
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 40 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-06-26 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, tisdagen den 26 juni 2012 kl. 17.30 – 20.00 
  
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Maria Karlsson, C 
 Kjell Mattsson, KD, tjänstgörande ersättare för Marie Jansson, KD 

Lina Milesson, FP 
Patrik Rejneborg, M 
Sören Bondesson, S 

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 
 Per Olof Peterson, TP, tjänstgörande ersättare för Inga-Britt Karlsson, S 

  
 

Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller, § 109-113, 127, 135 
Anders Palmér, M, ej tjänstgörande ersättare 
Susanne Johansson, S, ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Larsson, Lärarförbundet, § 109-113, 127, 135 
Lennart Alriksson, Lärarförbundet, § 111-113, 127, 135 
Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 

Utses att justera Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 29 juni 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragraf 109 - 136 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämnden   

Sammanträdesdatum 2012-06-26   
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-07-02 Datum för anslags 

nedtagande 2012-07-23 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

  

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 109 - 136 
 
§ 109 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 110 Delegationsärenden 
 
§ 111 Anpassning till sjunkande barnantal 
 
§ 112 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 113 Framtida skolbehov 
 
§ 114 Avgifter för borttappade busskort 
 
§ 115 Facebook 
 
§ 116 IT-utredning, slutrapport 
 
§ 117 Nytt avtal Hermods 
 
§ 118 Revidering av hyror 
 
§ 119 Revidering av bidragsnormer 
 
§ 120         Invigning av nya bollhallen 
 
§ 121 Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
  
§ 122 Avtal med Gullabo SK om fritidsgården i Gullabo 
 
§ 123 Ansökan om driftsbidrag till Torsås Ryttare 
 
§ 124 Ansökan från Torsås Goif 
 
§ 125 Bidrag till Studieförbunden och SISU 
 
§ 126 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2012 
 
§ 127 Inkomna klagomål förskolan Bergkvara 
 
§ 128 Upphörande av avtal angående lokal till fritidsgårdarna i 

Bergkvara och Söderåkra 
 
§ 129  Inkommet klagomål angående förskolan Ängen 
 
§ 130 Folkhälsopolitisk plan 
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FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 109 - 136 
 

 
§ 131 Medborgarförslag – Anlägg ett motorland 
 
§ 132 Informationsärenden 
 
§ 133 Våld i skolan kan aldrig accepteras – reflektion över dom i 

Gällivare tingsrätt 
 
§ 134 Utökning av tid för skolläkaren 
 
§ 135 Beslutsattester 
 
§ 136 Riktlinjer för studiebesök, lägerskolor, skolresor 
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BIN § 109/12   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, påpekar att ajournering 2012-06-04 § 92 ej är protokollförd 
samt att samtliga rektorer bör finnas med på sändlistan angående ärende 2012-
06-04 § 103. 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att i protokoll 2012-06-04 § 92 lägga till att sammanträdet ajourneras mellan 

klockan 19.00 – 19.05 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna 
samt  

 
att vid sammanträdet 2012-06-04 § 103 delges samtliga rektorer beslutet 

 
att därefter godkänna föregående protokoll.  
------- 
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BIN § 110/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 1 från rektor Lotta Elmbro. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 111/12   12/BIN0088 
BIN § 92/12     
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 2012-05-23: 
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 2012-05-23: 
att föra arbetsmaterialet vidare till bildningsnämnden för vidare handläggning.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-04: 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 111/12, Anpassning till sjunkande barnantal 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-04: 
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. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den situation 
bildningsförvaltningen står inför. 
 
Yrkanden och proposition 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson och Susanne Johansson, samtliga 
S, Patrik Rejneborg, M, Kjell Mattsson, KD, Lina Milesson, FP, samt Per Olof 
Peterson, TP, yrkar  
 
att bildningsnämnden fattar ett långsiktigt inriktningsbeslut för Torsås 
kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, vilket innebär att med start 
från höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin 
undervisning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda 
och planera vidare med utgångspunkt ifrån detta, 
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrs arbetsmiljö/lokalproblem och för att friställa Korrs lokaler för skolans 
verksamhet, 
 
att i samband med att åk 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i skolans 
lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter samt 
 
att bildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att besluta enligt dessa yrkanden. 
 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 111/12, Anpassning till sjunkande barnantal 
 
Motivering till yrkandet är att det är oerhört viktigt att kommunen satsar på en 
bra skolverksamhet i linje med nya skollagen och läroplanen/kursplanerna, 
vilket kan ske på bästa sätt om samtliga elever i årskurs 4-6 flyttas till 
Torskolan, som då kan anpassas optimalt vid den kommande renoveringen. 
De menar att den mycket viktiga satsningen inom IT, tillgång till moderna salar 
(inklusive slöjdsalar och sporthallar), stödinsatser för elever med särskilda 
behov, resursskola mm blir möjligt att tillgodose för fler av kommunens elever 
vid ett sådant beslut. Yrkandet grundar sig på viljan att satsa på och utveckla 
Torsås kommuns skola på allra bästa sätt. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att årskurs 4-6 på ytterskolorna ej flyttas till Torsås 
och Torskolan. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Maria Karlssons, C, yrkande finner hon att bildningsnämnden 
beslutat att bifalla Sören Bondessons, S med fleras yrkande.  
 
Reservation 
Irma Folkesson, C, och Maria Karlsson, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande.  
Anders Palmér, M, ej tjänstgörande ersättare, vill få antecknat till protokollet 
att han stödjer Irma Folkessons, C, och Maria Karlssons, C, yrkande. 
  
Bildningsnämnden beslutar: 
att säga upp Paviljongens avtal för omförhandling av hyra,  
 
att stänga övervåningen, en avdelning, på förskolan Skogsgläntan, 
 
att bildningsnämnden fattar ett långsiktigt inriktningsbeslut för Torsås 
kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, vilket innebär att med start 
från höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin 
undervisning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda 
och planera vidare med utgångspunkt ifrån detta, 
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrs arbetsmiljö/lokalproblem och för att friställa Korrs lokaler för skolans 
verksamhet, 
 
att i samband med att åk 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i skolans 
lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter samt 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 111/12, Anpassning till sjunkande barnantal 
 
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 

höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin 
undervisning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda 
och planera vidare med utgångspunkt ifrån detta, 

 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att  
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrs arbetsmiljö/lokalproblem och för att friställa Korrs lokaler för  
     skolans verksamhet, 
 
att i samband med att åk 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i skolans  
     lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till  
     verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa  
     orter. 
---------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 112/12 10/BIN0015 
BIN § 94/12    
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 2012-06-04: 
att ärendet hänförs till bildningsnämndens kommande sammanträde den 26 
juni. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att i ärendet invänta beslut från kommunfullmäktige. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 113/12 
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 2012-06-04: 
att ärendet hänförs till bildningsnämndens kommande sammanträde den 26 
juni. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att ärendet utgår med hänvisning till 2012-06-26  § 111. 
--------- 
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 BIN § 114/12   09/BIN0007 
AU § 51/12     
Avgift för borttappade busskort 
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar Länstrafik kommer med start läsåret 12/13 att göra förändringar av de 
busskort som bildningsförvaltningen delar ut till skolskjutsberättigade elever. 
Ett läsårskort som delas ut vid höstterminsstarten kommer att ersätta de två 
terminskorten som tidigare använts. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Hanna Grahn, skolskutsansvarig, informerar om dilemmat med avgiften för 
borttappade busskort som uppstår då Kalmar Länstrafik övergår från 
terminskort till läsårskort. Idag betalar elev som tappar, alternativt skadar, sitt 
kort 25 kronor för ett ersättningskort. Vid andra respektive tredje tillfället och 
där efter betalar eleven 50 respektive 75 kronor för ett nytt busskort. Elever 
som tappat sitt busskort ett flertal gånger får med dagens regler börja om på 
den lägsta avgiften vid varje terminsstart.   
Hanna Grahn föreslår att bildningsnämnden tar ställning till vilken inriktning 
Torsås kommun ska ha angående elevernas avgifter för borttappade busskort.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att ge Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, i uppdrag att vid nästa sammanträde i 
bildningsnämnden presentera alternativa förslag på avgifter för borttappade 
busskort. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, presenterar enligt akt tjänsteskrivelse 
beträffande bakgrund samt förslag på framtida hantering angående avgift för 
borttappade busskort. 
 
Yrkanden och proposition  
Lina Milesson, FP, yrkar att avgiften för ett borttappat busskort ska vara 200 
kronor per kort, oavsett vilket kort i ordningen eleven tappar bort. 

 
Maria Karlsson, C, yrkar att från Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, presenterat 
förslag på att höja avgiften för borttappade busskort till 75 kronor för första 
kortet och 100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och 
samma termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett 
helt läsår följs. 
 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 114/12, Avgift för borttappade busskort 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att höja avgiften till 
200 kronor per borttappat kort och Maria Karlsson, C, yrkande finner hon att 
Bildningsnämnden beslutat att presenterat förslag på att höja avgiften för 
borttappade busskort till 75 kronor för första kortet och 100 kronor för de 
efterföljande korten eleven tappar under en och samma termin samt att 
avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt läsår följs. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att höja avgiften för borttappade busskort till 75 kronor för första kortet och 

100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och samma 
termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt 
läsår. 

--------- 
Sändlista: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig 
Samtliga rektorer 
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BIN § 115/12   11/BIN0115 
AU § 70/11 
BIN § 84/11 
AU § 47/11 
Facebook 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 januari 2010 beslutat avvakta med 
att skapa en kommunal Facebook-sida. 
T f bildningschef Lotta Elmbro föreslår att informationsansvarige Johan 
Blomqvist får i uppdrag att lägga upp en Facebook-sida för att där ge 
ungdomar en samlad information om alla evenemang i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-11: 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att bifalla framställningen 
från t f bildningschef Lotta Elmbro. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-10 
Kommunstyrelsen har i AU § 209 meddelat att uppdraget att lägga upp en 
Facebook-sida inte ryms i informationsansvarige Johan Blomqvist tjänst. 
 
Yrkande 
Sören Bondesson, S, yrkar att Anders Adelgren, projektledare, tillfrågas om att 
bli ansvarig för förvaltningens Facebook. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-10: 
Arbetsutskottet beslutar föreslå att bildningsnämnden beslutar enligt Sören 
Bondessons, S, yrkande. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 

utredning om en gemensam Facebook sida för kommunen samt 
 
att se över hur andra kommuner arbetar med Facebook. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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BIN § 116/12   12/BIN0090 
AU § 53/12     
IT-utredning, slutrapport 
 
Ärendebeskrivning 
IT-konsult Mats Östling har enligt uppdrag från Jon-Erik Egerszegi, 
bildningschef, samt Kent Frost, IT-chef, genomfört en utredning av IT-
verksamheten inom skola och IT-enhet i Torsås kommun.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för slutrapporten som 
synliggör problemområden i verksamheten så som bland annat långa 
åtgärdstider, hög arbetsbelastning på IT-enheten, varierande grad av tillgång till 
teknik och bredband. 
I slutrapporten presenteras förslag på åtgärder samt tidsplan för 
förändringsresan. Öppna trådlösa nät samt bättre bredband är ett första steg. 
Samverkan kring IT med andra kommuner anses också vara en viktig del i det 
fortsatta arbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för slutrapporten. 
Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande, informerar om att extra 
pengar har avsatts i budget för IT-satsning. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till Torsås kommuns centrala ledningsgrupp för 

vidare arbete med erhållet material. 
-------  
Sändlista: 
Kent Frost, IT-chef 
Centrala ledningsgruppen 
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BIN § 117/12   12/BIN0092 
AU § 57/12    
Nytt avtal Hermods 
 
Ärendebeskrivning 
Tidigare avtal mellan Hermods AB och Torsås kommun undertecknades juli 
2007. Då processer och kvalitetssäkringsrutiner förbättrats och att Hermods 
utvecklat och implementerat en ny utbildningsplattform som båda parter 
numer använder har parterna överenskommit om att ersätta tidigare avtal, 
varvid ett nytt, uppdaterat avtal mellan parterna nu framtagits.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för processen kring framtagning av 
nytt avtal samt presenterar förslag på nytt avtal inklusive de förändringar som 
gjorts. Nytt avtal innefattar fyra bilagor.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden antaga nytt avtal mellan Hermods AB och Torsås 
kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att enligt arbetsutskottets förslag antaga nytt avtal mellan Hermods AB och 

Torsås kommun. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 118/12   12/BIN0055 
KoFu § 33/12    
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.  
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar enligt akt förslag på 
revidering av hyror av förvaltningens lokaler vilket innebär att nuvarande 
befintliga hyror är oförändrade, men tillägg görs för hyrestagare från annan 
kommun samt avgift för matchtid (seniorer) på 200 kronor för både A- samt 
C-hall. Även hyror för träningstider i nya bollhallen, C-hallen, tillkommer enligt 
samma taxa som A-hallen. 
 
Yrkanden och proposition 
Marie Jansson, KD, yrkar att presenterat förslag på hyror för 2013 följs. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att hyrorna för den nya bollhallen istället höjs till 100 
kronor för föreningar med motivering att hyresreduceringen i bidragsnormerna 
endast sänks med 10 procent, vilket ger en hyresreducering på 20 procent, 
behöver hyran höjas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att hyrorna för 2013 
följs och Maria Karlsson, C, yrkande finner hon att Kultur- och fritidsutskottet 
beslutat att förslag på hyror för 2013 följs. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21: 
att reviderat förslag på hyror för 2013 följs. 
 
Reservation 
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 118/12, Revidering av hyror 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör ärendet. 
 
Yrkanden och proposition  
Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M, presenterar ett gemensamt 
yrkande för att kunna säkerställa att korrekta jämförelser av föreningsbidragen. 
 
Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M, yrkar att förslaget på nya hyror 
återremitteras och nivåerna sätts så att de stämmer med verkligheten, samt att 
hyrorna ska sättas korrekt liksom hyressubventionerna. Hyrorna och 
hyressubventionerna ska således spegla de faktiska kostnaderna och bidragen. 
Se bilaga 1.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att återremittera ärendet till Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, för 

vidare behandling enligt yrkande. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller
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BIN § 119/12   12/BIN0099 
KoFu § 34/12    
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. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar kring 
bidragsnormerna. 
 
Yrkanden och proposition 
Marie Jansson, KD, yrkar att hyresreduceringen sänks ner till 20 procent. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att hyresreduceringen sänks ner till 10 procent. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att hyresreduceringen 
sänks ner till 20 procent och Maria Karlssons, yrkande finner hon att Kultur- 
och fritidsutskottet beslutat föreslå att hyresreduceringen sänks ner till 20 
procent. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21: 
att fastställa revidering av bidragsnormer med en sänkning av 
hyresreduceringen ner till 20 procent med motivering att det ej blir någon 
hyreshöjning för kommunens idrottshallar. 
 
Reservation 
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att återremittera ärendet till Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, för 

vidare behandling med hänvisning till yrkande från Patrik Rejneborg, M, 
och Anders Palmer, M, 2012-06-26 § 118. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 120/12  10/BIN0040 
KoFu § 37/12        
Invigning av nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Invigning av den nya bollhallen kommer att äga rum den 18 augusti 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att intresset från 
majoriteten av kommunens idrottsföreningar angående aktivt deltagande under 
invigningsdagen hittills varit svagt. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att uppmuntra politikerna att utmana Slätafly SK/IBK i en innebandymatch 
under invigningen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att de av bildningsnämndens ledamöter som vill och känner sig manade av att 

deltaga i innebandymatchen anmäler intresse till Hanna Grahn, 
utredningssekreterare, senast 3 augusti 2012. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 121/12   10/BIN0040 
BIN § 105/12    
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 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 121/12, 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 121/12, 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 ansökan 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 2012-06-04: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 121/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 

Yrkanden 
Marie Jansson, S, Roger Isberg, S, samt Sören Bondesson, S, yrkar bifall till 
Slätafly SK/IBKs ansökan. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-04: 
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. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, vidarebefordrar information från Johnny 
Kullberg, Torsås Fastighets AB, angående det nya golvets känslighet. Mattan 
har ett ytskikt som inte är så tjockt, vilket medför att om en skruv hamnar på 
ytan och någon trampar på den så går det hål. 
 
Nyinkommen investeringsansökan från Slätafly SK/IBK presenteras enligt akt.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bevilja Slätafly SK/IBK investeringsbidrag på 22 000 kronor samt 
 
att kontrakt upprättas mellan Slätafly SK/IBK och Torsås kommun med 

hänvisning till kommunens samt andra idrottsklubbars nyttjanderätt av 
sargen. 

 
Reservation 
Irma Folkesson, C, och Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning tillbefintlig investeringspolicy. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Slätafly SK/IBK 
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BIN § 122/12   12/BIN0094 
AU § 59/12    
KoFu § 46/12   
Avtal med Gullabo SK om fritidsgården i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
Avtalet med Gullabo SK om fritidsgårdsverksamheten i Gullabo går ut den 
sista juni 2012 och nytt avtal behöver vid förlängning av samarbetet att skrivas. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21:  
att teckna nytt avtal med Gullabo SK samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-23: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag på nytt avtal mellan 
bildningsnämnden och Gullabo SK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden bifalla föreslaget avtal. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att enligt arbetsutskottets förslag bifalla föreslaget avtal mellan 

bildningsnämnden och Gullabo SK. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 123/12   12/BIN0081 
AU § 60/12    
KoFu § 39/12    

 Ansökan om höjt driftsbidrag till Torsås Ryttare 
  
 Ärendebeskrivning 

Torsås Ryttare har inkommit till bildningsnämnden med ansökan om höjt 
driftsbidrag. Att driva anläggningen kostar cirka en miljon kronor per år. 
Klubben erhåller driftsbidrag på 130 tkr från Torsås kommun. Resterande 
intäkter  måste inbringas på annat sätt och klubbens medlemmar gör redan 
stora insatser med ideell t arbete med drift och underhåll av anläggningen. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den situation 
Torsås Ryttare befinner sig i. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att kontakta 
representanter för Torsås Ryttare samt 
 
att Torsås Ryttares ansökan om höjt driftsbidrag tas med till nästkommande 
års budgetberedning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att i budget 2013 äska om 100 tkr för ytterligare 
driftsbidrag till Torsås Ryttare. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Kommunstyrelsens ordförande menar att bidrag ska rymmas inom 
budgetramen. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att Torsås Ryttares ansökan om höjt driftsbidrag tas med till nästkommande 

års budgetberedning. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller 
Torsås Ryttare 
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BIN § 124/12   11/BIN0170 
KoFu § 40/12  
Ansökan från Torsås Goif 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås Goif har inför sitt 100 årsfirande inkommit med ansökan om bidrag på  
15 000 kr, för att till jubileumsfesten den 2 juni kunna anlita en lokal 
revygrupp. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för ärendet och 
informerar att alla föreningar som jubilerar erhåller bidrag från Torsås 
kommun på 2000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21: 
att avslå inkommen ansökan från Torsås Goif. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att enligt arbetsutskottets förslag avslå inkommen ansökan från Torsås Goif. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Goif 
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BIN § 125/12   12/BIN0101  
KoFu § 41/12         
Bidrag till studieförbunden och SISU 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar redovisning av 
Studieförbundens verksamhet för Torsås kommun under 2011. 
 
Avtal med SISU finns sedan år 2008. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21: 
att bevilja bidrag enligt följande: 
 

− SISU  55 000 kronor 
− Studieförbunden 165 000 kronor 

 
samt 
 
att inför nästa år kräva en detaljerad redovisning över hur kommuninvånarna 
samt Torsås kommun har kommit till godo av studieförbundens verksamhet. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
Roger Isberg, S, yrkar att varje studieförbund redovisar: 
 
Hur många studiecirklar och timmar har genomförts i Torsås kommun, 
Hur många kommuninvånare har gått på dem, 
Hur många kommuninvånare har gått på cirklar utanför kommunen, 
Hur många cirklar har erbjudits kommuninvånarna 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kultur- och fritidsutskottets 
förslag om att inför nästa år att kräva en detaljerad redovisning över hur 
kommuninvånarna samt Torsås kommun har kommit till godo av 
studieförbundens verksamhet och Roger Isbergs, S, yrkande finner hon att 
bildningsnämnden beslutat att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 

 
 
 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 125/12, Bidrag till studieförbunden och SISU 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag bifalla beviljandet av bidrag enligt följande: 
 

− SISU  55 000 kronor 
− Studieförbunden 165 000 kronor, 

 
att varje studieförbund redovisar: 
 
 Hur många studiecirklar och timmar har genomförts i Torsås kommun, 
  Hur många kommuninvånare har gått på dem, 

Hur många kommuninvånare har gått på cirklar utanför kommunen, 
Hur många cirklar har erbjudits kommuninvånarna, 

----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 126/12  12/BIN0102 
KoFu § 42/12   
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 10 000 kr för stöttning i 
genomförandet av årets filmfestival den 25 oktober till den 4 november 2012. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar ärendet och föreslår 
att föreningen istället stöttas genom att 125 åkband till elever på grundskolan 
införskaffas till ett pris på 50 kronor per elev, vilket ger en totalkostnad på 
6250 kronor. Åkbanden föreslås finanseras till hälften av skolans kulturråd och 
till hälften av allmän kulturverksamhet. 
 
Åkbanden berättigar eleverna att se de filmer som under höstlovet visas på 
regionens 16 biografer. 
 
Jäv 
Roger Isberg och Inga-Britt Karlsson, båda S, deltar inte i utskottets 
behandling av ärendet på grund av jäv. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-05-21:  
att ställa sig positiva till förslaget att stötta filmfestivalen genom inköp av 125 
åkband för 50 kronor per elev samt  
 
att avslå Film i Glasrikets ansökan om ekonomiskt bidrag.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 

 
Jäv 
Roger Isberg, S, deltar inte i nämndens behandling av ärendet på grund av jäv. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att enligt arbetsutskottets förslag bifalla inköp av 125 åkband för 50 kronor per 

elev samt  
 
att avslå Film i Glasrikets ansökan om ekonomiskt bidrag.  
----- 
Sändlista: 
Film i Glasriket 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 127/12   12/BIN0085 
BIN § 99/12    

 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 2012-06-04: 
att enligt a rbetsutskottets förslag godkänna föreslagna åtgärder. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för den konsekvensanalys över 
situationen som framtagits. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att 4-årsgruppen flyttas in till skolans lokaler samt 
 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
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BIN § 128/12     
Upphörande av avtal angående lokal till fritidsgårdarna i 
Bergkvara och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
Söderåkra församlings kyrkoråd har den 24 maj 2012 valt att säga upp avtalet 
med Torsås kommun angående lokal till fritidsgårdsverksamheten i Bergkvara 
samt Söderåkra från och med höstterminen 2012.   

 
Bildningsnämndens behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för möjligheterna för 
bildningsförvaltningens fritidsgårdsverksamhet i Söderåkra och Bergkvara och 
målet som är att inrymma fritidsgårdsverksamheten i skolans lokaler. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att låta tjänstemännen fortsätta utredning av lokalfrågan för 

fritidsgårdsverksamheten. 
--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 129/12   12/BIN0097 
Inkommet klagomål angående förskolan Ängen 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse från föräldrar till barn på förskolan Ängen har via 
bildningsförvaltningens klagomålsfunktion på Torsås kommuns hemsida 
inkommit med anledning av uppkommen situation i samband med måltid. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar att förskolechef tillsammans 
med personal på förskolorna kommer se över rutiner vid måltiderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom Inger Sandbäcks skrivelse och där efter lägga 

informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 130/12     
KF § 88/12 
KS § 156/12    12/KS0113 
Folkhälsopolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Jansson, KD informerar om att Torsås är sist ut bland kommunerna i 
Kalmar län med att ha någon person som arbetar med folkhälsopolitisk plan 
med fokus på barn och ungdomar i Torsås kommun. 
 
Marie har sammanställt ett förslag till folkhälsopolitisk plan och anser det 
viktigt att arbete med planen kommer igång samt att planen måste fastställas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-06-11 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
Lena Gustafsson, V yrkar att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal 
mellan åren – redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun – antal 
anmälningar till Skolverket – antal omhändertagna barn placerade i 
familjehem/institutioner. 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla Lena Gustafssons, V tilläggsyrkande. 

. 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan, 
att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren – redovisning av 
barnfattigdom i Torsås kommun – antal anmälningar till Skolverket – antal 
omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppgift att ta fram nyckeltal och därefter föra 

ärendet vidare till kommunfullmäktige. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Jonas Persson, controller
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BIN § 131/12   12/BIN0052 
KSAU § 195/12   12/KS0067 
BIN § 81/12      

 AU § 41/12    
KF § 34/12     
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 2012-05-07: 
att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget angående anläggning 
av motorland. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2012-06-12: 
att inhämta från bildningsnämnden en motivering till varför förslaget ska 
avslås.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att hänvisa till motiveringen  
 

att det står varje människa fritt att starta förening och ägna sig åt 
motorsport och där med även kunna söka bidrag likt övriga föreningar i 
Torsås kommun. 

--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 132/12    
Informationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att Regionförbundet genomför en revidering av kulturplan Kalmar län 2012-
2014. Eventuella synpunkter från bildningsnämndens ledamöter ska vara 
Regionförbundet tillhanda senast den 31 augusti, 
 
att förskollärarna i Torsås kommun genom Lärarförbundet inkommit med en 
reviderad version av dokumentet ”Förskollärarnas vision för förskolornas 
framtid i Torsås kommun”, 
 
att Anita Winblad, V, avsäger sig sin plats som ersättare i bildningsnämnden på 
grund av flytt från kommunen, 
 
att Marita Andersson, FP, med omedelbar verkan avsäger sig uppdraget som 
ersättare i bildningsnämnden, 
 
att Susanne Johansson, S, har utsetts som ersättare för avgångna ledamoten 
Lina Jonsson, S, i bildningsnämnden,  
 
att personalen på förskolan Vindruvan till bildningsnämnden inkommit med 
skrivelse där de förtydligar att deras förskola, utan deras vetskap, står med som 
undertecknad av tidigare inkommen skrivelse angående anpassning till 
sjunkande barnantal samt 
 
att Katarina Dahlberg tackar för bildningsnämndens uppvaktning vid hennes 
högtidsdag. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 133/12   12/BIN0113 
Våld i skolan kan aldrig accepteras – reflektion över dom i 
Gällivare tingsrätt 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden i Torsås kommun vill genom skrivelsen göra ett inlägg i 
diskussionen runt den dom från Gällivare Tingsrätt som motiverade att en 
lärare från Kiruna, som i samband med sin tjänsteutövning utsatts för en 
misshandel, inte hade rätt till skadestånd för den kränkning han utsatts för med 
motiveringen att en lärare måste vara beredd på visst våld. Tingsrätten menade 
att en lärare måste ha beredskap för våld och hot "på samma sätt som 
exempelvis en ordningsvakt eller polis". 
Bildningsnämnden i Torsås kommun menar att våld i skolan aldrig är 
acceptabelt och att inga lärare i sin tjänsteutövning ska riskera att utsättas för 
detta. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet enligt akt.   

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom dokumentet. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer
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BIN § 134/12     
Utökning av tid för skolläkaren 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya skollagen ställer högre krav på det hälsofrämjande arbetet i skolan. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och föreslår att 
skolläkarens tid utökas med 20 timmar per år från 100 timmar till 120 timmar. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att utöka skolläkarens tid med 20 timmar per år från 100 timmar till 120 
timmar. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 135/12    
Beslutsattester 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av förändring av rektorstjänsterna behöver beslutsattesterna 
inom bildningsförvaltningen justeras. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att utse Lisbeth Kromnow, rektor, som beslutsattestant för Söderåkra och 

Bergkvara skola samt 
 
att utse Lotta Elmbro, rektor, som beslutsattestant för Träningsskolan, 

Grundsärskolan samt fritidsgårdarna. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Lotta Elmbro, rektor 
Karin Seebass, Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 136/12    
Riktlinjer för studiebesök, lägerskolor, skolresor 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör hur bildningsnämnden förhåller sig till policy för 
studiebesök, lägerskolor, skolresor och insamlingar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för frågan vid kommande 

sammanträde i bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
 

 


