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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 13 - 23 
 
§ 13 Delegationsärenden 
 
§ 14 Information från projektsamordnare Anders Adelgren 
 
§ 15 Information från VD i TFAB 
 
§ 16 Kontaktpersoner 2011-2014 
 
§ 17 Samråd om förslaget ”Unga i samverkan” 
 
§ 18 Restaurering av konstverk 
 
§ 19 Ändrade regler för vistelse i fritidshem 
 
§ 20 Information angående: 
 Budget för Korrespondensgymnasiet 2011 
 Överläggning med Skolinspektionen 
 Kulturfrågor 
 Verksamhetsberättelse för förskolan Vindruvan 
 Tack från familjen Markestål 
 
§ 21 Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 22 Utrustning i Torskolans nya kök 
 
§ 23 Information för förtroendevalda        
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BIN § 13/11 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden nr 1 2011 till t f bildningschef Leif Karlsson, nr 1 till rek-
tor Lisbeth Kromnow, nr 1-6 till rektor Anders Thomas och nr 1 till rektor 
Lotta Elmbro 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
--------- 
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BIN § 14/11 
Information från projektsamordnare Anders Adelgren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektsamordnare Anders Adelgren informerar bildningsnämnden om sin 
verksamhet. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
---------- 
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BIN § 15/11 
Information från VD i TFAB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD i TFAB, Magnus Andersson, informerar bildningsnämnden om aktuella 
fastighetsfrågor – underhåll och renovering av Torskolan, ombyggnad av 
Torskolans kök och projektering av ny sporthall i Torsås. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
---------- 
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BIN § 16/11 
Kontaktpersoner 2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på kontaktpersoner för förskolor och skolor under 
mandatperioden 2011-2014 enligt följande: 
 
Område Kontaktpersoner  
  
Bergkvara - förskolor, skola, kultur Östen Barrdahl 
och fritid Roger Isberg 
 Patrik Rejneborg 
  
Gullabo - förskolor, skola, kultur Irma Folkesson 
och fritid Kjell Mattsson 
 Ann-Britt Mårtensson 
  
Söderåkra - förskolor, skola, kultur och 
fritid 

Anita Winblad 

 Lina Milesson 
  
Torsås - förskolor, Torskolan år F-6, Marie Jansson 
särskolan Jill Jonsson 
 Lina Jonsson 
  
Torsås - Torskolan år 7-9, kultur och Sören Bondesson 
fritid innefattande bland annat 
kommunbibliotek, sporthall och TM 

Maria Karlsson 
Inga-Britt Karlsson 

  
Korrespondensgymnasiet Anders Palmér 
 Per Olof Peterson 
 Christina Svensson 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Kontaktpersoner för perioden 2011-2014 utses enligt ovanstående 
sammanställning. 
 
----------- 
Sändlista 
Personalavd. 
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BIN § 17/11 
BIN § 8/11 
Samråd om förslaget ”Unga i samverkan 2011-2013” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt den 18 november 2010 att skicka ut förslaget 
”Unga i samverkan 2011-2013” på samråd till länets kommuner.  
 
Förslaget som omfattar tre insatsområden innebär en bred samverkan i länet 
kring ungdomsfrågor.  
Insatsområden: 
Internationella möjligheter för unga 
Lokal och regional ungdomspolitik samt 
Mötesplatser. 
 
Finansiering för Torsås kommun: 
År 2011-2013   52 978 kronor per år. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till bildnings-
nämnden för beredning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-01-17: 
 
Bildningsnämnden beslutar att ej bereda ärendet i avvaktan på resultatet av den 
workshop som anordnas i kommunen den 9 februari angående barns och ung-
domars situation. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Charlotte Gustafsson Alidzanovic, samordnare för ungdomsfrågor på Region-
förbundet inbjuds till nämndens sammanträde i mars för att informera nämn-
den i ärendet. 
 
-------- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 14 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2011-02-17 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
BIN § 18/11   10/133 
BIN § 122/10    
Björn Raméls stångmärke på Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls stång--
märke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång i 
tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos kom-
munstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och 
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat 
överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09: 
 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda 
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
 
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av renove-
ring av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars. 
 
-------- 
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BIN § 19/11 
AU § 6/11 
Ändrade regler för vistelse på fritidshem 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Torsås kommuns regler för vistelse på fritidshem står det: ”Inom fritids-
hemmet bedrivs en pedagogisk verksamhet för skolbarn from det år barnet 
fyller 6 år tom det år barnet slutar årskurs 6”. 
 
I den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 stadgas att ”Fritidshem 
ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-09: 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att skollagens skrivning 
tillämpas från och med höstterminen 2011. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att ändra 
reglerna för vistelse i fritidshem från och med höstterminen 2011 enligt 
ovanstående förslag. 
 
-------- 
Sändlista 
Ks 
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BIN § 20/11 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf bildningschefen informerar nämnden om: 
 
§ Budget för Korrespondensgymnasiet 2011. 
 
§ Introduktionsträff med Skolinspektionen den 2 mars. 
 
§ Aktuella kulturella aktiviteter för barn och vuxna. 
 
§ Verksamhetsberättelse för förskolan Vindruvan 2010. 
 
§ Tack från familjen Markestål. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
-------- 
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BIN § 21/11   07/100, 11/05 
AU § 1/11    
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2010 gett TFAB ägardirektiv att försälja 
Gullabo Prästgård under förutsättning att utemiljön för barnen är iordning-
ställd innan försäljning sker. 
 
TFAB har inkommit med skrivelse vari man framför att besked önskas från 
bildningsnämnden angående utemiljön, så att arbetet med densamma kan starta 
under februari månad med beställning av utrustning. TFAB vill slutföra arbetet 
med skolgården snarast för att kunna bjuda ut Prästgården till försäljning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-26: 
 
T f bildningschefen redogör för den utredning som gjorts angående eventuell 
förläggning av undervisningen för årskurs 5-6 i Gullabo skola till Torskolan. 
Av utredningen framgår att det ej blir en bra lösning att förlägga både fritids-
hem och förskola i skolans lokaler vid en flytt av åk 5-6. Dessutom kommer 
organisationen vid Torskolan att utökas de närmaste två åren vid en flytt, vilket 
innebär att besparingen blir marginell. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-26: 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att undervisningen för 
elever i årskurs 5-6 bibehålls på Gullabo skola tills vidare. 
 
Stationshuset och biblioteket används för förskola och fritidshem. TFAB får i 
uppdrag att tillsammans med rektorerna ta fram en plan samt skissritning över 
hur lokalerna på bästa sätt kan anpassas till verksamheten. TFAB får dessutom 
i uppdrag att påbörja arbetena med renovering av skolgården enligt tidigare 
upprättad skiss. Målsättningen skall vara att lokaler och skolgård är iordning-
ställda till sommaren 2011. Tillträde till prästgården får ej ske förrän utemiljön 
är ordnad. 
 
Ordföranden, Irma Folkesson, C, deltar ej i såväl arbetsutskottets förslag som 
beslut enligt ovan med undantag av förslaget att undervisningen för elever i åk 
5-6 bibehålls på Gullabo skola. 
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Fortsättning BIN § 21/11, Förskolelokaler i Gullabo 
 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-02-17: 
 
Jan-Åke Ehrnborg, MP, hemställer i en motion till kommunfullmäktige att 
kommunstyrelsen snarast ger TFAB i uppdrag att ta in anbud på renove-
ring/ombyggnad av Gullabo Prästgård till förskolelokaler. Under tiden får inte 
byggnaden bjudas ut till försäljning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 februari 2011 beslutat inhämta 
synpunkter på inlämnad motion gällande Gullabo Prästgård. 
 
T f bildningschefen informerar om att Arbetsmiljöverket fått in en anmälan om 
risker i arbetsmiljön vid Gullabo förskola. Inspektion kommer att verkställas 
den 3 mars 2011. 
 
Yrkanden 
 
Sören Bondesson, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Irma Folkesson, C, yrkar att bildningsnämnden avvaktar med att ta beslut i 
ärendet till dess att motionen om att förlägga förskola och fritidshem till 
Gullabo Prästgård behandlats. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt Sören Bondessons förslag. 
 
Reservationer 
 
Irma Folkesson, C, och Maria Karlsson, , reserverar sig mot 
bildningsnämndens beslut – den förra skriftligt. 
 
--------- 
Sändlista 
TFAB 
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BIN § 22/11 
Utrustning i Torskolans nya kök 
 
Ärendebeskrivning 
 
I projekteringen av nytt tillagningskök på Torskolan har stekbord ej funnits 
med i den ursprungliga planeringen. Berörd personal har inkommit med 
önskemål om att utrustningen kompletteras med stekbord. VD för TFAB, 
Magnus Andersson, informerar om förslag till komplettering av utrustningen 
enligt personalens önskemål. Förslaget har godkänts av kostansvarig och 
skyddsombud. Kostnaden beräknas till 90,0 – 100,0 tkr inkl. kringkostnader för 
projektering m m 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Utrustningen i Torskolans nya kök kompletteras med stekbord enligt upprättat 
förslag. 
 
---------- 
Sändlista 
TFAB 
Kostansvarig på Torskolan 
Skyddsombud Kommunal på Torskolan 
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BIN § 23/11 
Information till förtroendevalda 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Ledamöter och ersättare inbjuds till information och diskussion kring bild-
ningsnämndens måldokument samt kring innehållet i den pärm de fått från 
bildningskontoret. Informationen äger rum tisdagen den 15 mars kl. 18.00 i 
Torskolans bibliotek. 
 
---------- 


