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BIN § 52/12   
Godkännande av föregående protokoll 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att godkänna föregående protokoll.  
 
------- 
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BIN § 53/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 5-7 från bildningschef Jon-Erik Egerszegi samt nr 2 från 
fritidssamordnare Lena Robertsson. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
 
-------  
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BIN § 54/12    11/77 
AU § 23/12    
Budgetuppföljning 2012-02-29 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-02-29 enligt akt. 
Bildningsnämnden beräknas gå med ett nollresultat vid årets slut. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att lägga informationen till handlingarna. 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 55/12    12/39  
AU § 24/12    
SALSA 
 
Ärendebeskrivning 
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) har 
utvecklats av Skolverket med syfte att få en nyanserad bild av skolors 
betygsresultat. SALSA innebär att kommunernas och skolornas resultat räknas 
fram genom att de faktiskta betygsresultaten sätts i relation till ett antal 
bakgrundsfaktorer. 
Många kommuner använder SALSA som en viktig faktor i arbetet med 
resursfördelning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jonas Persson, controller, informerar att grundskolerektorerna i Torsås 
kommun tillsammans med bildningschef och controller med hjälp av SALSA 
har tagit fram en modell för resursfördelning av pedagogisk personal. Utifrån 
erhållet resultat fördelas därefter resurserna mellan de olika rektorsområdena 
inför läsåret 12/13. Antalet tjänster inom bildningsförvaltningen kommer inte 
att förändras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
föreslå bildningsnämnden tillämpa användandet av SALSA. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Jonas Persson, controller berättar om avsikterna kring arbetet med SALSA.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att tillämpa användandet av SALSA. 

 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 56/12    11/77 
AU § 25/12    
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, har hämtat in äskanden från förvaltningens 
olika områden samt tillfört egna centrala kompletteringar och presenterar detta 
enligt akt. Detta gäller både drift och investeringar för år 2012-2015. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Äskandena diskuteras och vissa justeringar görs. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att göra vissa ändringar i bildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2013 
och investeringsbudget 2013-15 enligt akt och beslutar att ta upp ärendet på 
nytt i bildningsnämnden. Eftersom ärendet inte är förhandlat i 
samverkansgruppen föreslår arbetsutskottet att bildningsnämnden delegerar till 
nästkommande arbetsutskott att fatta beslut.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Jonas Persson, controller, informerar kring de olika verksamheternas 
budgeterade kostnader 2011 enligt akt och att det finns tankar hos 
kommunledningen att nämndernas budgetramar ska anpassas till 
volymförändringar i verksamheten. Vidare redogör Jonas för gällande taxor 
och avgifter i bildningsnämndens verksamheter enligt akt och att det inte finns 
några förslag från förvaltningen på förändringar.  
Jon-Erik Egerszegi redogör för äskanden i driftbudget och investeringsbudget 
2013-2015 enligt akt. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet,  
 
att föreslå arbetsutskottet att föra äskandena i driftbudget och 
investeringsbudget 2013-2015 vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
 
att föreslå arbetsutskottet att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter 
och taxor för bildningsnämndens verksamheter med undantag av hyror i salar 
och hallar där förslag kommer senare. 

 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 57/12   12/49 
KoFu § 23/12         
Föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på 
föreningsbidrag 2012 enligt akt. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att förslå bildningsnämnden att fastställa förslag på föreningsbidrag 2012.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att fastställa förslag på föreningsbidrag 2012. 

 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 58/12   11/0143 
KoFu § 24/12   
KoFu § 4/12   
KoFu § 11/11         
Vision och mål för verksamheten 2012      
 
Ärendebeskrivning 
Ett arbete med att ta fram visioner och mål för kultur- och fritidsverksamheten 
2012 ska påbörjas.  
  
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2011-09-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, visar ett utdrag hämtad från 
Mönsterås kommuns kulturplan som kan användas som bakgrundsmaterial i 
det fortsatta arbetet. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2011-09-20: 
Kultur och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska tas upp på nytt vid nästa 
möte. 
 
Kultur- och fritidsutskottet behandling 2011-11-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, och Marie Jansson, KD, 
redovisar två förslag till vision för kultur och fritid i Torsås kommun enligt akt.  
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2011-11-22: 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ta upp ärendet på nytt vid nästa 
sammanträde. 
 
Kultur- och fritidsutskottet behandling 2012-01-24: 
Marie Jansson, ordförande kultur- och fritidsutskottet, betonar vikten av att ha 
övergripande samt mätbara mål för verksamhetens arbete.  
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-01-24: 
Kultur och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska tas upp för beslut vid 
utskottets nästa sammanträde den 20 mars. 
 
Kultur- och fritidsutskottet behandling 2012-03-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på visioner 
och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2012-2013 enligt akt. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden att godkänna förslag på visioner och mål för 
kultur- och fritidsverksamheten 2012-2013. 
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Fortsättning BIN § 58/12, Vision och mål för verksamheten 
2012      
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att ta med Kultur- och fritidsutskottets förslag på visioner och mål till 
bildningsnämndens arbete med strategikartan den 4 april 2012. 
  
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 59/12   10/40  
KoFu § 25/12    

 KSAU § 47/12    10/KS0104 
 Förfrågan om klättervägg i sporthallen 

  
 Ärendebeskrivning 
 Förfrågan har inkommit från Adam Vildanfors, idrottslärare på Mjölnerskolan 
 om möjlighet till klättervägg nu när det byggs en ny bollhall. 

Magnus Andersson, VD på Torsås Fastighets AB informerar om att någon 
klättervägg inte har funnits med vid projektering av nya hallen. Om det 
överhuvudtaget är möjligt och vad det i så fall ska innebära i tillkommande 
kostnad kan han inte svara på direkt. En klättervägg är ju inte bara väggen 
utan även de säkerhetsordningar som måste finnas. Det är också en uppenbar 
risk att byggnation av en klättervägg medför att även belysning och 
ventilationsdragningar måste förändras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2012-02-14: 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att förslå bildningsnämnden utreda kostnaderna för anskaffning av klättervägg.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, ta fram ett prisförslag på 
inköp av klättervägg samt ta kontakt med Torsås Fastighets AB för att få deras 
yttrande angående möjlighet till placering samt kostnadsförslag för detta. 

 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Adam Vildanfors 
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BIN § 60/12   12/29  
KoFu § 26/12  
KF § 18/12    12/KS0041 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
att medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till 
exempel Sahara överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden för 
beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden efterhöra med tekniska nämnden om annan 
lämplig yta än Sahara att vintertid anlägga skridskobana på. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att låta tekniska nämnden ge förslag på annan lämplig yta för att vintertid 
anlägga skridskobana på. 

 
----- 
Sändlista: 
Tekniska nämnden 
Mats Insulander, Fågelmara
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BIN § 61/12    
KoFu § 28/12         
Hyra av Bergkvara skolas matsal 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från Bergkvara Samhällsförening om att kostnadsfritt 
använda Bergkvara skolas matsal till föreningens årsmöten. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden besluta att samtliga föreningar måste betala för 
hyra av kommunens lokaler. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att bifalla kultur- och fritidsutskottet förslag vilket innebär att samtliga 
föreningar måste betala hyra vid nyttjandet av kommunens lokaler. 
 
------- 
Sändlista: 
Bergkvara Samhällsförening 
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BIN § 62/12      
KoFu § 29/12        
Revidering av hyror 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den nya bollhallens uppförande finns inför år 2013 ett behov av 
översyn samt revidering av taxor och avgifter vid hyra av 
bildningsförvaltningens lokaler.  

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden besluta om genomförandet av revidering av 
förvaltningens samtliga taxor och avgifter för hyror inför 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att se över 
förvaltningens samtliga taxor och avgifter för hyror inför 2013.  

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 63/12    
KoFu § 30/12        
Revidering av bidragsnormer 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av bildningsförvaltningens bidragsnormer behöver genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden revidera förvaltningens bidragsnormer. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att se över 
förvaltningens bidragsnormer. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 64/12    
KoFu § 31/12         
Revidering av riktlinjer för kulturbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av bildningsförvaltningens riktlinjer för kulturbidrag behöver 
genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden revidera förvaltningens riktlinjer för kulturbidrag. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att se över 
förvaltningens riktlinjer för kulturbidrag. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 65/12    
AU § 26/12    
Delegation på gemensamma ärenden till BIN/SN: AU 
 
Ärendebeskrivning 
Samarbetet mellan bildnings- och socialnämndens arbetsutskott har utvecklats 
och möten mellan de båda utskotten hålls regelbundet.  
För att arbetet ska kunna utvecklas ytterligare behöver de båda arbetsutskotten 
tillsammans kunna ta beslut i vissa gemensamma ärenden.   
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om samarbetet mellan bildnings- 
och socialnämndens arbetsutskott samt att de båda arbetsutskotten är i behov 
av att kunna vara beslutsmässiga i vissa gemensamma ärenden.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att ge Jon-Erik Egerszegi i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordning. 
Ärendet förs där efter vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, samt Ninna Melin, socialchef, i 
uppdrag att till maj månads sammanträde i bildningsnämnden ta fram förslag 
på delegationsordning. 

   
--------- 
Sändlista: 
Ninna Melin, socialchef 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 
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BIN § 66/12    
AU § 31/12    
Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport från Kalmarsunds Gymnasieförbund har släppts med Statistiska data 
över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om erhållen statistik och menar 
att elever från Torskolan står sig väl i sammanhanget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar rapporten Statistiska data över 
elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan, bilaga 1, och redogör för att 
avvikelserna mellan de betyg som Torskolans elever erhåller i årskurs nio och 
de som sätts på gymnasiet, inte är stora i jämförelse med gymnasieförbundets 
övriga medlemskommuner. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att lägga informationen till handlingarna. 

   
--------- 
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BIN § 67/12    
Information 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om  
 
att möjlighet har getts angående att avge yttrande över remisspromemorian 
”Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare”. 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, har dock valt att avstå från att lämna 
remissyttrande samt 
 
att arbetet med att skapa en kommunal Facebook-sida inte har påbörjats. Jon-
Erik Egerszegi kommer till bildningsnämndens sammanträde i maj att 
återkomma med mer information i ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 68/12    
BIN § 22/12    
KS § 34/12   12/KS0006 
AU § 71 
BIN § 85/11 
AU § 52/11 
Inköp av iPad till arbetsutskottets ledamöter 
 
Ärendebeskrivning 
Tf bildningschef Lotta Elmbro föreslår att iPad inköpes till arbetsutskottets 
ordinarie ledamöter snarast möjligt för att underlätta såväl intern som extern 
kommunikation och information. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-11: 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta enligt Lotta Elmbros 
förslag. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 183/11 beslutat att avstyra 
bildningsnämndens inköp av iPad tills förstudien är klar gällande kartläggning 
kring stöd för papperslösa sammanträde. 
 
Yrkande 
Sören Bondesson, S, yrkar att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, får i uppdrag 
att ställa frågan vad som händer med kartläggningen 
kring stöd för papperslösa sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
Arbetsutskottet beslutar enligt Sören Bondessons, S, yrkande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31: 
Sören Bondesson, S, efterhör om uppföljning av beslutet gällande iPad. 
Ärendet ligger hos bildningschefen Jon-Erik Egerszegi. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
Roger Isberg, S, framför åsikter angående problematiken kring förvaltningarnas 
olika rutiner angående utskick av kallelser till kommunala sammanträden och 
menar att införandet av iPad till nämndens ledamöter bör underlätta 
hanteringen av kallelsernas bifogade handlingar.  
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Fortsättning BIN § 68/12, Inköp av iPad till arbetsutskottets 
ledamöter 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att  
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, får i uppdrag att lyfta ärendet vidare samt 
 
att samtliga ledamöter i bildningsnämnden ska utrustas med iPad. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för att kostnaden för inköp av iPad 
till bildningsnämndens ordinarie ledamöter kommer att tjänas in under cirka 1 
½ år då denna summa motsvarar kostnaden för ledamötenas utskick av 
kallelser och protokoll.  
Detta innebär att ordinarie ledamöter, efter införskaffandet av iPads, inte 
kommer att få ut några handlingar per post. Ledamöterna behöver dock 
tillgång till trådlöst nätverk för a tt kunna hämta hem information till sina iPads.  
Arbete med förberedelser inför införskaffandet av iPads pågår. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
----- 
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BIN § 69  11/120 
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. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Roger Isberg, S, framför funderingar på hur bildningsnämnden framgent ska 
göra för att säkerställa att grundprinciperna i dokumentet Riktlinjer för Torsås 
kommuns ärendehantering efterföljs. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att berörda tjänstemän kommer att se till att grundprinciperna i dokumentet 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering efterföljs och praktiseras i det 
dagliga arbetet.  
 
----- 
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BIN § 70/12    11/34 
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. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-04-02: 
Roger Isberg, S, framför att några föräldrar till barn på kommunens förskolor 
framfört synpunkter angående att de anser att information kring anledning till 
den årliga sommarstängningen har varit otydlig. 
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, berättar att både Inger Sandbäck, 
förskolechef, samt rektorerna för fritidsverksamheten Lisbeth Kromnow samt 
Anders Thomas, varje år går ut med information till vårdnadshavarna angående 
sommarstängning. Information finns även i det material som föräldrarna 
erhåller vid inskolning till förskola/fritidshem samt på Torsås kommuns 
hemsida. 
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Fortsättning BIN § 70/12, Sommarstängning av förskolor och 
fritidshem 2012 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att föreslå Inger Sandbäck, förskolechef, samt rektorerna för 
fritidsverksamheten Lisbeth Kromnow samt Anders Thomas, att fortsätta vara 
tydlig i den information kring semestrar samt semesterstängningar som delges 
föräldrar med barn på kommunens förskolor och fritidshem.  
 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Anders Thomas, rektor 
 
 

 
 


