
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2009-05-28  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 28 maj 2009 kl. 17.30-20.40. 
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Christina Lönnqvist (s) 
 Hans Gustafsson (v) 
 Marianne Smith (tp) 
 Markus Johansson (c) 
 Irma Folkesson (c) 
 Anders Palmér (m) 
 Patrik Rejneborg (m) 
 Margareta Ohlin (fp), tjänstgörande ersättare för Marie Jansson (kd) 
 Inga-Britt Karlsson (s), tjänstgörande ersättare för Ann Ludwigsson (s) 
 Pia Buchwald Nielsen (c), tjänstgörande ersättare för Bert Appert (tp) 
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Christina Svensson (c), ej tjänstgörande ersättare 
 Hans Ludwig (c), ej tjänstgörande ersättare 
 Bertil Tjerneld, rektor, § 54-55 
 Lotta Elmbro, rektor, § 53 
 Lisbeth Kromnow, rektor, § 53 
 Anders Thomas, rektor, § 53 
  
Personalföreträdare Lena Lund och Christina Robertsson, Lärarförbundet 
  
Utses att justera Christina Lönnqvist 
  
Justeringens  Bildningskontoret tisdagen den 2 juni 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 52 - 59 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Christina Lönnqvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2009-05-28 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-06-02 Datum för anslags  
nedtagande 

2009-06-23 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 7  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2009-05-28  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

§  52 Dnr. - 
 
 
Delegationsärenden nr 32-46 2009 till rektor Lotta Elmbro, nr 33-39 till rektor 
Anders Thomas, nr 17-19 till rektor Lisbeth Kromnow, nr 14-17 till försko-
lerektor Inger Sandbäck, nr 5 till rektor Bertil Tjerneld och nr 8-13 till 
enhetschef Karin Seebass.                   
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
§  53 Dnr. - 
 
 
INFORMATION OM TESTER OCH PROV 
 
Grundskolans rektorer informerar bildningsnämnden om resultatet av nyligen 
genomförda tester och kommunprov. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Under hösten 2009 kommer rektorerna att informera nämnden om arbetet med 
individuella utvecklingsplaner  
 
____________ 
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§  54 Dnr. - 
 
 
INFORMATION OM KORRESPONDENSGYMNASIET 
 
Rektor Bertil Tjerneld informerar bildningsnämnden om verksamheten på 
Korrespondensgymnasiet. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  55 Dnr.  63/09 
 
 
VALBARA KURSER PÅ KORRESPONDENSGYMNASIET 
 
Rektor Bertil Tjerneld redogör för utbudet av valbara kurser för elever på 
Korrespondensgymnasiet enligt akt. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar att erbjuda eleverna på Korrespondensgymnasiet 
valbara kurser inom ramen för respektive gymnasieprogram enligt akt. 
 
___________
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§  56 Dnr.  62/09 
 
 
FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM OCH KULTURPRIS 2009 
 
Förslag föreligger på kandidater till årets föreningsledarstipendium och 
kulturpris. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009 beslutat föreslå 
bildningsnämnden att ändra stadgarna så att utdelning av ovanstående 
stipendium och kulturpris sker vartannat år. Innevarande år delas 
föreningsledarstipendiet men ej kulturpriset ut (AU § 29/09). 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att utse Kent Johansson, Bergkvara, 
till årets stipendiat med motiveringen att Kent under många år lagt ner ett 
betydelsefullt ideellt arbete inom Bergkvara AIF. 
 
Stipendiet delas ut i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni. 
 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att omarbeta stadgarna för förenings-
ledarstipendium och kulturpris så att utdelning av ovanstående stipendium och 
kulturpris sker växelvis vartannat år.  
 
____________ 
Exp. Kent Johansson 
Karin Seebass
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§  57 Dnr. 46/09 
 
 
VISION TORSÅS - ETT UNGDOMSPROJEKT PÅ CENTRUM- 
BIOGRAFEN 
 
”Vision Torsås” är ett ungdomsprojekt på Centrumbiografen i Torsås.  
Projektet invigdes den 3 september 2008 och skall slutredovisas den 31 augusti 
2009. Det har möjliggjort gratis filmvisningar för ungdomar under 20 år 1 gång 
i veckan. 
 
För att Centrumbiografen i Torsås skall kunna fortleva, då de gamla film-
rullarna ersätts av ny teknik, fordras en investering i digital utrustning till en 
beräknad kostnad av 100.000 kronor. 
 
Skolchefen informerar om att Brandstodsbolaget är berett att bistå med 10.000 
kronor till denna investering liksom Korrespondensgymnasiet med 25.000 
kronor. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009 beslutat föreslå 
bildningsnämnden att ingå till kommunstyrelsen med hemställan om 
delfinansiering av en digital utrustning till Centrumbiografen (AU § 
30/09). 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar ge enhetschef Karin Seebass i uppdrag att 
ytterligare bereda ärendet, eftersom de ekonomiska fö rutsättningarna 
för investering i ny teknik på Centrumbiografen ändrats sedan arbets-
utskottets sammanträde den 13 maj. 
 
______________ 
Exp. Karin Seebass
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§  58 Dnr.  22/07 
 
 
HYRESKONTRAKT FÖR FRITIDSGÅRDARNA 
 
Hyreskontrakten för fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo löpte 
ut den 31 december 2008. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 4 december 2008 att 
enhetschef Karin Seebass fick i uppdrag att förlänga hyreskontrakten för 
fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo 6 månader från den 1 
januari 2009. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att förlänga hyreskontrakten för 
fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo 12 månader från den  
1 juli 2009. 
 
______________ 
Exp. Karin Seebass
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§  59 Dnr. 100/07 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar bildningsnämnden om följande: 
 
§ Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009 beslutat ge 

TFAB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva natur-
förskola och naturfritidshem i bottenvåningen på Gullabo Präst-
gård och beräkna kostnaden härför (AU § 32/09). Den 5 juni möts 
politiker, tjänstemän och företrädare för TFAB och WSP i Gulla-
bo för att formulera ett svar på Arbetsmiljöverkets inspektions-
rapport av den 11 maj 2009. 

 
§ Socialförvaltningen har anmält behov av att överta tränings-

skolans lokaler från och med oktober månad 2009 för grupp-
boende. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009 
beslutat ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med social-
chefen finna en lösning på frågan (AU § 34/09). 

 
§ Statsbidrag på 80.000 kronor har beviljats till projektet 

”Skapande skola”. 
 

§ Antal födda i Torsås kommun per den 13 maj 2009. 
 

Bildningsnämndens vice ordförande, Irma Folkesson (c) informerar 
nämnden om företagna verksamhetsbesök på Torskolan åk F-6, 
Gullabo skola och Gullabo förskola. 
 
Irma Folkesson informerar vidare om den studieresa till Polen hon 
företagit tillsammans med elever och lärare i klass 9 A på Torskolan. 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________________ 
 
 
  


