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Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 30 juni 2011 kl. 17.30-19.15.    
  
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Maria Karlsson, C 
 Patrik Rejneborg, M 
 Lina Milesson, FP 
 Sören Bondesson, S 
 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 
 Kjell Mattsson, KD, tjänstgörande ersättare för Marie Jansson, KD 
 Ann-Britt Mårtensson, S, tjänstgörande ersättare för Inga-Britt Karlsson, S 
  
  
       
   
Övriga deltagande Lotta Elmbro, t f bildningschef, föredragande 
  Lena Klippvik, sekreterare 
 Lina Jonsson, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Anders Palmér, M, ej tjänstgörande ersättare 
       
  
Utses att justera Maria Karlsson 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen tisdagen den 5 juli 2011 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  91 - 95 

  Lena Klippvik  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Maria Karlsson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Bildningsnämnden   

Sammanträdesdatum 2011-06-30   
     
Datum för anslags  
uppsättande 2011-07-05 Datum för anslags 

nedtagande 2011-07-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
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Underskrift Lena Klippvik   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 91 - 95 
 
§ 91 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
 
§ 92 Laglighetsprövning av beslut om sommarstängning 
 
§ 93 Anmälan till Skolinspektionen 
 
§ 94 Informationsärenden  
 
§ 95 Placering på träningsskola 
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BIN § 91/11 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet      
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har den 21 mars 2011 beslutat ingå till kommunfullmäktige 
med begäran om att få inrätta ett kultur- och fritidsutskott bestående av tre 
förtroendevalda och med enhetschef Karin Seebass som föredragande. 
 
Kommunfullmäktige har den 30 maj 2011 beslutat bifalla framställningen. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-29 skall det finnas ett förslag på 
förändrat reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är kultur- 
och fritidsutskottets uppgifter. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-06-30: 
 
Yrkanden och propositionsordning 
 
Irma Folkesson, C, yrkar att bildningsnämnden utser tre ledamöter och tre 
ersättare till kultur- och fritidsutskottet. 
 
Sören Bondesson, S, yrkar att ärendet återremitteras, då det inte är tillräckligt 
berett och då inte nämndens reglemente kompletterats med vilka uppgifter 
kultur- och fritidsutskottet skall ha. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt hennes eget förslag. 
 
Sören Bondesson, S, begär votering. Votering genomförs genom handuppräck-
ning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar Ja och den som bifaller 
Sören Bondessons förslag röstar Nej. 
  
Voteringen utfaller enligt följande: 
 
Ledamöter Ersättare Par

ti 
Ja Nej 

Sören Bondesson  S  X 
 Ann-Britt Mårtensson S  X 
Jill Jonsson  S  X 
Roger Isberg  S  X 
Patrik Rejneborg  M X  
 Kjell Mattsson KD X  
Lina Milesson  FP X  
Irma Folkesson  C X  
Maria Karlsson  C X  
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Fortsättning BIN § 91/11, Val av ledamöter och ersättare i kultur- 
och fritidsutskottet 
 
Yrkanden 
 
Kjell Mattsson, KD, föreslår Marie Jansson, KD, och Maria Karlsson, C, som 
ordinarie ledamöter i kultur och fritidsutskottet med Marie Jansson som icke-
arvoderad ordförande. 
 
Irma Folkesson, C, föreslår Östen Barrdahl, C, som ersättare för Maria 
Karlsson. 
 
Patrik Rejneborg, M, föreslår Anders Palmér, M, som ersättare för Marie 
Jansson. 
 
Socialdemokraterna avstår från att utse någon ledamot eller ersättare i utskottet 
tills utskottets uppgifter har fastslagits i bildningsnämndens reglemente. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
Bildningsnämnden beslutar utse ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-
utskottet enligt Kjell Mattssons och Irma Folkessons förslag. 
 
Marie Jansson, KD, utses till ordförande. Endast sammanträdesarvode utgår till 
ordföranden. 
 
Reservationer 
 
Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson, Jill Jonsson och Roger Isberg, 
samtliga S, reserverar sig mot bildningsnämndens beslut till förmån för Sören 
Bondessons yrkande. 
 
------- 
Sändlista 
Personalavd. 
Karin Seebass 
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BIN § 92/11   11/34  
AU § 55/11   
BIN § 74/11     
AU § 40/11    
Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande 
bildningsnämndens beslut av den 21 mars 2011 § 39 
 
Ärendebeskrivning 
 
Niclas Svensson har till förvaltningsrätten i Växjö inkommit med yrkande att 
bildningsnämndens beslut av den 21 mars 2011 § 39 angående sommarstäng-
ning av förskolor och skolbarnsomsorg 2011 upphävs, då det enligt klaganden 
tillkommit i strid med bestämmelserna i kommunallagen.  
 
Förvaltningsrätten har beslutat att Torsås kommun skall yttra sig över  
sakfrågan senast den 27 maj 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-11: 
 
Arbetsutskottet beslutar ge t f bildningschef Lotta Elmbro i uppdrag att 
upprätta ett svar till förvaltningsrätten i Växjö och föredra ärendet på 
bildningsnämndens sammanträde den 23 maj. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
 
T f bildningschef Lotta Elmbros skrivelse insändes till förvaltningsrätten som 
nämndens egen.  
 
I skrivelsen hemställer bildningsnämnden att överklagandet lämnas utan bifall, 
då nämndens beslut i ärendet inte strider mot någon av grunderna för laglig-
hetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. 8 §. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-21: 
 
Förvaltningsrätten i Växjö har den 17 juni 2011 beslutat bifalla överklagandet 
och upphäva bildningsnämndens beslut i ärendet av den 21 mars 2011.  
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Fortsättning BIN § 92/11, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
 
Enligt skollagen skall plats inom skolbarnsomsorgen erbjudas så nära barnets 
eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att 
effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall också tas till 
vårdnadshavarens önskemål. I förarbetena till lagen anges att det i viss mån är 
acceptabelt att verksamheten hålls stängd enstaka dagar under året för perso-
nalplanering eller liknande ändamål. 
 
Förvaltningsrätten anser att den av Torsås kommun beslutade stängningen av 
skolbarnsomsorgen i Gullabo strider mot lagen, varför beslutet skall upphävas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-21: 
 
Irma Folkesson (c) föreslår att bildningsnämnden beslutar överklaga förvalt-
ningsrättens dom till kammarrätten, då bildningsnämnden i sitt beslut i ärendet 
beaktat vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser, 
vilket är helt i linje med bestämmelserna i skollagen kap.2 8 §. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att överklaga förvaltnings-
rättens dom med ovanstående motivering. 
 
Ärendet tas upp på ett extra sammanträde i bildningsnämnden torsdagen den 
30 juni kl. 17.30. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-06-30: 
 
T f bildningschef Lotta Elmbro redovisar den totala kostnaden – ca 30.000 
kronor - för att transportera berörda barn i Gullabo till förskola/skolbarns--
omsorg i Bergkvara under sommarstängningen. 
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Fortsättning BIN § 92/11, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden beslutar överklaga förvaltningsrättens dom till kammar-
rätten, då bildningsnämnden i sitt beslut i ärendet beaktat vad som krävs för att 
effektivt utnyttja lokaler och andra resurser, vilket är helt i linje med bestäm-
melserna i skollagen kap.2 8 §. 
 
Sommarstängning av förskolor och skolbarnsomsorg genomförs 2011 enligt 
följande: 
 
Vecka 27 
Skogsgläntan är öppen för förskolorna i Torsås och Gullabo. 
Ängen/Gullvivan är öppna för förskolorna i Bergkvara och Söderåkra. 
Torskolans skolbarnsomsorg är öppet för skolbarnsomsorgen i Torsås och 
Gullabo. 
Bergkvaras och Söderåkras skolbarnsomsorg är öppna. 
 
Vecka 28-32 
Ängen/Gullvivan är öppna för samtliga förskolor och skolbarnsomsorg i 
Torsås kommun. 
 
Vecka 27 kan föräldrar till barn på förskola och skolbarnsomsorg i Gullabo 
välja att ha sina barn antingen i Torsås eller Bergkvara. 
 
I avvaktan på kammarrättens dom beslutar bildningsnämnden att erbjuda 
föräldrarna till barn på förskola och skolbarnsomsorg i Gullabo transport till 
förskola/skolbarnsomsorg i Bergkvara – en transport till Bergkvara och en 
hem till Gullabo per dag – under sommarstängningen 2011. 
 
Förskolechef Inger Sandbäck får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
5 september redovisa den verkliga vistelsetiden för barnen på respektive för-
skola/skolbarnsomsorg under sommarstängningen. 
 
----------- 
Sändlista 
Förvaltningsrätten i Växjö 
Inger Sandbäck 
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BIN § 93/11   11/104 
Yttrande över anmälan till Skolinspektionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolinspektionen har den 7 juni 2011 tagit emot en anmälan gällande en elev i 
årskurs 9 vid Torskolan. I anmälan uppges bland annat att eleven inte fått det 
stöd han varit i behov av. Skolinspektionens utredning avser läsåren 
2009/2010 och 2010/2011.  
 
Torsås kommun ombeds att senast den 22 juli redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits eller kommer att vidtagas samt svara på nedanstående frågor: 
 
§ När fick skolan först kännedom om elevens stödbehov och frånvaro ? 

Vilka uppgifter framkom då ? 
 
§ Hur och när har skolan utrett stödbehovet och frånvaron ? Vad visade 

utredningen ? 
 

§ Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av resultatet av utredningen ?  
 
§ Vilken uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder har skett ? 
 
T f rektor Margareta Jonsson och t f bildningschef Lotta Elmbro har inkommit 
med skrivelse i ärendet enligt akt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Skrivelsen från t f bildningschef Lotta Elmbro och t f rektor Margareta 
Jonsson insändes till Skolinspektionen som nämndens yttrande i ärendet. 
 
-----  
Sändlista 
Skolinspektionen 
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BIN § 94/11 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
§ Föredraganden informerar om de beslut arbetsutskottet fattat den 21 juni 

2011 angående tre ärenden avseende yttranden med anledning av 
anmälningar till Skolinspektionen.  

 
§ Arbetsutskottet kallas till extra sammanträde onsdagen den 10 augusti kl. 

08.00. 
 
§ Bildningsnämnden kallas till extra sammanträde måndagen den 15 augusti 

kl. 17.30. 
 
§ Mellanstadielärare Stellan Rosenblad tackar för bildningsnämndens gåva i 

samband med pensionsavgång. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
------------- 
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BIN § 95/11 
Placering på träningsskola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Målsman till en elev i träningsskolan i Torsås har framfört önskemål om att 
sonen får undervisning på Lyckåskolan i Karlskrona kommun 2 dagar i veckan 
från och med läsåret 2011/2012. 
 
T f bildningschef Lotta Elmbro redogör för kostnaden för placering i Karls-
krona respektive Torsås. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
Bildningsnämnden beslutar bifalla framställningen från målsman. 
 
----------- 
Sändlista 
Målsman 
 


