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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 71 - 86 
 
§ 71 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 72 Delegationsärenden 
 
§ 73 Mötesplats Torsås  
 
§ 74 Budgetuppföljning 2012-03-31 
 
§ 75 Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 

barnomsorgen 
 
§ 76 Kostpolicy  
 
§ 77 Strategikarta 
 
§ 78 BRIS 
 
§ 79 Årscykel 
 
§ 80 Organisationsförändringar 
 
§ 81 Medborgarförslag – Anlägg ett motorland 
 
§ 82         Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
§ 83 Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
  
§ 84 Informationsärenden 
 
§ 85 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 86 Medhavd matsäck till verksamhetens utflykter  
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BIN § 71/12   
Godkännande av föregående protokoll 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna föregående protokoll.  
 
------- 
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BIN § 72/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 1 från rektor Lisbeth Kromnow, nr 1 från enhetschef 
Karin Seebass samt nr 2 från skolskjutsansvarig Hanna Grahn. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
 
-------  
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BIN § 73/12     11/128 
BIN § 115/11 
Mötesplats Torsås   
 
Bildningsnämndens behandling 2011-09-05: 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi informerar om ansökan om medel till 
projektet ”Mötesplats Torsås”. Ansökan avser medel till en projektledare som 
ska undersöka förutsättningarna för att skapa en ny mötesplats i Torsås för 
ungdomar i senare tonåren.   
 
Bildningsnämndens behandling: 
Konsulten Mattias Andersson presenterar ett första utkast på ”Mötesplats 
Torsås- en förstudie”.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att invänta rapporten av ”Mötesplats Torsås- en förstudie”. 

   
--------- 
Sändlista: 
Anders Adelgren, projektsamordnare 
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BIN § 74/12    11/77  
AU § 36/12    
Budgetuppföljning 2012-03-31 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-03-31 enligt akt. 
Bildningsnämnden beräknas gå med ett nollresultat vid årets slut. Dock 
förväntas några enheter uppvisa ett underskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att uppmana de enheter som förväntas gå med underskott att se över alla 
kostnader och intäkter i syfte att minimera underskottet eller, om möjligt, hålla 
sin budget. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Kompletterande information angående kostenheten samt tränings-och 
grundsärskolan efterfrågas. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bjuda in Jonas Persson, controller, till kommande sammanträde med 
bildningsnämnden.  
 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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BIN § 75/12    12/28  

 AU § 28/12    
KF § 17/12    12/KS0027 
Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Göran Sturegård, Gullabo, att Torsås 
kommun ökar personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter åter 
till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, och Inger Sandbäck, förskolechef, får i 
uppdrag att författa ett svar på medborgarförslaget. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag på svarsbrev vars 
innehåll belyser barns lika rättigheter, förskolans ansvar utifrån läroplanen samt 
ett ekonomiskt perspektiv på medborgarförslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom svarsbrevet och vidarebefordra ärendet till 
kommunfullmäktige.  

   
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 76/12   12/72 
AU § 34/12    
BIN § 50/12     

AU § 27/11 
Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i Torsås kommun 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Elinor Hammare, kostansvarig, presenterar det förslag på kostpolicy för 
förskolor, fritidshem och skolor som framtagits för Torsås kommun. 
 
Med hjälp av programmet Matilda kan måltidsverksamheten kvalitetssäkras 
genom näringsberäknade matsedlar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden att efter genomförda justeringar antaga 
dokumentet Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i Torsås kommun 
samt 
 
att besluta att dokumentet Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i 
Torsås kommun ska vara i bruk höstterminen 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för det förslag på Kostpolicy för 
förvaltningens verksamheter som framtagits. 
 
Frågor uppkommer angående den pedagogiska lunchen och det pedagogiska 
arbetet på sidan 2. 
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Fortsättning BIN § 76/12, Kostpolicy för förskolor, fritidshem 
och skolor i Torsås kommun 

 
Roger Isberg, S, yrkar att Anna Thore, kommunalråd Kalmar kommun, till 
nästa sammanträde med bildningsnämnden bjuds in för att diskutera 
kostupphandling och de gemensamma kostinköpen.  

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bjuda in Elinor Hammare, kostansvarig, till kommande sammanträde med 
bildningsnämnden samt 
 
att bjuda in Anna Thore, kommunalråd Kalmar kommun. 

 
---------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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BIN § 77/12   12/20 
AU § 37/12    
AU § 27/12    
BIN § 11/12     
Strategikarta 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att ge i uppdrag åt Jon-Erik Egerszegi, 
bildningschef, att kalla bildningsnämndens ledamöter till möte för fortsatt 
arbete med strategikartan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att bildningsnämndens ledamöter ska träffas den 4 april kl 16.00 i Ekbackssalen 
för att arbeta med strategikartan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Framtaget förslag på strategikarta för bildningsnämnden diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att förslå bildningsnämnden godkänna strategikartan efter att följande justering 
gjorts: 
 
att under bildningsnämndens övergripande mål för medborgarna, första 
punkten, ändra lydelse till ”bredda kultur och fritidsutbudet” istället för ”öka 
kultur och fritidsupplevelserna”. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna strategikarta för bildningsnämnden. 

 
--------- 
Sändlista: 
Kent Frost, ekonomichef 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 78/12   12/73  
AU § 38/12    
BRIS, ansökan om verksamhetsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS ansöker om verksamhetsbidrag för sin stödverksamhet 2013. 
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefon, 
på BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. BRIS är religiöst och politiskt obundet och 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s 
barnkonvention om barnets rättigheter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den inkomna ansökan om 
verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013. BRIS ansöker om 10 
kronor/barn under 18 år från Torsås kommun vilket totalt innebär 13 490 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna ansökan om verksamhetsbidrag från 
BRIS. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag från BRIS. 

   
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 79/12   11/47  
AU § 39/12    
BIN § 9/12    
AU § 9/12     
Årscykel för uppföljning av måluppfyllelse 
 
Ärendebeskrivning 
Elevers studieresultat ska under läsåret redovisas enligt fastställd årscykel för 
uppföljning av måluppfyllelse.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
Arbetsutskottet beslutar att inkomna resultat redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde den 6 februari. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-02-06: 
 
Yrkande 
Marie Jansson, KD, yrkar på att ge lämplig personal i uppdrag att se över 
utbudet av passande tester för mätning av elevers läsförmåga. 

 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-06: 
Bildningsnämnden beslutar att bifalla Marie Janssons yrkande och 
vidarebefordrar beslutet till bildningsförvaltningens rektorer.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare, presenterar förslag på specifikation av 
bildningsnämndens årscykel för uppföljning av måluppfyllelse. Specifikationen 
ger en detaljerad plan över när olika årskursers tester, prov samt statistik ska tas 
upp för redovisning hos bildningsnämnden. 
Till årscykeln ska ä ven redovisning av de olika enkäter som under året 
genomförs bland både elever, föräldrar samt personal tilläggas. 
Rapportmall för redovisning av årscykelns resultat presenteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra informationen kring den föränderliga specifikationen av årscykel för 
uppföljning av måluppfyllelse vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppföljning av måluppfyllelse fortsättningsvis ska redovisas till 
bildningsnämnden enligt specificerad årscykel. 

 
-------  
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
Samtliga rektorer 
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BIN § 80/12   12/25 
AU § 40/12    
AU § 32/12    
AU § 16/12     
Organisationsförändringar 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Thomas, rektor, har sagt upp sig från sin anställning vid 
bildningsförvaltningen för ny rektorstjänst i Nybro kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-15: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag att se över olika 
organisationsförslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar tankar kring ny 
ledningsorganisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag som bygger på att rektor 
Anders Thomas inte kommer att ersättas utan att skolverksamheten från och 
med höstterminen 2012 kommer att ledas av två rektorer. Arbetslagsledarna på 
Söderåkra samt Bergkvara skola kommer vårterminen ut att verka som 
tillförordnade rektorer på respektive skola. 
Rektorn för årskurs 7-9 kommer med från läsårsstarten höstterminen 2012 
även att ansvara för grundsärskolan, träningsskolan samt ledning av arbetet 
med renovering av Torskolan. En och samma rektor kommer att ha ansvar för 
kommunens samtliga skolor i årskurs F-6 samt dess tillhörande fritidshem. 
Som stöd för de två rektorerna behöver en administrativ resurs, en biträdande 
rektor, anställas. Rektorerna kommer tillsammans med biträdande rektor samt 
bildningsförvaltningens utvecklingsledare att bilda en egen ledningsgrupp som 
tillsammans ska verka för skolornas drift. Organisationen kommer att prövas 
under ett år. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
föreslå bildningsnämnden  
 
att godkänna förslag på ny ledningsorganisation för bildningsförvaltningen, 
 
att godkänna Maj Jonsson och Lena Johansson som tf rektor fram till 
innevarande läsårs slut samt 
 
att godkänna anställning av biträdande rektor. 
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Fortsättning BIN § 80/12, Organisationsförändringar 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna förslag på ny ledningsorganisation för bildningsförvaltningen, 
 
att godkänna Maj Jonsson och Lena Johansson som tf rektor fram till 
innevarande läsårs slut samt 
 
att ta bort den rektorstjänst som tidigare tillhört Anders Thomas för att istället 
anställa en biträdande rektor. 

 
--------- 
Sändlista:  
Samtliga rektorer 
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BIN § 81/12    12/52  
 AU § 41/12    

KF § 34/12    12/KS0067 
Medborgarförslag – Anlägg ett motorland 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen anlägger ett motorland till ungdomar med intresse för att meka och 
konstruera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till 
kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föreslå bildningsnämnden avslå medborgarförslag angående anläggning av 
motorland. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget angående anläggning 
av motorland. 

   
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 82/12   12/51 

 AU § 42/12    
KF § 35/12    12/KS0068 
Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås med förslaget att 
bygga om gamla gymnastiksalen till bibliotek. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till 
bibliotek till Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning. 
Därefter åter till kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beredning. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att förslaget vidare ska beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation. 

   
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Lotta Elmbro, rektor 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB 
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BIN § 83/12 10/40  
AU § 43/12 
KSAU § 118/12   12/KS0011 
Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
Ärendebeskrivning 
Slätafly SK/IBK har inkommit med ansökan om investeringsbidrag till ny 
innebandysarg för den nya bollhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 129 att när det gäller 
investeringsbidrag att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt 
att hjälp med information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till 
Anders Adelgren på telefon 0486-33 382. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
att ansökan om investeringsbidrag från Slätafly SK/IBK överlämnas till kultur- 
och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den ansökan angående 
investeringsbidrag som inkommit från Slätafly SK/IBK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att till 
bildningsnämndens sammanträde i maj redovisa riktlinjerna för 
investeringsbidrag samt tydliggöra storleken på det ekonomiska bidrag 
föreningen Slätafly SK/IBK söker.   
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt delar ut riktlinjer 
för investeringsbidrag enligt akt.  
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har meddelat att Slätafly 
SK/IBK maximalt kan erhålla halva den summa som en ny sarg kostar av 
Smålands Idrottsförbund och detta under förutsättning att Torsås kommun går 
in och stöttar med en del av kostnaden. Förslag från Karin Seebass baseras på 
att Smålands Idrottsförbund bidrager med halva kostnaden samt att Torsås 
kommun och Slätafly SK/IBK finansierar en fjärdedel var av innebandysargens 
inköpskostnad, 22 000 kronor per part.  

 
Yrkanden, proposition och votering 
Marie Jansson, KD, yrkar bifall till Karin Seebass förslag vilket innebär att 
Torsås kommun bekostar en fjärdedel av inköpskostnaden för en ny 
innebandysarg. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att ärendet ska överlämnas till Kultur- och 
fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD, yrkande och 
Maria Karlssons, C, yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt  
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Fortsättning BIN § 83/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 

förslaget att överlämna ärendet till Kultur- och fritidsutskottet för vidare 
beredning, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet 
för vidare beredning enligt Maria Karlssons, C, yrkande och nej = att Torsås 
kommun bekostar en fjärdedel av inköpskostnaden för en ny innebandysarg 
enligt Marie Janssons, KD, yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var 
och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet för 
vidare beredning.  
 
Voteringslista nummer 1 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  
Roger Isberg S   X 
Inga-Britt Karlsson S   X 
Jill Jonsson S   X 
Marie Jansson KD   X 
Lina Milesson FP  X  
Patrik Rejneborg M  X  
Irma Folkesson C  X  
Maria Karlsson C  X  
  Summa 5 4 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Kultur- och fritidsutskottet att revidera policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun samt  
 
att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Reservation 
Marie Jansson, KD, Roger Isberg, S, Inga-Britt Karlsson, S, och Jill Jonsson, S, 
reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Marie Janssons, KD, 
yrkande. 
Roger Isberg, S, inkommer med en skriftlig reservation mot beslutet. Bilaga 1 

 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 84/12    
Informationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att Torsås kommuns skolor erhållit ett positivt resultat i SKL:s rapport Öppna 
jämförelser samt presenterar en sammanställning av rapporten enligt akt,  
 
att Tina Heiman, fritidsgårdsledare, har sagt upp sig från sin tjänst, 
 
att Maria Karlsson, C, kommer att representera Torsås kommun på 
Startkonferens Lupp 2012 i Oskarshamn den 29 maj samt 
 
förtydligar att ansvaret för fritidsgårdarna, i enlighet med tidigare beslut i 
bildningsnämnden, övergår till ansvarig för rektorsområde åk 7-9 vid 
terminsstarten hösten 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 85/12     
Renovering av Torskolans lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Lina Milesson, FP, efterfrågar vad som händer med arbetet kring Torskolans 
renovering. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för en aktuell lägesrapport vid 
kommande sammanträde i bildningsnämnden.  
 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 86/12    
Medhavd matsäck till verksamhetens utflykter 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, efterfrågar hur policy kring medhavd matsäck ser ut samt 
praktiseras för barn i förskola och skola.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, vid nästa sammanträde i 
bildningsnämnden, redogör för de regler som verksamheten förhåller sig till 
angående måltider vid utflykt. 
 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


