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§  68 Dnr. – 
 
 
REKRYTERING AV NY BILDNINGSCHEF I KOMMUNEN 
 
Bildningschef Göran Eliasson har sagt upp sig från tjänsten som bildningschef 
i Torsås kommun. Hans sista arbetsdag i kommunen är den 13 augusti 2010. 
 
Personalutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2010 beslutat att rekrytera en 
konsult som tillfällig bildningschef i sex månader samt ge personalchef Per 
Lindberg i uppdrag att påbörja rekryteringen av ny bildningschef. 
 
Personalchefen informerar bildningsnämnden om att han kontaktat förre till-
förordnade bildningschefen Leif Karlsson, Rydaholm, för att efterhöra hans 
intresse för att tjänstgöra som tillfällig bildningschef i Torsås kommun i sex 
månader. 
 
Leif Karlsson kan tillträda den 23 augusti och kan tjänstgöra 3 dagar per vecka. 
Övrig tid är han anträffbar per telefon.  
 
Yrkande 
 
Bert Appert (tp) yrkar att bildningsnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen, 
efter sedvanlig överläggning med berörda fackliga organisationer, anställer 
Leif Karlsson som tillförordnad bildningschef under sex månader från den 23 
augusti 2010. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt Bert Apperts yrkande. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  69 Dnr. 12/10 
 
 
LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN GÄLLAN-
DE BILDNINGSNÄMNDENS BESLUT AV DEN 10 MAJ 2010, § 52 
 
Christina Robertsson har till förvaltningsrätten i Växjö inkommit med yrkande 
att bildningsnämndens beslut av den 10 maj 2010 § 52 angående framtida 
organisation av skola och förskola upphävs, då det enligt klaganden tillkommit 
i strid med bestämmelserna i kommunallagen. Vidare yrkar klaganden på 
inhibition av nämndens beslut i avvaktan på förvaltningsrättens dom. 
Yrkandena grundas på att personalföreträdare ej tilläts närvara, då bild-
ningsnämnden beredde ärendet och fattade beslut i detsamma. 
 
Förvaltningsrätten har beslutat att Torsås kommun skall yttra sig över inhi-
bitionsärendet senast den 17 juni 2010 och över hela sakfrågan senast den 22 
juni 2010. 
 
Bildningschefen föredrar den tjänsteskrivelse han upprättat i ärendet enligt akt.. 
I skrivelsen föreslås att bildningsnämnden fattar beslut om att upphäva sitt 
tidigare beslut av den 10 maj 2010 § 52 och därefter fattar nytt beslut i ärendet, 
då nämndens beslut av den 10 maj 2010 tillkommit i strid med kommunalla-
gens bestämmelser. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar insända bildningschefens yttrande till förvaltnings-
rätten i Växjö som nämndens eget. 
 
_____________ 
Exp. Förvaltningsrätten i Växjö 
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§  70 Dnr. 12/10 
 
 
UPPHÄVANDE AV BESLUT I BILDNINGSNÄMNDEN 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
I enlighet med vad som ovan sagts i bildningsnämndens protokoll av den 16 
juni 2010 § 69 beslutar bildningsnämnden att upphäva sitt eget beslut av den 
10 maj 2010 § 52 angående framtida organisation av förskola och skola. 
 
_______________ 
Exp. Förvaltningsrätten i Växjö
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§  71 Dnr. 12/10 
 
 
SKOLANS FRAMTIDA ORGANISATION 
 
Konsult Leif Karlsson har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
utreda den framtida organisationen av förskola och skola i Torsås 
kommun. 
 
Utredningen har av Leif Karlsson presenterats för bildningsnämnden 
vid dess sammanträde den 25 februari 2010. 
 
I utredningen konstateras att den tid som lärarna har tillsammans med 
eleverna också påverkar resurstilldelningen. Den s k lärandetiden är 
olika för år 7-9 och för år 1-6. För år 7-9 är den planerade lärandetiden 
16,67 timmar per vecka eller 36,6 % av lärarnas totala arbetstid. För år 
1-6 är lärandetiden 18,67 timmar/vecka eller 41 % av den totala. Det 
är dessutom ett ganska stort bortfall av den planerade lärandetiden 
jämfört med den verkligt genomförda tiden.  
 
Yrkande 
 
Utifrån slutsatserna i Leif Karlssons utredning och i avsikt att stärka 
kvaliteten i grundskolan och skapa möjlighet att förstärka personal-
styrkan med annan personal än lärare, yrkade Sören Bondesson (s) 
och Bert Appert (tp) gemensamt följande vid arbetsutskottets sam-
manträde den 15 mars 2010: 
 
Från och med läsåret 2010/2011 förändras lärarnas genomsnittliga 
schemalagda undervisningstid inom grundskolan enligt nedan: 
 
Lärarkategori Förändring i 

schemalagd 
undervisningstid 
per vecka 

Ny schemalagd  
genomsnittlig 
undervisningstid 
per vecka 

   
Lärare i åk F-6 + 1 timme 19,67 
Lärare i åk 7-9 + 2 timmar 18,67 
Speciallärare i åk 
F-6 

+ 2 timmar 20,67 

Speciallärare i åk 
7-9 

+ 3 timmar 19,67 

 
Tjänstgöring som vikarie för lärare som av olika orsaker är frånvaran-
de från den schemalagda undervisningstiden läggs in i lärartjänsterna, 
vilket möjliggör att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 12  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-06-16  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
§  71   fortsättning  Dnr. 12/10 
 
Vid nämnda sammanträde beslöt arbetsutskottet att ge bildningschefen 
i uppdrag att kalla berörda fackliga organisationer till överläggning 
och därvid framlägga ovanstående yrkande från Socialdemokraterna 
och Torsåspartiet som arbetsgivarens förslag samt att föreslå bild-
ningsnämnden att fatta beslut i ärendet enligt framlagt förslag (AU § 
27/10). 
 
Bildningsnämndens samverkansgrupp har behandlat ärendet den 23 
mars 2010, varvid parterna ej kunde nå någon enighet i frågan. 
 
LR och Lärarförbundet har därefter inkommit med begäran om central 
förhandling som ägde rum den 8 april 2010. Ej heller då kunde enig-
het uppnås kring arbetsgivarens förslag. 
 
Skrivelser i ärendet har inkommit från rektor Lotta Elmbro och Torsås 
Föräldraförening enligt akt. 
 
Lärare och speciallärare från samtliga stadier informerade nämnden 
den 22 april 2010 om sina arbetsuppgifter utöve r schemalagd under-
visningstid, kvalitetssäkring för såväl elever som undervisande lärare 
och om vad som enligt forskningen påverkar resultaten i skolan. 
 
Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 22 april 2010 att 
återremittera ärendet till bildningsnämnden eftersom beslutsunderlaget 
behövde kompletteras med konsekvensbeskrivningar från berörda 
rektorer. 
 
Skrivelsen från Torsås Föräldraförening lämnades utan åtgärd, då den 
ej var undertecknad. 
 
Protokollsanteckning från Irma Folkesson (c), Markus Johansson (c), 
Marie Jansson (kd), Patrik Reineborg (m) och Anders Palmér (m)                   
angående vikten av att ansvariga politiker får konsekvensbeskrivning-
ar av de beslut som tas i den politiska organisationen samt om gräns-
dragningen mellan den politiska beslutsnivån och rektors ansvars-
område bifogades protokollet (BIN § 38/10). 
 
Konsekvensbeskrivningar av förändring av lärarnas arbetstider från 
bildningschefen respektive grundskolans rektorer har inkommit enligt 
akt. 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 12  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-06-16  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
§  71   fortsättning  Dnr. 12/10 
 
Skrivelse från LR:s styrelse angående det bemötande de lärare fick 
som var inbjudna till nämndens sammanträde den 22 april har inkom-
mit enligt akt. 
 
Yrkande 
 
Sören Bondesson (s) och Bert Appert (tp) yrkar bifall till arbetsutskot-
tets förslag enligt nedan: 
 
Från och med läsåret 2010/2011 förändras lärarnas genomsnittliga 
schemalagda undervisningstid inom grundskolan enligt nedan: 
 
Lärarkategori Förändring i 

schemalagd 
undervisningstid 
per vecka 

Ny schemalagd  
genomsnittlig 
undervisningstid 
per vecka 

   
Lärare i åk F-6 + 1 timme 19,67 
Lärare i åk 7-9 + 2 timmar 18,67 
Speciallärare i åk 
F-6 

+ 2 timmar 20,67 

Speciallärare i åk 
7-9 

+ 3 timmar 19,67 

 
I lärares genomsnittliga schemalagda undervisningstid ingår att vika-
riera för annan lärare som av olika anledningar är frånvarande, vilket 
möjliggör att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort. 
 

Bildningsnämndens beslut 
 

Bildningsnämnden beslutar enligt Sören Bondessons och Bert Apperts förslag. 
 

Protokollsanteckning från Irma Folkesson (c), Markus Johansson (c), 
Marie Jansson (kd), Patrik Reineborg (m) och Anders Palmér (m)                   
angående vikten av att ansvariga politiker får konsekvensbeskrivning-
ar av de beslut som tas i den politiska organisationen samt om 
gränsdragningen mellan den politiska beslutsnivån och rektors 
ansvarsområde bifogas protokollet. 
 
______________ 
Exp. LR 
Lärarförbundet 
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§  72 Dnr. 74/10 
 
 
ORGANISATION AV FEMÅRSGRUPPER I FÖRSKOLAN 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck  har inför bildningsnämnden den 20 
maj 2010 redogjort för organisationen av femårsverksamheten inom 
förskolan i Torsås hösten 2010 (BIN § 56/10). 
 
I nuläget ingår 35 barn i 5-årsgruppen, varav 6 barn är s k 15-timmars-
barn och 3 barn är kommunplacerade flyktingar. Antalet tjänster i 5-
årsgruppen är 4.80. 
 
För att lösa situationen inför hösten 2010 föreslår förskolerektor Inger 
Sandbäck följande alternativ enligt inkommen skrivelse: 
 
Alternativ 1 
Lokalförutsättningar: 
Smultronet, 2 gymnastiktider/vecka. Lilla Linnean kan användas. 
Lunch i Torskolans matsal. 
För att kunna använda Lilla Linnean behövs buss. 
Kostnad för buss 4 dagar/vecka är 60.0 tkr per år. 
  
Pedagogiska förutsättningar: 
5-åringarna delas alltid i mindre grupper, vilket innebär ett behov av 
ytterligare 1.0 förskollärartjänst till en kostnad av 360 tkr per år. 
 
Total årskostnad: 420.0 tkr. 
 
Alternativ 2 
Lokalförutsättningar: 
Smultronet, 2 gymnastiktider/vecka. 
Förstärkning med moduler från Expandia. Årshyra: 204.0 tkr. 
Markbädd: ca 400.0 tkr enligt uppgift från TFAB. 
 
Pedagogiska förutsättningar: 
Ingen extra förskollärartjänst behövs, då lokalerna ligger intill 
varandra. 
 
Total årskostnad: 204.0 tkr samt en engångskostnad på 400.0 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 12  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-06-16  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  72  forts. Dnr. 74/10 
 
 

ORGANISATION AV FEMÅRSGRUPPER I FÖRSKOLAN 
 

Yrkande 
 

Irma Folkesson (c) yrkar bifall till alternativ 2 enligt ovan. 
 

Bildningsnämndens beslut 
 

Bildningsnämnden beslutar enligt Irma Folkessons yrkande och ingår med 
begäran till TFAB om åtgärdande enligt alternativ 2 samt med begäran till 
kommunstyrelsen om tilläggsans lag för tillkommande hyreskostnader. 
 

___________________ 
Exp. TFAB 
Ks



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 12  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämnden 2010-06-16  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

§  73 Dnr. 85/10 
 
 

REMISS - KULTUR MED NYA ÖGON 
 

Regionförbundets styrelse beslutade i januari 2009 att upprätta en 
strategi för att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen. 
En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länens 
kommuner har tagit fram förslag till strategi.  
Kultur med nya ögon syftar till att lyfta fram kulturens kraft i den 
personliga, lokala och regionala utvecklingen. Det övergripande målet 
med ”Kultur med nya ögon” är att kulturen ”skall vara en övergripan-
de kraft i Kalmar läns tillväxt”.  
 
”Kultur med nya ögon” mynnar ut i förslag på sex strategiska insatser 
som utgör basen för länets strategiska arbete med att stärka kulturens 
roll i regional och lokal samhällsutveckling. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 
2010-09-30.  
 
Kommunstyrelsen har den 1 juni 2010 beslutat inhämta yttrande på 
remissen från bildningsnämnden. Yttrandet skall vara kommunsty-
relsen tillhanda senast den 15 augusti 2010. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar ge enhetschef Karin Seebass i uppdrag att 
på nämndens vägnar avge yttrande på remissen till kommunstyrelsen. 
 
____________ 
Exp. Ks 
Karin Seebass 
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§  74 Dnr. - 
 
 
KOSTNADER I SAMBAND MED FLYKTINGMOTTA-
GANDE PÅ FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 
 
Bildningschefen informerar nämnden om den skrivelse han 
upprättat enligt akt över kostnader i samband med flykting-
placeringar på förskolor och skolor i kommunen under 2010. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert (tp) yrkar att ärendet återremitteras och tas upp på 
bildningsnämndens septembersammanträde. Beslutsunderlag 
utsändes med kallelsen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt Bert Apperts yrkande. 
 
___________ 
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§  75 Dnr. – 
 
 
SKRIVELSE ANGÅENDE BESLUT I PERSONALUT-
SKOTTET AV DEN 9 JUNI 2010 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har den 9 juni 2010 behandlat 
en skrivelse som lärarna i årskurs 4-6 på Torskolan skickat hem till 
eleverna. Skrivelsen redogör för möjliga konsekvenser av bild-
ningsnämndens beslut att utöka lärarnas schemalagda undervis-
ningstid. 
 
Personalutskottet beslöt att arbetsgivarens reaktion på det inträffade 
stannar vid en erinran under förutsättning att berörda lärare före 
vårterminens slut 2010 skickar ut en skriftlig dementi till föräldrar-
na. 
 
Lärarna i årskurs F-3 på Torskolan har inkommit med skrivelse 
genom vilken de vill visa, att det stöttar sina kollegor i årskurs 4-6. 
Lärarna har inte gjort något fel, då det är deras skyldighet att infor-
mera föräldrarna, när det sker förändringar i skolan. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Skrivelsen från lärarna i årskurs F-3 på Torskolan överlämnas till 
personalutskottet. 
 
______________ 
Exp. PU 
 
 
 
 
  
 
  


