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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 24 - 51 
 
§ 24 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 25 Delegationsärenden 
 
§ 26 Läsprojekt och skoldatatek  
 
§ 27 Organisationsutredning, konsult Ralph Stenbäcker 
 
§ 28 Tjänst som IKT-pedagog 
 
§ 29 Förändring av timplan 7-9  
 
§ 30 Sommarstängning av förskolor och fritidshem 
 
§ 31 Information kring skolplikt och vitesföreläggande 
 
§ 32 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 33 Skolinspektionen uppföljning 
 
§ 34 Planerade åtgärder kring elevers rätt till särskilt stöd – svar till  
 revisorer i Torsås kommun 
 
§ 35         Nuddis - försöksperiod 
 
§ 36 Information 
  
§ 37 Hantering av ärendehandlingar 
 
§ 38 Bidragsansökan Bergkvara samhällförening 
 
§ 39 Bidragsansökan Kaj Kjellström 
 
§ 40 Bidragsansökan Kulturmagasinet 
 
§ 41 Bidragsansökan Lettlands vänner 
 
§ 42 Bidragsansökan Olssonska Gården 
 
§ 43 Bidragsansökan Sjöfararkusten 

 
§ 44 Bidragsansökan Södra Möre konstförening 
 
§ 45 Bidragsansökan Torsås Folketshusförening 
 
§ 46 Bidragsansökan Torsås teaterförening 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 32 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-03-05 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 24 - 51 
 
§ 47 Kioskavtal 
 
§ 48 Prioritering vid fördelning av tider i inomhuslokaler 
 
§ 49   Investeringspengar för inventarier i nya bollhallen 
 
§ 50 Kostpolicy 
 
§ 51 Digitalisering av biografen i Torsås 
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BIN § 24/12   
Godkännande av föregående protokoll 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att godkänna föregående protokoll.  
 
------- 
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BIN § 25/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 1 från fritidssamordnare Lena Robertsson.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att lägga delegationsärendet till handlingarna. 
 
-------  
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BIN § 26/12    09/78, 10/20 
Läsprojekt och skoldatatek 

  
 Ärendebeskrivning 

Läsprojektet riktat till elever i årskurs 2 startade hösten 2011 med målet att öka 
elevernas läsförmåga. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Ann Gullstrand, speciallärare, redovisar läsprojektets struktur samt arbetsgång 
för bildningsnämndens ledamöter. Erhållet resultat visar att elever som i tidig 
ålder tar del av strukturerad lästräning påverkar läsförmågan positivt. Vid 
jämförelse med läsförmågan i årskurs 7 visar elever i årskurs 2 större 
framgångar. 

 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
------- 
Sändlista: 
Ann Gullstrand, speciallärare 
Lotta Elmbro, rektor 
Anders Thomas, rektor 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 27/12    12/0036  
AU § 17/12     
Organisationsutredning, konsult Ralph Stenbäcker 
    
Ärendebeskrivning 
Organisationen kring ledningsgruppen på bildningsförvaltningen behöver 
utvecklas till en organisation med god effektivitet och hälsa. Målet är att 
klargöra ledningsgruppens roller och uppdrag i organisationen. 
 
Organisationskonsulten Ralph Stenbäcker har med framgång genomfört 
liknande arbete i Borgholms kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för avsikten med att anlita 
organisationskonsulten Ralph Stenbäcker.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars godkänna 
bildningsförvaltningens förfrågan kring anlitandet av organisationskonsulten 
Ralph Stenbäcker. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att enligt arbetsutskottets förslag godkänna anlitandet av 
organisationskonsulten Ralph Stenbäcker. 

 
--------- 
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BIN § 28/12     
AU § 20/12    
Tjänst som IKT-pedagog 
 
Ärendebeskrivning 
Behovet av en kunnig IKT-pedagog inom bildningsförvaltningens 
verksamhetsområde är stort.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och rekommenderar att 
en ITK-pedagog ska tillsättas genom en projektanställning året ut. 
Projektanställningen föreslås finansieras enligt följande: 40 % genom bidrag 
från SPSM och resterande 60 % från bildningsförvaltningens budget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars godkänna 
projektanställning av IKT-pedagog. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att enligt arbetsutskottets förslag godkänna projektanställning av IKT-pedagog. 

 
--------- 
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BIN § 29/12   12/24 
AU § 21/12     
Förändring av timplan 7-9 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, rektor 7-9, har inkommit med skrivelse där hon föreslår 
förändring av timplanen för eleverna i årskurs 8 och 9. Förslaget innebär att en 
timme TFM-tid i årskurs 8 flyttas till att bli en halvtimme fast matematik och 
en halvtimme fast naturorientering samt att en timme TFM-tid i årskurs 9 
flyttas till att bli en timme fast matematik. Målet med förändringen är att 
förbättra elevernas resultat och därmed även påverka betygsstatistiken. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars bifalla Lotta 
Elmbros förslag angående förändring av timplan 7-9. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutarar 2012-03-05: 
att enligt arbetsutskottets förslag godkänna förslag angående förändring av 
timplan 7-9 

 
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 30/12    
AU § 22/12     
Sommarstängning av förskolor och fritidshem 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Minskat barnantal under sommarmånaderna medför att stängning av förskolor 
under begränsat antal veckor bör genomföras. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-15: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
föreslå bildningsnämnden att vid sammanträde den 5 mars besluta att under 
veckorna 27-31 endast hålla förskolorna Ängen/Gullvivan samt fritidshemmet 
Stjärnan i Bergkvara öppna för barn tillhörande kommunens samtliga 
förskolor. Övriga förskolor hålles därmed stängda under ovan nämnda veckor. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
  
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att enligt arbetsutskottets förslag godkänna förslag på att under veckorna 27-31 
endast hålla förskolorna Ängen/Gullvivan samt fritidshemmet Stjärnan i 
Bergkvara öppna för barn tillhörande kommunens samtliga förskolor. Övriga 
förskolor hålles därmed stängda under ovan nämnda veckor. 
 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Anders Thomas, rektor 
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BIN § 31/12   12/37  
Information kring skolplikt och vitesföreläggande 
 
Ärendebeskrivning 
Alla barn i åldern sju till 16 år som är bosatta i Sverige har skolplikt. Avsikten 
med skolplikt är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för 
alla barn och ungdomar – en rätt som ingen kan ta ifrån dem. 
Enligt Skollagen är både vårdnadshavare och kommunen ansvariga för att 
skolplikten uppfylls, vårdnadshavare genom att se till att barnet kommer till 
skolan och kommunen genom att kontrollera att eleverna finns i skolan och att 
i annat fall meddela vårdnadshavarna. 
När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter (vitesföreläggande). Skollagen 7 kap. 23 §. 

 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och presenterar förslag 
på rutiner vid vitesföreläggande av vårdnadshavare. 
  
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att godkänna förslag på rutiner vid vitesföreläggande av vårdnadshavare. 

 
------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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BIN § 32/12   12/38  
Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
Ärendebeskrivning 
En elev på Torskolan 7-9 har hög frånvaro från skolan trots att skolan vidtagit 
erforderliga åtgärder. 
När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter (vitesföreläggande). Skollagen 7 kap. 23 §. 

 
Vidare beläggs ärendet med sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
  
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att godkänna att ett vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev 
ska göras. 

 
------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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BIN § 33/12   12/34 
Skolinspektionen uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har inkommit med uppföljning av tidigare ärenden avseende 
elever från Torskolan och Söderåkra skola i Torsås kommun. Komplettering 
begärs också av Skolinspektionen på redovisade åtgärder som inte anses vara 
tillräckliga.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och presenterar 
skriftligt material som tagits fram av representanter för centrala elevhälsan med 
syfte att införa nya enhetliga dokument samt rutiner i enlighet med nya 
skollagen vilket ska bidraga till en bättre hantering av bildningsförvaltningens 
samtliga elevhälsoärenden från förskola till och med gymnasiet. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att godkänna införandet av nya enhetliga dokument som ska användas från 
förskola till och med gymnasiet för att ge en bättre hantering av förvaltningens 
elevhälsoärenden. 

 
-------  
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Centrala elevhälsan 
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BIN § 34/12    12/07  
Planerade åtgärder kring elevers rätt till särskilt stöd–  
svar till revisorer i Torsås kommun 

  
 Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Torsås kommun har begärt svar på vilka åtgärder 
bildningsnämnden avser att genomföra på de brister som påpekats i 
”Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd- granskning av nämndens 
styrning och uppföljning”. Syftet med rapporten var att granska om 
bildningsnämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att skolorna 
arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och presenterar det svar 
som skickats till kommunens revisorer.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
-------  
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BIN § 35/12   11/0164 
BIN § 161/11    
AU § 118/11    
BIN § 142/11    
AU § 106/11    
Nuddis – försöksperiod 
 
Ärendebeskrivning 
Malå kommun har sedan cirka femton år tillbaks arbetat med ett system inom 
förskolan där barnen stämplar in och ut när de kommer respektive lämnar 
förskolan på dagarna.  
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-19: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. Han menar att 
systemet leder till exakta närvarotider för barnen och till ett bättre och 
rättvisare resursutnyttjande. Systemet har en inledande installationskostnad 
men sparar administrativt arbete. Det kan integreras med IST.  
 
Arbetsutskottets beslut 2011-10-19: 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att uppdra åt Jon-Erik att 
arbeta vidare med intentionen att Nuddis ska kunna införas höstterminen 
2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-11-07: 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redogör för ärendet och delar ut 
informationsmaterial till mötets närvarande deltagare. 
 
Bildningsnämndens beslut 2011-11-07: 
Bildningsnämnden beslutar att erhållet informationsmaterial ska diskuteras i de 
olika partigrupperna och att ärendet åter tas upp vid bildningsnämndens nästa 
möte den 5 december. 
 
Arbetsutskottets beslut 2011-11-23: 
Arbetsutskottet beslutar att bildningsnämnden tar upp ärendet på nästa möte 
den 5 december. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, ger en visning av Nuddis utifrån en 
demoversion. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
Bildningsnämnden beslutar att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag 
att ta fram mer fakta kring t ex ekonomin och framtida besparingar. 
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Fortsättning BIN § 35/12, Nuddis – försöksperiod 
 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt för det 
informationsmöte som ägde rum den 23 februari med representanter från Malå 
kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att under en försöksperiod prova systemet Tempus/Nuddis på tre förskolor 
samt två fritidshem fram till jul. 
 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Anders Thomas, rektor 
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BIN § 36/12   12/19 

 Information      
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om 
 
att den skrivelse som inkommit angående Smultronet är författad av föräldrar 
till barn på förskolorna Skogsgläntan samt Vindruvan, 
 
att arbetet med att se över rektorsorganisationen i och med att Anders 
Thomas, rektor, sagt upp sig för rektorstjänst i Nybro kommun, har inletts 
samt 
 
att intervjuer har påbörjats i arbetet med att rekrytera en ungdomssamordnare.  
 
Sören Bondesson, S, protesterar mot den inbjudan till klimatföreläsning som 
skickats ut till bildningsnämndens ledamöter via, det icke miljövänliga, 
alternativet post. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 

  
------- 
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BIN § 37/12    
Hantering av ärendehandlingar 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente för bildningsnämnden ansvarar ordföranden för att kallelse 
tillsammans med föredragningslista och tillhörande handlingar enligt 
ordförandens bedömning, utfärdas till sammanträdena.  
Synpunkter har uttryckts över att erforderliga handlingar endast skickas ut en 
gång per ärende till bildningsnämndens samtliga ledamöter. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Irma Folkesson, bildningsnämndens ordförande, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att avvakta kommunfullmäktiges beslut kring Riktlinjer för Torsås kommuns 
ärendehantering innan vidare beslut tas kring bildningsnämndens 
förhållningssätt till kallelsens tillhörande handlingar. 

 
------- 
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BIN § 38/12   11/170 
KoFu § 6/12         
Bidragsansökan Bergkvara samhällförening 
        
Ärendebeskrivning 
Bergkvara samhällsförening ansöker om 4600 kronor i bidrag för 
verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 1500 kronor till 
Bergkvara samhällsförenings dramatiseringar av byavandringarna för 
bevarande av kulturarvet enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 1500 kronor till 
Bergkvara samhällsförenings dramatiseringar av byavandringarna för bevarande 
av kulturarvet enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 

 
------- 
Sändlista: 
Bergkvara samhällsförening 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 39/12   11/170 
KoFu § 7/12        
Bidragsansökan Kaj Kjellström 
 
Ärendebeskrivning 
Kaj Kjellström ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att avslå bidragsansökan till Kaj 
Kjellström med hänvisning till att bidrag ej ges till privatpersoner enligt 
Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. Kultur- och fritidsutskottet är 
dock positiva till Kaj Kjellströms författararbete. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag avslå bidragsansökan från Kaj 
Kjellström med hänvisning till att bidrag ej ges till privatpersoner enligt 
Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun.  

 
------- 
Sändlista: 
Kaj Kjellström 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 40/12  11/170  
KoFu § 8/12         
Bidragsansökan Kulturmagasinet 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturmagasinet ansöker om 35 000 kronor i bidrag för verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 30 000 kronor till 
Kulturmagasinet för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 30 000 kronor till 
Kulturmagasinet för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Kulturmagasinet 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 41/12  11/170 
KoFu § 9/12        
Bidragsansökan Lettlands vänner 
 
Ärendebeskrivning 
Lettlands vänner ansöker om att få ta gratis färgkopior i bidrag för 
verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med gratis färgkopior upp till 
ett belopp av 750 kronor till Lettlands vänners verksamhet för 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med gratis färgkopior upp 
till ett belopp av 750 kronor till Lettlands vänners verksamhet för 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Lettlands vänner 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 42/12   11/170 
KoFu § 10/12        
Bidragsansökan Olssonska Gården 
 
Ärendebeskrivning 
Olssonska Gården ansöker om 3 000 kronor i bidrag för verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 1500 kronor till 
Olssonska Gården för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-15: 
 
Jäv 
Per Olof Peterson, TP, meddelar jäv och deltar inte i bildningsnämndens 
behandling av ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 1500 kronor till 
Olssonska Gården för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Olssonska Gården 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 43/12   11/170 
KoFu § 11/12        
Bidragsansökan Sjöfararkusten 
 
Ärendebeskrivning 
Sjöfararkusten ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 10 000 kronor till 
Sjöfararkusten för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 10 000 kronor till 
Sjöfararkusten för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Sjöfararkusten 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 44/12   11/170 
KoFu § 12/12         
Bidragsansökan Södra Möre konstförening 
 
Ärendebeskrivning 
Södra Möre konstförening ansöker om 33 800 kronor i bidrag för 
verksamheten 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 24 000 kronor till Södra 
Möre konstförening för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 24 000 kronor till Södra 
Möre konstförening för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Södra Möre konstförening 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 45/12   11/170 
KoFu § 13/12        
Bidragsansökan Torsås Folketshusförening 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås Folketshusförening ansöker om 20 000 kronor i bidrag för 
verksamheten 2012. 
 
Jäv 
Roger Isberg, S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av jäv. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 15 000 kronor till Torsås 
Folketshusförening för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-15: 
 
Jäv 
Roger Isberg, S, och Inga-Britt Karlsson, S, meddelar jäv och deltar inte i 
bildningsnämndens behandling av ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 15 000 kronor till 
Torsås Folketshusförening för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Torsås Folketshusförening 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 46/12   11/170 
KoFu § 14/12         
Bidragsansökan Torsås teaterförening 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås teaterförening ansöker om 30 000 kronor i bidrag för verksamheten 
2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 30 000 kronor till Torsås 
teaterförening för verksamheten 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag bidraga med 30 000 kronor till 
Torsås teaterförening för verksamheten 2012. 

 
------- 
Sändlista: 
Torsås teaterförening 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 47/12   10/17 
KoFu § 15/12        
Kioskavtal 
 
Ärendebeskrivning 
Avtal mellan Torsås kommun/bildningsnämnden och idrottsföreningen  
S/SK IBK angående rätten att bedriva kioskverksamhet samt åtagande i 
sporthallen behöver förnyas i och med den nya bollhallens uppförande. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-01: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar angående 
kioskavtalet. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden godkänna kioskavtalet mellan Torsås 
kommun/bildningsnämnden och S/SK IBK. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag godkänna kioskavtalet mellan 
Torsås kommun/bildningsnämnden och S/SK IBK. 

 
------- 
Sändlista: 
S/SK IBK 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid  
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BIN § 48/12   11/188 
KoFu § 16/12    

 BIN § 175/11        
Prioritering vid fördelning av tider i inomhuslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsutskottets möte 8 § 2011-11-22 uppdrogs bl a åt Lena 
Robertsson att lämna förslag till prioritering vid fördelning av tider i 
inomhuslokaler. 

 
Bildningsnämndens behandling 2011-12-14: 
Marie Jansson, KD, redovisar ett förslag, enligt akt, till principer för fördelning 
av tider i inomhuslokaler som tagits fram av Lena Robertsson, 
fritidssamordnare. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-14: 
Bildningsnämnden beslutar att anta förslaget till principer för fördelning av 
tider i inomhuslokaler. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-01: 
Idrottsföreningar har uttryckt synpunkter på prioritering vid fördelning av tider 
i inomhuslokalerna. Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar 
förslag till uppdaterad prioriteringsordning. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att föreslå bildningsnämnden godkänna förslag till ny prioritetsordning. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att enligt Kultur- och fritidsutskottets förslag godkänna förslag till ny 
prioritetsordning. 
 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid  
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BIN § 49/12   10/40  
KoFu § 17/12         
Investeringspengar för inventarier i nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Inventarier till nya bollhallen behöver införskaffas. Inköp av ljudanläggning är 
angeläget då installation måste ske inom snar framtid.  
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-01: 
Roger Isberg redovisar de tre anbud på ljudanläggning som inkommit. 
Ytterligare anbud med alternativ lösning av ljudanläggning väntas inkomma.  
Ljudanläggning och bildkanon anses av ledamöterna tillhöra den fasta 
installationen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att, om ytterligare anbud inkommit, föreslås bildningsnämnden att vid nästa 
sammanträde besluta om inköp av ljudanläggning. I annat fall föreslår Kultur- 
och fritidsutskottet att bildningsnämnden ger bildningsnämndens arbetsutskott 
delegation att besluta angående val av anbud vid senare tillfälle.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Ytterligare anbud har ej hunnit inkomma till dags datum.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att ge bildningsnämndens arbetsutskott i delegation att besluta angående inköp 
av ljudanläggning. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 50/12   10/53 
AU § 27/11     
Kostpolicy för förskolor och skolor 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 beslutat att en kostpolicy för hela 
Torsås kommuns kostverksamhet skall upprättas av social- och 
bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
Ansvariga tjänstemän får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta 
en kostpolicy som skall gälla från den 1 juli 2011. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Roger Isberg, S, efterhör hur det nuvarande samarbetet ser ut kring 
kostpolicyn samt vad som har hänt med bildningsförvaltningens 
kostpolicygrupp. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, får i uppdrag att undersöka ärendet 
vidare. 
 
---------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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BIN § 51    11/144 
BIN § 164/11     
KoFu§ 9/11 
Digitalisering av biografen i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
Planering pågår för att digitalisera biografen i Torsås. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2011-09-20: 
Ekonomin är ett problem i arbetet eftersom digitaliseringen medför stora 
kostnader i form av ny filmduk, ny ljudanläggning, ny projektor m m. För att få 
nya filmer till biografen är det nödvändigt med en s k K2-projektor. Leader 
och Svenska Filminstitutet hjälper till med finansieringen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2011-09-20: 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att arbetet med finansieringen av 
digitaliseringen av biografen i Torsås ska fortsätta. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2011-11-22: 
Bidragsansökan är inskickad till Svenska Filminstitutet. Vid godkännande 
saknas 200 tkr för att täcka en hel ombyggnad. Kommunstyrelsen har ställt sig 
positiv till en ombyggnad. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2011-11-22: 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att uppmana rektorerna 
att verka för att skolorna blir mer delaktiga i filmprojektet ”Film i centrum”. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
Bildningsnämnden beslutar att uppmana rektorerna att verka för att skolorna 
blir mer delaktiga i filmprojektet ”Film i centrum”. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-03-05: 
Roger Isberg, S, upplever ett problem med att få skolan delaktig i filmprojektet 
då det inte finns en tydlig och närvarande representant från organisationen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-03-05: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, får i uppgift att lyfta ärendet angående 
skolans deltagande i filmprojektet ”Film i centrum” i bildningsförvaltningens 
ledningsgrupp. 
 
------- 
Sändlista: 

 Bildningsförvaltningens ledningsgrupp  


