
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 9  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-03-18  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 18 mars 2010 kl. 17.30-19.00. 
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Ann Ludwigsson (s) 
 Christina Lönnqvist (s) 
 Hans Gustafsson (v) 
 Bert Appert (tp) 
 Irma Folkesson (c) 
 Anders Palmér (m) 
 Marie Jansson (kd) 
 Inga-Britt Karlsson (s), tjänstgörande ersättare för Marianne Smith (tp) 
 Hans Ludwig (c), tjänstgörande ersättare för Markus Johansson (c) 
 Pia Buchwald Nielsen (c), tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg (m) 
  
  
Övriga deltagande Göran Eliasson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Åsa Svanström, projektledare, § 29 
  
Fackliga företrädare Christina Robertsson, Lärarförbundet 
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens  Bildningskontoret måndagen den 22 mars 2010 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 28 - 36 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Bert Appert 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2010-03-18 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2010-03-22 Datum för anslags  

nedtagande 2010-04-12 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  28 Dnr. – 
 
 
Delegationsärenden nr 5-6 2010 till bildningschef Göran Eliasson, nr 10-13 till 
rektor Lotta Elmbro, nr 13 till rektor Anders Thomas, nr 11-12 till rektor 
Lisbeth Kromnow, nr 15-17 till förskolerektor Inger Sandbäck, nr 4 till rektor 
Bertil Tjerneld och nr 13-14 till enhetschef Karin Seebass.            
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
__________ 
 
 
 
 
§  29 Dnr. – 
 
 
FÖRÄLDRASTÖD 
 
Projektledare Åsa Svanström informerar om ”Värme och Ramar – föräldra-
stöd” – ett samprojekt för kommunerna Kalmar, Emmaboda, Nybro, Torsås, 
Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås. Projektet kommer att vara i 2 år och 
har fått 6,1 milj. kronor  i statsbidrag. Åsa kommer att vara samordnare för 
projektarbetet i Emmaboda, Nybro och Torsås.  Det övergripande målet är att 
erbjuda alla föräldrar stöd under barnets uppväxt 0-17 år. 
 
Efter de insatser som görs av mödra- och barnhälsovården erbjuds alla 
föräldragrupper att fortsätta i studiecirkelform, när barnet är omkring ett år. 
Från det att barnet är tre år har man möjlighet att gå en s k  COPE-utbildning. 
Under skolornas föräldramöten i årskurs fem och sex ges information om 
tonåringars livsvillkor och under högstadiets föräldramöten presenteras Örebro 
Preventionsprogram.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_________ 
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§  30 Dnr. 10/10  
 
 
REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 
 
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2010 beslutat 
överlämna förslag till reglemente för bildningsnämnden till kommun-
fullmäktige för fastställande (BIN § 8/10). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 februari 2010 beslutat 
återremittera förslaget till bildningsnämnden för justering. 
 
Bildningschefen redogör för reviderat förslag till reglemente för 
bildningsnämnden enligt akt. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar översända reviderat förslag till reglemente 
för bildningsnämnden till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
_____________ 
Exp. Ks 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 9  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-03-18  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§  31 Dnr. 17/10  
 
 
AVTAL FÖR KIOSKVERKSAMHET I SPORTHALLEN  
 
Enhetschef Karin Seebass har av bildningsnämnden fått i uppdrag att 
säga upp avtalet med Slätafly SKIBK när det gäller kioskverksamheten i 
sporthallen (BIN § 79/09). Avtalet löper ut den 31 mars 2010. 
 
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 25 februari 2010 beslutat ge 
bildningschefen i uppdrag att upprätta förslag till nytt avtal för kiosk-
verksamheten i sporthallen och redovisa detsamma för bildningsnämn-
den (BIN § 26/10). 
 
Bildningschefen redogör för föreliggande förslag till nytt kioskavtal. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningschefen får i uppdrag att vid nästa sammanträde i bildnings-
nämnden redovisa förslag till nytt kioskavtal i enlighet med de synpunk-
ter som framkommit vid dagens sammanträde. 
 
____________ 
Exp. Lena Robertsson 
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§  32 Dnr. 37/09 
 
 
UTÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ TORSÅS FOLKBIBLIOTEK 
 
Bildningsnämnden har på sitt sammanträde den 23 april 2009 beslutat 
ge skolchefen i uppdrag att efterhöra om folkbibliotekets öppettider 
kan tidigareläggas så att resande med glesbygdstrafiken från Gullabo 
har möjlighet att besöka biblioteket, då bussen anländer till Torsås 
(BIN § 41/09). 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009 beslutat att 
öppethållandet för huvudbiblioteket ändras så att bib lioteket öppnar 
kl. 10.00 i stället för kl. 11.00 på måndagar för att öka tillgängligheten 
(AU § 28/09). 
 
Arbetsutskottet har vidare vid sitt sammanträde den 3 mars 2010 
beslutat ge bildningschefen i uppdrag att kontakta enhetschef Karin 
Seebass för att utröna förutsättningarna för ett utökat öppethållande på 
huvudbiblioteket utöver vad som beslutades i maj månad 2009 (AU § 
19/10). 
 
För att möta önskemålen om utökat öppethållande föreslår bildnings-
chefen att huvudbiblioteket öppnar 1 timme tidigare än hittills, således 
klockan 10.00, på onsdagar under en prövotid på tre månader från den 
1 april 2010. Utvärdering görs i augusti 2010. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt bildningschefens förslag 
 
______________ 
Exp. Karin Seebass 
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§  33 Dnr. – 
 
 
VIKARIESITUATIONEN PÅ HÖGSTADIET 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 3 mars 2010 lyfte Marie 
Jansson (kd) ärendet om vikariesituationen på högstadiet. 
 
Arbetsutskottet beslutade ta upp ärendet på nämndens sammanträde 
den 18 mars (AU § 26/10). 
 
Rektor Lotta Elmbro har inkommit med skrivelse angående vikarie-
situationen på Torskolan åk 7-9 enligt akt. 
 
Yrkande 
 
Irma Folkesson (c) yrkar att representanter för lärarkåren bjuds in till 
bildningsnämnden för att informera nämnden om vilka övriga arbets-
uppgifter lärarna har utöver den schemalagda undervisningstiden. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar bifalla yrkandet och i övrigt anteckna 
informationen till protokollet. 
 
_________ 
Exp. Lärarnas fackliga företrädare
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§  34 Dnr. 11/10 
 
 
SOMMARSTÄNGNING AV FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM 2010 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck och grundskolerektorerna Lisbeth Kromnow 
och Anders Thomas har inkommit med skrivelse angående sommarstängningen 
av förskolor och fritidshem 2010. 
 
I skrivelsen föreslås följande: 
Vecka 27 
Skogsgläntan är öppen för förskolorna i Torsås och Gullabo. 
Torskolans fritidshem är öppet för fritidshemmen i Torsås och Gullabo. 
Ängen/Gullvivan är öppna för förskolorna i Bergkvara och Söderåkra. 
 
Vecka 28-32 
Ängen/Gullvivan är öppna för samtliga förskolor och fritidshem i Torsås 
kommun. 
 
Föräldrar med barn på förskolorna Smultronet, Skogsgläntan och Vindruvan 
har inkommit med skrivelse, vari man uttrycker önskemål om fyra veckors 
sommarstängning av förskolor och fritidshem i stället för sex för att undvika att 
barnen tvingas byta miljö och personal under sommarmånaderna. 
 
Markus Johansson (c) yrkar att ansvariga rektorer inkommer med ett klargö-
rande, huruvida det är möjligt att förlägga sommaröppna förskolor och fritids-
hem till Torsås. 
 
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 25 februari 2010 beslutat åter- 
remittera ärendet och infordra en skriftlig redogörelse i ärendet från berörda 
rektorer. Av redogörelsen skall framgå vilka argument rektorerna har för sitt 
förslag till sommarstängning 2010. Vidare önskar nämnden en redogörelse för 
bemanningen på förskolor och fritidshem under sommarmånaderna – 
fördelning mellan ordinarie personal och semestervikarier samt ett förtydligan-
de när det gäller redovisningen av närvaron på förskolor och fritidshem vecka 
28 2009 (BIN § 24/10). 
 
Bildningschefen redogör för rektorernas skrivelse enligt akt. Rektorerna 
förordar att förskola/fritidshem är sommaröppet i Bergkvara bland annat på 
grund av närhet till havet, tillgång till en stor lummig trädgård och samord-
ningsvinster då kvälls- och nattomsorg finns i Bergkvara förskola. 
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§  34 forts. 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar bifalla rektorerna förslag till sommarstängning av 
förskolor och fritidshem och i övrigt anteckna informationen till protokollet. 
 
___________ 
Exp. Lisbeth Kromnow, Anders Thomas, Inger Sandbäck 
Yvonne Häggbring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  35 Dnr. – 
 
 
KVALITETSREDOVISNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN 
2009 
 
Skolsköterskan Britt-Marie Grauffman har inkommit med 
kvalitetsredovisning för skolhälsovården 2009 enligt akt. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
Exp. Britt-Marie Grauffman 
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§  36 Dnr. 105/09 
 
 
KONTOSTÄLLNING PER DEN 28 FEBRUARI 2010 
 
Bildningschefen redogör för kontoställningen på driftbudgeten per den 
28 februari 2010 enligt akt. I sammanställningen saknas kostnaderna 
för köp från kostenheten under årets två första månader. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 
 
 
 
 


