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Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 2 september 2010 kl. 17.30-20.00.     
  
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 
 Ann Ludwigsson, S      
 Christina Lönnqvist, S 
 Hans Gustafsson, V      
 Markus Johansson, C 
 Irma Folkesson, C   
 Anders Palmér, M 
 Patrik Rejneborg, M 
 Marie Jansson, KD 
 Inga-Britt Karlsson, S, tjänstgörande ersättare för Bert Appert, TP 
 Ann-Britt Mårtensson, S, tjänstgörande ersättare för Marianne Smith, TP, 
  §§ 76, 79-88 
 Pia Buchwald Nielsen, C, tjänstgörande ersättare för Marianne Smith, TP, §§ 77-78 
  
  
  
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
  Lena Klippvik, sekreterare 
 I övrigt se deltagarförteckning sidan 2 
  
       
Utses att justera Marie Jansson 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen tisdagen den 7 september 2010 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer 76 - 88 

  Lena Klippvik  
 Ordförande        
  Sören Bondesson  
 Justerande        
  Marie Jansson 
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Underskrift Lena Klippvik   
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Pia Buchwald Nielsen, C, ej tjänstgörande ersättare 76, 79 - 88 
Christina Svensson, C, ej tjänstgörande ersättare 76 - 88 
Lotta Elmbro, rektor Torskolan åk 7-9 79 
Karolina Eriksson, folkhälsosamordnare 78 
Inga-Lill Josephsson, ämneslärare Torskolan 77 
Inger Sandbäck, rektor för förskolan 80 - 84 
Christina Robertsson, facklig företrädare för 76 - 88 
Lärarförbundet       
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 76 - 88 
 
§ 76  Delegationsärenden 
 
§ 77  Ämneslärare Inga-Lill Josephsson informerar  
 
§ 78  Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson informerar 
 
§ 79  Rektor Lotta Elmbro informerar om aktuell betygsstatistik 
 
§ 80  Skrivelse från föräldrarepresentanter på förskolan 
 
§ 81  Förskolerektor Inger Sandbäck informerar om förskolefrågor 
 
§ 82  Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 83  Vårdnadsbidrag 
 
§ 84  Kostnader för flyktingmottagande på förskolor och skolor 
 
§ 85  Aktuella kulturfrågor 
 
§ 86  Revidering av konststrategi 
 
§ 87  Strategi för scenkonstens utveckling 
 
§ 88  Informationsärenden 
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BIN § 76/10    
Delegationsärenden 
      
Ärendebeskrivning 
 
Delegationsärenden nr 7-12 2010 till bildningschef Göran Eliasson, nr 20-31 
till rektor Lotta Elmbro, nr 23-34 till rektor Anders Thomas, nr 16-36 till 
rektor Lisbeth Kromnow, nr 6-12 till rektor Bertil Tjerneld, nr 21-32 till 
förskolerektor Inger Sandbäck och nr 19-26 till enhetschef Karin Seebass.    
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
-----  
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BIN § 77/10    
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ämneslärare Inga-Lill Josephsson belyser vissa arbetsmiljö- och samver-
kansfrågor utifrån sin verksamhet som ämneslärare på Torskolans högstadium.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------- 
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BIN § 78/10 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson redovisar resultatet av den senaste 
drogvaneenkäten som fyllts i av elever i åk 8 på Torskolan under vårterminen 
2010 samt om olika åtgärder för att förebygga drogmissbruk. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------- 
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BIN § 79/10 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rektor Lotta Elmbro informerar nämnden angående aktuell betygsstatistik för 
elever i åk 9 på Torskolan våren 2010 enligt akt – bakgrundsfaktorer, insatta 
resurser m m. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------- 
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BIN § 80/10  10/54 
AU § 44/10    
Skrivelse från föräldrarepresentanter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föräldrarepresentanter från förskolorna i Torsås har inkommit med skrivelse 
angående stora barngrupper inom förskolan enligt akt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 föreslå bildningsnämnden 
besluta: 
 
Tf bildningschefen och förskolerektor Inger Sandbäck får i uppdrag att besvara 
skrivelsen från föräldrarepresentanterna. 
 
Bildningsnämndens behandling 2010-09-02: 
 
Tf bildningschefen och förskolerektor Inger Sandbäck redogör för innehållet i 
föreliggande svarsskrivelse enligt akt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Föreliggande skrivelse från tf bildningschefen och förskolerektor Inger 
Sandbäck tillsändes berörda föräldrarepresentanter som nämndens egen.  
 
-------- 
Sändlista 
Berörda föräldrarepresentanter 
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BIN § 81/10 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck informerar bildningsnämnden angående vissa 
förskolefrågor: 
 
§ Hur sommarstängningen av förskolor och fritids fungerat 2010. 
 
§ Paviljongen vid förskolan Smultronet. Inflyttning sker i början av 

september 2010. 
 
§ Kostnader för barnomsorg på obekväm tid till och med andra kvartalet 

2010 enligt akt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------- 
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BIN § 82/10   07/100 
AU § 43/10 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har den 10 maj 2010 beslutat ge TFAB i uppdrag 
att i samråd med berörda verksamhetsansvariga ta fram kostnads-
kalkyl för de anpassningar av fastigheten Björken till lokaler för 
förskola och fritidshem som behöver göras enligt sammanställning av 
den 30 april 2010 samt att omgående inleda arbetet med att dels 
iordningställa fastigheten till användbart skick enligt utredning från 
WSP, dels anpassa den till lokaler för förskola och fritidshem  
(BIN § 51/10). 
 
Bildningschefen har gett TFAB i uppdrag att omgående inleda arbetet 
med att iordningställa Björken till för hyresgästen acceptabelt 
bruksskick enligt utredning från WSP i oktober 2007 samt att 
omedelbart ta fram kostnadsförslag på erforderliga lokalanpassningar 
och inleda desamma enligt minnesanteckningar från den 30 april 
2010. 
 
Arbetsmiljöverket har inkommit med skrivelse vari begärs att bild-
ningsnämnden senast den 13 september 2010 till Arbetsmiljöverket 
redovisar en beslutad åtgärds- och tidsplan för vad som skall ske med 
förskolan i Gullabo. 
 
WSP har i skrivelse av den 8 juni 2010 redovisat en preliminär 
tidsplan för iordningställande av Björken. Byggstarten planeras till 
vecka 40 med färdigställande vecka 6 2011. Kostnaden beräknas till 
2,5 milj. kronor. 
 
Åtgärderna omfattar i stort: 
§ Sanering av fuktskador i byggnadens golvkonstruktion 
§ Nytt ventilationssystem 
§ Underhållsarbeten som målning och byte av fönster 
§ Byte av uppvärmningssystem till luftburen värme 
§ Mindre förändring av rumsindelning 
§ Komplettering och förändring av kök, wc och förråd 
§ Inglasat uterum samt  
§ Anpassning av gården till ny verksamhet. 
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Fortsättning § 82/10,  Förskolelokaler i Gullabo 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 föreslå bildningsnämnden 
besluta: 
 
Fastigheten Björken renoveras till lokaler för förskola och fritidshem enligt av 
WSP presenterad åtgärds- och tidsplan av den 8 juni 2010. 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att före bildningsnämndens sammanträde den 
2 september 2010 uppta överläggning med TFAB angående renoveringens om-
fattning och framtida hyreskostnader för fastigheten Björken. 
 
Bildningsnämndens behandling 2010-09-02: 
 
Tf bildningschefen redogör för den överläggning han haft i ärendet med TFAB 
den 1 september. Anbud på renovering av Björken är ute, varför någon föränd-
ring av omfattningen av renoveringen av fastigheten i nuläget ej kan göras. 
TFAB uppger som preliminär hyreskostnad för fastigheten Björken 300.0 tkr. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Fastigheten Björken renoveras till lokaler för förskola och fritidshem enligt av 
WSP presenterad åtgärds- och tidsplan av den 8 juni 2010. 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att efter anbudsöppningen kontakta TFAB 
för uppgift om vad hyreskostnaden för Björken mer exakt uppgår till och 
återkomma till nämnden med besked. 
 
-----  
Sändlista 
Arbetsmiljöverket 
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BIN § 83/10  08/78 
Vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2008 beslutat uppdra åt barn- 
och utbildningsförvaltningen att upprätta ett regelsystem för införan-
de av kommunalt vårdnadsbidrag i Torsås kommun (Kf § 64/08). 
 
Beslutsunderlag har upprättats av förskolerektor Inger Sandbäck 
enligt akt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11: 
 
Framtaget beslutsunderlag noteras till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen har den 21 oktober 2009 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för revidering, så att det överensstämmer med syftet. 
 
Bildningsnämndens behandling 2010-09-02: 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck har utarbetat reviderat beslutsunderlag enligt 
akt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Ärendet tas upp i partigrupperna och därefter i bildningsnämnden den 30 
september 2010. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden
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BIN § 84/10 
BIN § 74/10   
Kostnader för flyktingmottagande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf bildningschefen informerar nämnden om den skrivelse förre 
bildningschefen Göran Eliasson upprättat enligt akt över kostna-
der i samband med flyktingplaceringar på förskolor och skolor i 
kommunen under 2010 och om underlaget för densamma. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-06-16: 
 
Ärendet återremitteras och tas upp på bildningsnämndens 
sammanträde den 2 september. 
 
Bildningsnämndens behandling 2010-09-02: 
 
Yrkande 
 
Irma Folkesson, C, och Markus Johansson, C, yrkar att flykting-
samordnare Charlotte Sandell bjuds in till bildningsnämnden för 
att redogöra för flyktingmottagningen i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden beslutar bifalla yrkandet från Irma Folkesson 
och Markus Johansson. 
 
Bildningsnämnden efterlyser klara regler från kommunstyrelsen 
angående medelstilldelning för mottagande av flyktingar i förskola, 
skola och fritidshem. 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 
7 september redogöra för ärendet med utgångspunkt från ovan nämnd 
sammanställning över bildningsnämndens kostnader för flyktingmottagande 
under 2010. 
 
--------- 
Sändlista 
Ks 
Charlotte Sandell 
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BIN § 85/10   
Information angående aktuella kulturfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef Karin Seebass informerar i skrivelse bildningsnämnden om aktuella 
kulturfrågor bland annat: 
 
Utvärdering av utökat öppethållande på huvudbiblioteket. 
 
Föreningsmöte den 7 oktober. 
 
Föreläsningsdag för all bibliotekspersonal den 1 oktober. 
 
Utvärdering av sommarens aktiviteter på Sjöfartsmuseet. 
 
Verksamheten på TM. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------- 
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BIN § 86/10   10/85 
AU § 45/10   
Remiss – Revidering av Konststrategi för Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut ”Revidering av Konststrategi för 
Kalmar län” på snabbremiss till länets kommuner. Remissvar skall vara Re-
gionförbundet tillhanda senast den 30 september 2010. Beslut om ”Konst-
strategi för Kalmar län” fattas i samband med beslut om ”Kultur med nya 
ögon”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 föreslå bildningsnämnden 
besluta: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
------- 
Sändlista 
Regionförbundet 
Ks
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BIN § 87/10   10/85 
AU § 4610   
Remiss – Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut ”Strategi för scenkonstens utveck-
ling i Kalmar län” på snabbremiss till länets kommuner. Remissvar skall vara 
Regionförbundet tillhanda senast den 30 september 2010. Beslut om ”Strategi 
för scenkonstens utveckling” fattas i samband med beslut om ”Kultur med nya 
ögon”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 föreslå bildningsnämnden 
besluta: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
------- 
Sändlista 
Regionförbundet 
Ks
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BIN § 88/10 
Information    
  
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschefen informerar nämnden om följande: 
 
Skolinspektionen kommer att inleda en tillsyn av Torsås kommun under våren 
2011. 
 
Förvaltningsrätten i Växjö har beslutat avskriva målet angående laglighets-
prövning enligt kommunallagen. 
 
Karl-Erik Gustavsson har inkommit med tack för att han tilldelats 2010 års 
kulturpris i kommunen. 
 
Inga-Britt Karlsson tackar för att hon tilldelats 2010 års kulturpris i kommu-
nen. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
--------- 


