppen tar fram
konkreta förslag utifrån Funktionshinderpolitiska planen som kan arbetas
vidare med.
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor
(RFH) beslutar 2013-05-23 § 21 att följande representanter ska ingå i
styrgruppen:
Solveig Johnér och Lennart Svensson, KPR
Christer Sjöberg och Anette Thorlin, RFH.
Eftersom ingen styrgrupp ännu är bildad föreslår Christer Sjöberg att någon
från kommunstyrelsen och socialnämnden representeras i styrgruppen.
En handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas inom kommunens samtliga
förvaltningar. Socialnämnden har arbetat fram ett arbetsmaterial ”Strategi för
funktionshinderpolitik Torsås kommun 2012-2015 för nämndens fortsatta
arbete med planen. Christer Sjöberg efterfrågar vem som ansvarar för att
dokumentet färdigställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-08-13 § 22 att uppdra åt samtliga
nämnder att utse en representant till styrgruppen.
Arbetsutskottet föreslår 2013-09-23 bildningsnämnden besluta:
att utse Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, till bildningsnämndens
representant till styrgruppen.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-09-23

AU § 79/13
11/BIN0077
AU § 17/13
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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Fortsättning AU § 79/13, 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
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Per Olof Peterson
Kjell Mattsson
Lina Milesson
Patrik Rejneborg
Marcus Johansson
Maria Karlsson

Parti

Ersättare

S
S
S
TP
KD
FP
M
C
C

Ja

Nej
X
X
X
X

Summa

X
X
X
X
X
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.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
En inspektion av Bergkvara skolas tillagningskök har genomförts av
kommunens livsmedelsinspektör. Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga,
men bör åtgärdas omgående.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

Fortsättning AU § 79/13, Renovering av tillagningskök Bergkvara
skola
Förslag i genomförd lokalutredning behandlar eventuella möjligheter till
hantering av lokalsituationen.
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
--------Sändlista:
Elinor Hammare, kostchef
Inger Sandbäck, rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 20

2013-09-23

AU § 80/13
Konsekvenser borttagandet av pedagogiska luncher
Ärendebeskrivning
Som en besparingsåtgärd i Budget 2013 beslutar
bildningsnämnden 2013-01-09 § 2 att införa en avgift på 20 kronor för
pedagogisk lunch från och med läsåret 2013/2014.
För personal som äter lunch i skolmatsal, utan pedagogiskt ansvar under
lunchen, är priset i dagsläget 65 kronor per köpt lunch.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund har
tillsammans inkommit med skrivelse där de fackliga organisationerna redogör för
risker samt konsekvenser och yrkar på en omgående uppföljning av
besparingsåtgärden.
Personalen på Bergkvara skola har inkommit med sammanställning över de
konsekvenser som den ändrade matsituationen medfört.
Arbetsutskottet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna med hänvisning till att ärendet är en
verksamhetsfråga.
--------Sändlista:
Samtliga rektorer och enhetschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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AU § 81/13
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 16 av 20

2013-09-23

Fortsättning AU § 81/13, 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

Sid 17 av 20

2013-09-23

Fortsättning AU § 81/13, 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.
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23:
Bildningsnämndens mål för 2014 bearbetades vid den gemensamman
budgetdagen.
Jonas Persson, controller, redovisar uppdaterat måldokument enligt akt.
Arbetsutskottet beslutar:
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 82/13
11/BIN0047
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln
Ärendebeskrivning
Erhållna resultat från TRAS, läsutveckling i förskola, presenteras enligt fastställd
årscykel för rapportering av måluppfyllelse.
Berörd rektor har i redovisad rapport presenterat genomförda åtgärder, analys
samt förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning.
Resultatet som visar jämförelse med HT 12 och VT 13 påvisar en ökad andel
barn i behov av en förstärkt språkstimulerande miljö. Total andel barn i behov
av stöd har under samma tidsperiod ökat från 20,2 procent till 28,4 procent.
Förskolan har en samverkan med BHV, barnhälsovården, som skriver remiss till
de barn som behöver.
Förskoleverksamhetens specialpedagog samt Resoluts specialpedagog och
talpedagog handleder förskolan. Specialpedagog och Resolut håller kontakt med
logopedmottagningen samt vidarebefordrar pedagogiska tips som förskolan
använder i arbetet med barnen.
En 50 procentig språkpedagogtjänst har under våren inrättats för att främja
språkutvecklingen.
Kompetensutveckling för all personal bedrivs i form av en bokcirkel med
verksamhetsanknuten litteratur.
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-23:
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden.
--------Sändlista:
Lotta Elmbro, förskolechef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 18 av 20

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 83/13
Kurs och konferens
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet delges



Presidiekonferens för ansvariga presidier och förvaltningschefer i
Kalmar och Kronobergs län kring Plug In projekt, 2013-10-04,
Hovmantorp.
Sigtuna kommun: Jobb istället för bidrag, 2013-10-15, Arlanda.

Arbetsutskottets beslutar 2013-09-23:
att notera redovisade kurser och konferenser.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 19 av 20

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

AU § 84/13
Placering av familjecentral
Ärendebeskrivning
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, efterhör om Gamla skolan kan
vara ett alternativ för placering av familjecentral.
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-23:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka med Torsås Fastighets AB
huruvida Gamla skolan kan vara lämplig som familjecentral.
--------Sändlista:
Torsås Fastighets AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 20 av 20

