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Plats och tid Korrespondensgymnasiet, måndagen den 13 oktober 2014 kl. 17.30 – 19.50 
      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Elsa Jannert, FP, tjänstgörande ersättare för Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S  
 Roger Isberg, S  

Lina Jonsson, S 
Susanne Johansson, S, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M  
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Johanna Fors, rektor § 84 
Torsten Karlsson, ekonom § 84-88 
 
 
 

Utses att justera Jill Jonsson, S  
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 24 oktober 2014 
plats och tid  

 
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 84 - 92 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Jill Jonsson 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2014-10-13    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-10-24 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-11-17 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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BIN § 84/14   
Korrespondensgymnasiets verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Johanna Fors, rektor, välkomnar bildningsnämnden till 
Korrespondensgymnasiets nya lokaler på Sofiagården i Söderåkra och berättar 
om flytten till lokalerna som är ändamålsenliga och väl lämpade för dagens 
verksamhet. 
Rektor som anser att både elevernas och personalens arbetsmiljö är viktig 
arbetar kontinuerligt tillsammans med sin personal kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet den 2 oktober erhölls endast två punkter att åtgärda. 
 
Prognosen för genomströmning avseende elevgruppen 2012/2013 ligger på 
cirka 60 procent. 
 
Korrespondensgymnasiet ser ljust på framtiden då den särskilda förordningen 
har förlängts två gånger. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 85/14   14/BIN0066  
AU § 93/14    
Årshjul redovisning september 

 
Ärendebeskrivning 
Besöksfrekvens fritidsgårdarna 
Fritidsgårdarna i Bergkvara och Gullabo oförändrad besöksfrekvens 
Fritidsgården Torsås för mellanstadiet ca tio besökare per dag, 

oförändrad besöksfrekvens 
Fritidsgården Torsås för högstadiet 80-90 besökare per vecka, 
  ökad besöksfrekvens 
Fritidsgårdsverksamhet TZ minskad besöksfrekvens 
 
Den totala besöksfrekvensen per vecka för alla fritidsgårdar tillsammans ligger i 
genomsnitt under 2013/2014 på 120 – 130 ungdomar per vecka. Någon exakt 
redovisning som är direkt jämförbar mellan läsåren finns inte, men en 
uppskattning är att det har varit en ökning och att det rör sig om en ökning på 
20 – 30 ungdomar per vecka. 
Alltså har målet uppnåtts för läsåret 2013/2014. 
 
Ett levande och aktivt bibliotek 
Mått: Besöksfrekvens – Strävansvärde: 8,0 besök/inv/år. 
 
Antalet besökare på biblioteket har ökat med 296 besökare per månad från 
motsvarande tid föregående år. Januari- juni 2013: 3 602 besökare per månad, 
januari- juni 2014: 3 898 besökare per månad. Strävandsvärdet är inte uppnått. 
Statistik som inte kommer med är när biblioteket lägger evenemang utanför 
biblioteket. ”Möt våren på bibblan” var t.ex. på Olssonska gården och 
familjeföreställningar i Bygdegården.  

 
Öka antalet unga i föreningar genom att verka för att bredda utbudet 
Mått: Antal erbjudna prova- på-tillfällen – Strävansvärde: Samma eller fler 
prova-på tillfällen än föregående år. 
 
Prova på badminton och prova på tennis har erbjudits under våren vilket har 
inneburit att ungdomsverksamheten har ökat i Torsås Tennisklubb. Antalet 
tillfällen för 8-åringarna att prova-på inom Kultur- och idrottsskolan är den 
samma som tidigare år. En prova-på-kväll planeras för gymnasieungdomar och 
asylsökande. Strävansvärdet kan anses uppnått. 

 
Öka samverkan mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv 
Mått: Antal tillfällen avläses i verksamhetsrapport – Strävansvärde: Jämförande 
statistik saknas. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning BIN § 85/14, Årshjul redovisning september 
 
Den planerade föreningsträffen i våras blev inställd men under hösten görs nya 
försök. Dessa träffar öppnar upp för bredare samverkan. Kulturföreningarna 
är inbjudna till den 24 september och idrotsföreningarna kommer att bjudas in 
till informationsmöte i oktober. I juni kunde en större familjeföreställning 
erbjudas tack vare ny samverkan mellan Torsås-Bergkvara Rotaryklubb och 
bildningsförvaltningen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-10-13: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för målarbetet avseende 
fritidsgårdarna, biblioteksverksamheten samt föreningslivet. 
 
Bildningsnämnden önskar till nästa år tydligare statistik angående 
fritidsgårdarnas besöksfrekvens. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att noter informationen. 
------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld 
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BIN § 86/14   13/BIN0114 
KoFu § 34/14     
 Ansökan om kulturbidrag   

  
Ärendebeskrivning 
 Smålands Konstnärsförbund, som är grundare till Konstarkivet och en av 
Museum Vandalorums stiftare, har med anledning av att Smålands Konstarkiv 
i Museum Vandalorum, Värnamo, fyller 50 år ansökt om ett bidrag på 5 000 
kronor. Tanken är att göra en bok som presenterar Smålands 
Konstnärsförbund, dess medlemmar och deras skapande, som det ter sig just 
nu.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-09-09 
bildningsnämnden besluta: 
att avslå ansökan från Smålands Konstnärsförbund. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att avslå ansökan från Smålands Konstnärsförbund. 
------- 
Sändlista: 
Smålands Konstnärsförbund 
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BIN § 87/14   13/BIN0106  
BIN § 71/14    
AU § 85/14    
Budgetuppföljning 2014-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott informerades 2014-05-14 § 63 om prognosen 
en miljon i underskott per helår. 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 55 att till kommunstyrelsen begära 
ekonomisk ramförstärkning med 1,8 miljoner kronor på grund av ett markant 
ökat uppdrag inom förskola/barnomsorg med cirka 20-25 platser i snitt över 
helåret 2014. 
 
Bildningsförvaltningen informerar att prognosiserat underskott på en miljon 
kronor, nu halverats till -500 tkr. Till detta tillkommer dock ett underskott på 
1,8 miljoner för uppstart av två avdelningar på förskolan Skogsgläntan. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden 2014-08-27: 
att göra en handlingsplan för hantering av underskottet på -500 tkr. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-09-15: 

Åtgärdsplan för att spara 500 tkr i budget 2014 presenteras och följande 

besparingsåtgärder kommer att genomföras: 

 

Verksamhet/åtgärd Sparbelopp 
Kompetensutveckling 50 tkr 
Läromedel 40 tkr 
Tilläggsbelopp för BSB 350 tkr 
Föreningsbidrag 60 tkr 
Summa: 500 tkr 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom handlingsplan för hantering av underskott på -500 tkr. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-10-13: 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22 § 83 att avslå äskandet om 
ekonomisk ramförstärkning men att beakta det i samband med 
resursfördelningen inför 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 88/14   13/BIN0106  
Budgetuppföljning 2014-09-30 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden uppvisar 2014-09-30 ett prognosiserat budgetunderskott på 
-1,5 mkr.  
 
Roger Isberg, S, efterhör hur bildningsnämnden förhåller sig till beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Håkan Petersson, bildningschef, förstärker ytterligare att det alltid är en 
ekonomi i balans som gäller. Det åligger alltid verksamhetsnämnden att 
upprätta handlingsplan för att nå budget i balans. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att genom bildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens arbetsutskott 

framställa om bildningsnämndens rådande budgetläge och genom 
handlingsplan svårighet att balansera budget reseterande del av 
verksamhetsåret.  

--------- 
Sändlista: 
KSAU 
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BIN § 89/14  13/BIN0020  
BIN § 61/14   
KoFu § 26/14    
KoFu § 3/14    
BIN § 134/13    
KoFu § 45/13  
KoFu § 12/13    
 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb   

  
Ärendebeskrivning 
 Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
smålandsidrotten, energikontoret sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar 
 

 Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med Torsås 
kommuns energirådgivare vilken kommer att kontakta Norra Tångs Bollklubb.  

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, inhämta kompletterande 

uppgifter på ansökan samt 
 
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram aktuell investeringspolicy för 

föreningars ansökningar. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 89/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 

  
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2013-11-05 § 348 kommunstyrelsen 
besluta att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av 
ekonomiska medel med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta 
ändamål.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 267 att återlämna ärendet till 
bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning till antagen budget 2014 
för bildningsnämnden. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bjuda in Norra Tångs Bollklubb till föreningsträff i februari 2014. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-05-13: 
Norra Tångs Bollklubb har efter föreningsträff med representanter från 
bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskottet inkommit 
med en komplettering till ansökan där åtgärder som vidtagits under 2013 
presenteras. Föreningen står kvar vid tidigare insänd ansökan, dock med 
revidering av ansökan avseende att de dörrar som klubben själva investerat i, 
har strukits. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 16.30 – 16.35  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att äska om 30 tkr till energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 
 
Roger Isberg och Jill Jonsson, båda S deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 89/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 

 
Bildningsnämnden föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen 
besluta: 
att äska om 30 tkr till energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 

 
Protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: 
 
Principiellt anser Socialdemokraterna att detta inte borde vara ett 
fullmäktigeärende då det handlar om en förhållandevis liten summa. 
Socialdemokraterna noterar att om kommunfullmäktige antagit deras förslag till 
budget 2014 så hade bildningsnämnden haft 150 tkr till investeringsbidrag för 
föreningar att besluta om. Nu ligger inte beslutet inom bildningsnämndens ram 
utan ärendet måste upp och beslutas om i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige där bildningsnämnden inte kan styra beslutet. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-10-13: 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22 § 84 att avslå äskande om 
ekonomiska medel och hänskjuta ärendet till budgetarbetet för 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
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BIN § 90/14   14/BIN0068  
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar 
 

 att projekteringsarbetet kring tvåplansalternativet angående Torskolans 
renovering nu är inne i slutskedet genom att både arbetsgrupp och 
styrgrupp måndagen den 20 oktober håller sina sista möten. 
Bildningsnämndens ledamöter har inbjudits att deltaga vid 
styrgruppens möte.  
Ärendet ska passera bildningsnämnden för beslut den 10 november 
innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för beredning till 
kommunfullmäktige samt 

 

 att anmälan till Skolinspektionen har inkommit angående stöd till elev 
med särskilda behov. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 91/14 14/BIN0134  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-09-24. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 92/14    

Taxor och avgifter 2015 
  

Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2015 för bildningsnämndens verksamhetsområde 
presenteras enligt akt. 
Förändring jämfört med innevarande år avser kopieringskostnader där 
föreningar som bistår med eget papper får 50 procent rabatt på ordinarie pris. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att ställa sig bakom föreslagna taxor och avgifter 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 

 
 


