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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 87 - 108 
 
§ 87 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 88 Delegationsärenden 
 
§ 89 Kostpolicy 
 
§ 90 Mötesplats Torsås 
 
§ 91 Budgetuppföljning 2012-04-30 
 
§ 92  Anpassning till sjunkande barnantal 
 
§ 93 Skrivelse från personal vid förskolan Skogsgläntan och förskolan 

Vindruvan 
 
§ 94 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 95 Framtida skolbehov 
 
§ 96 Barnomsorgstaxa 
 
§ 97 Avtal med Vindruvan 
 
§ 98         Nuddis 
 
§ 99 Inkomna klagomål förskolan Bergkvara 
  
§ 100 Läsårstider 
 
§ 101 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 

 
§ 102 Vitesförläggande av vårdnadshavare 
 
§ 103 Medhavd matsäck till verksamhetens utflykter 
 
§ 104  Ansökan om tillstånd för kompetensutveckling av personal vid 

Korrespondensgymnasiet 
 

§ 105 Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
 
§ 106 Flyttning av slöjdundervisning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 32 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-06-04 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 87 - 108 
 
 
§ 107 Informationsärenden 

 
§ 108 Kulturpristagare 
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BIN § 87/12   
Godkännande av föregående protokoll 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna föregående protokoll.  
 
------- 
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BIN § 88/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 2 från Lisbeth Kromnow, rektor. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga delegationsärendet till handlingarna. 
 
-------  
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BIN § 89/12   12/72 
BIN § 76/12    
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 2012-05-07: 
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 § 89/12, 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 2012-05-07: 
att bjuda in Elinor Hammare, kostansvarig, till kommande sammanträde med 
bildningsnämnden samt 
 
att bjuda in Anna Thore, kommunalråd Kalmar kommun. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Anna Thore, kommunalråd Kalmar kommun, informerar om Kalmar 
kommuns arbete med en gemensam samlastningscentral som, enligt Borlänge-
modellen, ska vara en distributionscentral för inkommande livsmedel i 
kommunen. En gemensam samlastningscentral minskar antalet transporter 
markant samtidigt som den blir en nyckel för möjligheterna kring 
närproducerade och ekologiska varor då den ökar de små lokala 
leverantörernas chanser att sälja samt lämna sin mat till kommunen. 
När det gäller närproducerade samt ekologiska varor är det viktigt att 
kökscheferna utbildas. Att göra inköp av råvaror efter årstid samt göra 
avvägningar vid inköp av ekologiskt kontra närproducerat är nödvändigt. 
 
Elinor Hammare, kostansvarig, redogör för arbetet med kostpolicyn samt den 
inkörningsperiod angående bland annat näringsberäkning och 
budgetanpassning som väntas. 
Bildningsnämndens ledamöter ställer sig positiva till att en dag i veckan enbart 
servera vegetarisk kost.    
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen från Anna Thore till handlingarna samt 
 
att antaga dokumentet Kostpolicy för förskolor, fritidshem och skolor i Torsås 
kommun. 

 
---------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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BIN § 90/12    11/128 
BIN § 73/12      
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 2012-05-07: 
Konsulten Mattias Andersson presenterar ett första utkast på ”Mötesplats 
Torsås- en förstudie”.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07: 
att invänta rapporten av ”Mötesplats Torsås- en förstudie”. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Mattias Andersson, konsult och Anders Adelgren, projektsamordnare, redogör 
för rapporten Mötesplats Torsås. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att låta tjänstemän arbeta fram förslag på möjlighet kring att driva 
verksamheten Mötesplats Torsås. 

  
--------- 
Sändlista: 
Anders Adelgren, projektsamordnare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 32 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-06-04 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 BIN § 91/12    11/77 

AU § 47/12    
Budgetuppföljning 2012-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-04-30 enligt akt. 
Situationen sedan föregående månads redovisning är oförändrad och 
bildningsnämnden beräknas fortfarande gå med ett nollresultat vid årets slut.  
 
Kostnaderna för kommunens skolskjutsar har från och med maj 2012 flyttats 
över till bildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 92/12    12/88 
AU § 48/12    
Anpassning till sjunkande barnantal 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverskamheten är en nödvändighet. 

 
Arbetsutskottets behandling: 
Jonas Persson, controller och Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för det 
arbetsmaterial med olika alternativa inriktningar som framtagits med anledning 
av det sjunkande barnantalet i kommunen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra arbetsmaterialet vidare till bildningsnämnden för vidare handläggning.  
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jonas Persson, controller, presenterar det arbetsmaterial som framtagits med 
anledning av det sjunkande barnantalet i kommunen. Färre födda barn 
förväntas ge lediga lokaler och framöver antagligen även övertalig personal. 
Den 31 maj var ärendet uppe på samverkan och de fackliga representanterna 
menar att konsekvensbeskrivning samt riskanalyser saknas. 
 
Yrkanden och proposition  
Roger Isberg, S, yrkar  
 
att bildningsnämnden behöver få en helhetsbild med den pedagogiska 
utvecklingen i förhållande till hyreskostnader och de pengar som finns att få 
för framtiden samt 
 
att få en halv/heldag där politikerna åker ut och tittar på, går igenom, 
förvaltningens lokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av de båda yrkandena finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiv till att få en helhetsbild med den 
pedagogiska utvecklingen i förhållande till hyreskostnader och de pengar som 
finns att få för framtiden samt att få en halv/heldag där politikerna åker ut och 
tittar på, går igenom förvaltningens lokaler. 
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Fortsättning BIN § 92/12, Anpassning till sjunkande barnantal 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bildningsnämnden behöver få en helhetsbild med den pedagogiska 
utvecklingen i förhållande till hyreskostnader och de pengar som finns att få 
för framtiden, 
 
att få en halv/heldag där politikerna åker ut och tittar på, går igenom, 
förvaltningens lokaler, 
 
att politikernas titt, genomgång, av förvaltningens lokaler sker på kvällstid samt  
 
att vidare beslut i ärendet hänförs till bildningsnämndens kommande 
sammanträde den 26 juni. 
 
---------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 93/12   12/88 
Skrivelse från personal vid förskolan Skogsgläntan och 
förskolan Vindruvan 
 
Ärendebeskrivning 
Personalen vid förskolan Skogsgläntan och förskolan Vindruvan har med 
anledning av bildningsförvaltningens diskussioner angående anpassning till 
sjunkande barnantal insänt skrivelse med deras syn på situationen. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, i uppdrag att författa ett svar till 
skrivelsens avsändare. 
 
---------- 
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BIN § 94/12   10/15 
BIN § 85/12     
Renovering av Torskolans lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Lina Milesson, FP, efterfrågar vad som händer med arbetet kring Torskolans 
renovering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för en aktuell lägesrapport vid 
kommande sammanträde i bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet hänförs till bildningsnämndens kommande sammanträde den 26 
juni. 
 
--------- 
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BIN § 95/12 
AU § 65/12    
Framtida skolbehov 
 
Ärendebeskrivning 
Irma Folkesson, bildningsförvaltningens ordförande, väcker frågan kring 
framtiden för skolorna i Torsås kommun. Elevantalet minskar och beslut 
angående Torskolans renovering behöver fattas. Renovering av Torskolan 
påverkas dock av hur ytterskolornas framtid ser ut. 
 
Yrkande 
Irma Folkesson, bildningsförvaltningens ordförande, yrkar att årskurs 4-6 på 
ytterskolorna ej flyttas till Torsås och Torskolan. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet hänförs till bildningsnämndens kommande sammanträde den 26 
juni. 

   
--------- 
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BIN § 96/12    
AU § 49/12     
Barnomsorgstaxa 
 
Ärendebeskrivning 
Närvarosystemet Tempus/Nuddis används under en prövoperiod på några av 
Torsås kommuns förskolor samt fritidshem.  
 
Arbetsutskottets behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet. När kommunen nu kan 
mäta barnens exakta närvarotid föreslår hon att förvaltningen ges ett 
utredningsuppdrag angående en omarbetning av barnomsorgstaxan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden tillsätta utredning kring omarbetning av 
barnomsorgstaxan. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag tillsätta utredning kring omarbetning av 
barnomsorgstaxan. 
 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 97/12    
AU § 50/12    
Avtal med Vindruvan 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen köper enligt avtal med Torsås samfällighet 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att säga upp avtalet angående enskild 
förskoleverksamhet med Torsås samfällighet för omförhandling. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag säga upp avtalet angående enskild 
förskoleverksamhet med Torsås samfällighet för omförhandling. 

 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 32 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-06-04 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 BIN § 98/12   11/0164 

AU § 61/12   
BIN § 35/12    
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 § 98/12, 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. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för den statistik angående inskrivna 
barns närvaro som hittills erhållits sedan försöksperioden med Nuddis inleddes 
våren 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att på prov under tiden fram till jul, även 
installera Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i 
Torsås. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, informerar om erhållet resultat från starten av 
Nuddis försöksperiod fram tills maj månad. 
Syftet med Nuddis är att förenkla för vårdnadshavarna samt som hjälpmedel 
vid fördelning av personalresurserna mellan olika avdelningar. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag på prov under tiden fram till jul, även 
installera Nuddis på fritidshemmet i Bergkvara samt på förskolan Vindruvan i 
Torsås.  

 
------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 99/12   12/85 

 AU § 56/12    
Inkomna klagomål förskolan Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Tio klagomål angående förskolan i Bergkvara har inkommit via 
bildningsförvaltningens klagomålsfunktion på Torsås kommuns hemsida. 
Samtliga klagomål berör antalet barn i barngrupperna. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, och Inger Sandbäck, förskolechef, redogör 
för situationen och för de följande åtgärder som vidtagits eller planeras: 

− Svarsbrev är skickat till de som inlämnat klagomål 
− Sveriges kommuner och landsting, SKL, har anlitats för vidare 

utredning 
− Omkringliggande kommuner kommer att tillfrågas för att klargöra hur 

storleken på deras barngrupper ser ut 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att förslå bildningsnämnden att godkänna föreslagna åtgärder. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag godkänna föreslagna åtgärder. 

 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 100/12   12/89 
AU § 52/12    
Läsårstider 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2012/2012 enligt akt. 
 
Förslaget har behandlats i samverkansgruppen den 18 april 2012. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att förslå bildningsnämnden anta läsårstider för 2012/2013 enligt förslag. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna läsårstider för 2012/2013. 

   
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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BIN § 101/12   11/47 
AU § 54/12     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från DLS läsförståelse samt rättstavning i årskurs 2 och 3 
samt TRAS i förskolan presenteras enligt fastställd årscykel för rapportering av 
måluppfyllelse.  
Berörda rektorer och förskolechef har i redovisade rapporter presenterat 
genomförda åtgärder, analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Resultat för DLS läsförståelse samt rättstavning i årskurs 2 och 3 påvisar en 
högre måluppfyllelse än tidigare och insatta åtgärder har gett resultat. 
Bedömning görs att läprojektet bidragit till resultatförbättringen. 
 
Resultat för TRAS i förskolan konstaterar att förbättrade resultat visar att 
genomförda åtgärder leder till ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. 
Dock finns det fortfarande många barn som är i behov av extra stöd i sin 
språkutveckling. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att för informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare, redogör för erhållna resultat. 
 
Marie Jansson, KD, framför önskemål om mer utbildning till vårdnadshavarna i 
hur föräldrarna kan hjälpa sina barn att utvecklas samt att låta vårdnadshavarna 
ta del av information kring genomförda tester. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vid bildningsnämndens sammanträde den 26 juni även presentera resultat 
från de nationella proven samt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
--------- 
Sändlista:  
Samtliga rektorer
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BIN § 102   12/38 
AU § 62/12    
BIN § 32/12     
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om att de åtgärder som 
genomförts inte gett önskat resultat. Trots vitesföreläggande gentemot 
vårdnadshavare har inte närvaron i skolan förbättrats. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att hos Förvaltningsrätten i Växjö ansöka om 
utdömning samt indrivning av vite. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag ansöka om utdömning samt indrivning av vite 
hos Förvaltningsrätten i Växjö. 

 
------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 103/12 
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 2012-05-07: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, vid nästa sammanträde i 
bildningsnämnden, redogör för de regler som verksamheten förhåller sig till 
angående måltider vid utflykt. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och klargör att skolan 
ska stå för alla kostnader vid utflykter då det är en avgiftsfri skola. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostansvarig 
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BIN § 104/12   12/91 

 AU § 55/12    
Ansökan om tillstånd för kompetensutbildning av personal vid 
Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
I och med Gy 2011 har kraven på behöriga lärare höjts samtidigt som nya 
ämnen har tillkommit vilket innebär att Korrespondensgymnasiet får en 
kompetensbrist i den befintliga lärarkåren. De nya ämnen som tillkommit har 
inte tidigare funnits tillgängliga som lärarutbildningar vilket medför att de lärare 
som eventuellt finns blir svåra att rekrytera.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för den ansökan kring 
Korrespondensgymnasiets behov av att vidareutbilda några av sina redan 
behöriga lärare till behörighet i de nya ämnena sociologi, pedagogik, juridik, 
konst och kultur samt människans språk, som inkommit från rektor Johanna 
Fors. Genom interna kompetensförstärkningar anses möjligheterna att kunna 
svara upp mot de behörighetskrav som ställs år 2015 som rimliga.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden bifalla ansökan från rektor på 
Korrespondensgymnasiet, Johanna Fors. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag bifalla ansökan från Johanna Fors, rektor vid 
Korrespondensgymnasiet. 

 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 105/12   10/40 
AU § 58/12     
KuFo § 45/12   
BIN § 83/12   
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 2012-05-07: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt delar ut riktlinjer 
för investeringsbidrag enligt akt.  
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har meddelat a tt 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. 
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Fortsättning BIN § 105/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
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  

 
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 2012-05-07: 
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 
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Fortsättning BIN § 105/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med 
Smålands Idrottsförbund vilka meddelar att om a nsökan från Slätafly SK/IBK 
inkommit senast fredagen den 25 maj ska ärendet kunna tas upp för 
behandling i mitten av juni. Detta under förutsättning att Torsås kommun går 
in med ekonomiskt bidrag.  
 
Yrkanden och proposition  
Marie Jansson, KD, yrkar att Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till 
att gå in med investeringsbidrag på 22 000 kr samt att ärendet direktjusteras för 
att kunna tas upp till beslut på bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 
2012. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att Slätafly SK/IBK får inkomma med ny 
investeringsansökan med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
investeringspolicy. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att Kultur- och 
fritidsutskottet ställer sig positivt till att gå in med investeringsbidrag på 22 000 
kr samt att ärendet direktjusteras för att kunna tas upp till beslut på 
bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 2012 och Maria Karlssons, , 
yrkande finner hon att Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till att gå 
in med investeringsbidrag på 22 000 kr samt att ärendet direktjusteras för att 
kunna tas upp till beslut på bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 2012. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21: 
att bevilja investeringsbidrag till Slätafly SK/IBK på 22 000 kronor samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden avslå ansökan. 
 
Reservation 
Marie Jansson, KD, reserverar sig mot beslutet. 
 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Yrkanden 
Marie Jansson, S, Roger Isberg, S, samt Sören Bondesson, S, yrkar bifall till 
Slätafly SK/IBKs ansökan. 
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Fortsättning BIN § 105/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att låta Slätafly SK/IBK inkomma med en ny ansökan om investeringsbidrag, 
inklusive kostnadsförslag på olika alternativa innebandysarger, till 
bildningsnämndens kommande sammanträde den 26 juni. 

 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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 BIN § 106/12 

AU § 63/12    
Flyttning av slöjdundervisning 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2012 står textil- samt trä- och metallslöjdsalarna på 
Bergkvara samt Söderåkra skola inför stort investeringsbehov. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för den skrivelse som inlämnats av 
kommunens samtliga grundskolerektorer. Rektorerna anser att verkssamheten 
kan hålla en högre nivå genom att samla utrustning och kompetens på en skola, 
Torskolan, samtidigt som det även blir en besparing ur ekonomisk synvinkel. 
Genom att säkerställa kvalitén ges eleverna de bästa förutsättningarna att 
uppnå målen enligt Lgr 11. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden bifalla förslag på flytt av slöjdundervisningen till 
Torskolan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag bifalla förslag på flytt av slöjdundervisningen 
till Torskolan. 

   
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Maj Jonsson, tf rektor 
Lena Johansson, tf rektor 
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BIN § 107/12    
Informationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att Arbetsmiljöverket kommer göra en inspektion på Torskolan tisdagen den 5 
juni, 
 
att arbetsutskottet den 23 maj beviljat 4500 kronor i ekonomiskt bidrag till 
årskurs fyras deltagande i Schackfyrans riksfinal, 
 
att platsen som ersättare efter Lina Jonssons, S, i bildningsnämnden är vakant, 
 
att Maria Karlsson, C, efterträder Irma Folkesson som ordförande i 
bildningsnämnden från och med 2012-07-01,  
 
att Marcus Johansson, C, blir ordinarie ledamot i bildningsnämnden från och 
med 2012-07-01, 
 
att bildningsnämndens ledamöter inbjudes till skolavslutningen på de 
respektive skolor de är kontaktpersoner för samt 
 
att avgående ledamöter, Irma Folkesson, bildningsnämndens ordförande, samt 
Marie Jansson, bildningsnämndens vice ordförande, avtackas för fint arbete. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
--------- 
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BIN § 108/12    
KoFu § 38/12         
Kulturpristagare 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på årets kulturpristagare har inkommit till bildningsförvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att enhälligt utse Christer Harrysson till årets kulturpristagare som kommer att 
delas ut på nationaldagsfirandet på Olssonska Gården den 6 juni 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bifalla Kultur- och fritidsutskottets beslut om att utse Christer Harrysson till 
årets kulturpristagare. 
 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
 

 
 


