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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 200 – 219 
 
§ 200 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 201 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
§ 202 Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
 
§ 203 En samlad elevhälsa 
 
§ 204 Brandsyn 
 
§ 205 Budget 2013 
 
§ 206 Budgetuppföljning 120930 
 
§ 207 Delegation till Action-projektet 
 
§ 208 IT i bildningsförvaltningen 

  
§ 209 Information 
 
§ 210 Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
§ 211 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 212 Förslag på namn till nya bollhallen 
 
§ 213 Sammanträdestider 2013  
 
§ 214 Revidering av hyror 

 
§ 215 Revidering av bidragsnormer 

 
§ 216  Hyresavtal Torsås Atletklubb 
 
§ 217 Skapande skola 

 
§ 218 Verksamhet hösten 2012 
 
§ 219 Information från kultur och fritid 
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BIN § 200/12   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 31 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-11-05 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
   
BIN § 201/12   11/BIN0047  
BIN § 181/12 
AU § 90/12    
AU § 73/12     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från Fonolek i F-klass, Vårtest i årskurs 1, LUS i åk 4 samt 
nationellt prov i årskurs 3, 6 samt 9 presenteras enligt fastställd årscykel för 
rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat genomförda åtgärder, 
analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Resultat för Fonolek i F-klass påvisar behov av stöd för vissa elever. Sett över 
en treårsperiod har dock trenden vänt i och med det bättre resultatet 
vårterminen 2012.  
 
Resultat för vårtesten i årskurs 1 visar på att målen inte är uppnådda för fem av 
62 elever i F-klassen 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 3 påvisar att antalet elever som inte 
uppnått målen i fler än ett moment är i behov av stöd. 
 
Resultat för LUS, läsutvecklingsschema, i årskurs 4 visar att endast två av 
samtliga elever i årskurs 4 inte har uppnått målet att uppnå nivå 12-13. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 6 påvisar att matematik är det ämne där 
flest elever, sex av 61, missat mer än ett delmoment. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 9 visar att alla elever nått målen i No och 
Svenska. Klara förbättringar har också skett i Matematik medan Engelskan har 
försämrats något.  
Erhållet resultat visar på en mycket god överensstämmelse med de betyg som 
sattes i juni. Resultatet i de nationella proven innebär att vi garanterar en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att berörda rektorer och biträdande rektor bjuds in för att redogöra för 
materialet. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 201/12, Rapporter för måluppfyllelse enligt 
årscykeln 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26: 
Erhållen betygsstatistik från grundskola och gymnasium samt uppföljning av 
genomströmning av elever på Korrespondensgymnasiet presenteras enligt 
fastställd årscykel för rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer har i redovisade rapporter presenterat resultat, genomförda 
åtgärder, analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Betygsstatistik för årskurs 9 vårterminen 2012 påvisar att endast tre procent ej 
fått betyg och där med ej nått målen.  
90 procent av eleverna som gick ut högstadiet våren 2012 hade nått alla mål 
och 94 procent av eleverna var behöriga för gymnasiestudier. 
 
Betygsutvecklingen för nuvarande årskurs 9 påvisar ett positivt resultat då 41 
procent av dem vid överlämning från årskurs 6 bedömts som obehöriga om de 
då hade sökt till gymnasiet, medan antalet obehöriga idag sjunkit till 10 
procent. Nuvarande årskurs 9 är första elevgruppen som genomfört alla tre 
åren av obligatorisk lästräning. 
 
Betygsstatistiken för Korrespondensgymnasiet visar att 2015 stycken betyg 
sattes vårterminen 2012. Detta är en ökning med 12,1 procent jämfört med 
samma termin läsåret innan. Även en ökning avseende satta betyg med IG 
samt F, 81 procent, har skett vid jämförelse av de två sista läsåren. 
Korrespondensgymnasiet har under läsåret 11/12 arbetat intensivt med att 
följa upp eleverna och deras studietakt. Detta har medfört att studietakten 
bibehålls i större utsträckning än tidigare vilket bekräftas av det ökade antalet 
betygssatta kurser. 
 
Målet för Korrespondensgymnasiet är att samtliga elever ska genomföra 
studierna med fullständigt slutbetyg på normal studietid. Prioritering är dock 
att de ska slutföra sina studier, även om det innebär ett års förlängd studietid. 
Genomströmningen var för elevgrupp 2006/2007 23 procent. En markant 
ökning kan bevittnas för elevgrupp 2009/2010 som beräknas ha en 
genomströmning på cirka 36 procent. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att bjuda in Lotta Elmbro, rektor 7-9, för redovisning av resultatet vid 

bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober, 
 
att bjuda in Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, för redovisning av 

resultatet vid bildningsnämndens sammanträde den 5 november samt 
 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
 
Fortsättning
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Fortsättning BIN § 201/12, Rapporter för måluppfyllelse enligt 
årscykeln  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
Lisbeth Kromnow, rektor F-6, och Lotta Elmbro, rektor 7-9, redovisar sina 
respektive rapporter för måluppfyllelsen enligt årscykeln.  
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor, ger en kort presentation av sig själv och sina 
arbetsuppgifter. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, redovisar betygsstatistik samt 
uppföljning av genomströmning av elever på Korrespondensgymnasiet enligt 
årscykeln för måluppfyllelse.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor
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BIN § 202/12    
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2011-02-22 § 46 att låta 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås revidera Torsås kommuns 
säkerhetspolicy. 
 
I kommunfullmäktige 2012-08-10 § 129 godkännes det framtagna dokumentet 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun. Det beslutades även att 
riktlinjerna vidare ska implementeras av nämnderna i förvaltningarnas 
verksamheter. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för dokumentet Riktlinjer för 
säkerhetsarbete i Torsås kommun. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att implementera Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun i 

bildningsförvaltningens verksamhet. 
-------  
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 203/12    
AU § 87/12     
En samlad elevhälsa 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschefen framför behovet av en samlad elevhälsa. En samlad elevhälsa 
som är underställd förvaltningschefen ökar elevhälsans möjligheter att säkra 
kvalitetshöjande åtgärder. Vidare är målet att elevhälsan ska ha likvärdiga 
anställningsvillkor samt en samlad arbetsplats för att öka samordning och 
effektivisering av arbetet.  
Elevhälsans medlemmar kommer dock fortsätta att ingå i rektorernas 
elevhälsoteam. 
 
Önskemål om en samlad elevhälsa har även kommit från elevhälsan själva. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att föreslå bildningsnämnden besluta om en samlad elevhälsas införande. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att införa en samlad elevhälsa underställd förvaltningschefen. 
-------  
Sändlista: 
Elevhälsan 
Samtliga rektorer 
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BIN § 204/12    
AU § 93/12    
Brandsyn 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, efterfrågar information 
angående brandskydd på förvaltningens enheter. 
 
Arbetsutskottet vill veta hur brandsynen i verksamheten fungerar samt att få ta 
del av det senaste protokollet från de olika enheternas översyn av 
brandskyddet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att till nästa sammanträde i bildningsnämnden få ta del av information 

angående förvaltningens brandskyddsarbete. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Bildningsnämnden tar del av serviceunderlag, tillsynsprotokoll samt checklista 
för internkontroll från förvaltningens olika enheter. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till bildningsnämndens sammanträde i december bjuda in Hans Erlandsson, 

säkerhetssamordnare, för redogörelse av brandsynsarbetet samt 
 
att till bildningsnämndens sammanträde i december låta rektorer och 

enhetschefer lämna in redogörelse för genomförda åtgärder på deras 
respektive inlämnade serviceunderlag, tillsynsprotokoll samt checklista för 
internkontroll. 

----- 
Sändlista: 
Hans Erlandsson, säkerhetssamordnare 
Samtliga rektorer 
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BIN § 205/12   11/BIN0077 
AU § 95/12     
BIN § 140/12   
AU § 67/12     
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, presenterar enligt akt tidsplan för arbetet med 
budget 2013. 
 
Med anledning av minskat barnantal minskar även bildningsnämndens budget 
med ca en miljon kronor för år 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens budget 
för 2013 som i dagsläget visar ett underskott på 6,3 mkr.  
 
Jonas Persson, controller, presenterar även bildningsnämndens textmaterial i 
kommunbudgeten för 2013 enligt akt. 
 
Maria Karlsson, C, presenterar med anledning av underskott i budget 2013 
förslag på möjliga förändringar som rektorer och enhetschefer föreslås granska 
ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån en verksamhetsorganisatorisk 
konsekvensanalys. Se aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att godkänna förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013, 
 
att föra Jonas Perssons, controller, förslag på åtgärder enligt akt vidare till 

bildningsnämnden, 
 
att rektorers önskemål om utökningar får tas inom befintlig ram, 
 
att sporthallens merkostnad kompenseras av kommunstyrelsen för att inte 

drabba elever, 
 
att kostnader för skolskjutsar och kollektivtrafik är underbudgeterad och ska 

kompenseras av kommunstyrelsen, 
 
att avstå resa till BETT 2013 med hänvisning till rådande budgetläge, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 205/12, Budget 2013 
 
att tjänst som IKT-pedagog fortsätter som projekttjänst under första halvan av 

år 2013 för utvärdering, 
 
att en pott för särskilda behov läggs till budget samt 
 
att låta berörda rektorer och chefer, utifrån aktbilaga, arbeta vidare med Maria 

Karlssons, C, förslag för att vidare presentera erhållet resultat vid november 
månads arbetsutskott. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, redogör enligt akt för bildningsförvaltningens 
budget. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att göra justeringar i förslaget till textmaterial i kommunens budget 2013 och 

där efter godkänna detta, 
 
att arbeta vidare med budget 2013 utifrån presenterat material samt 
 
att utreda vidare om det är möjligt för de olika enheterna att minska budget 

2013 så att nämnden kan ha 1 000 tkr till förfogande för oförutsedda 
händelser inom verksamheten. 

 
Reservation 
Roger Isberg, S, reserverar sig mot beslutet att utreda vidare om det är möjligt 
för de olika enheterna att minska budget 2013 så att nämnden kan ha 1 000 tkr 
till förfogande för oförutsedda händelser inom verksamheten. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 206/12    
AU § 96/12    
Budgetuppföljning 120930 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-08-31 enligt akt. 
Prognos visar på ett fortsatt underskott på 700 tkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att varje budgetansvarig får i uppdrag att förbättra årsprognosen enligt den 

procentsats som presenteras på bildningsnämndens sammanträde i 
november. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, presenterar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-08-31 samt förslag på sparkrav för att förbättra årsprognos och nå 
nollresultat enligt akt.  
 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.10–19.15 innan bildningsförvaltningen 
återupptar sammanträdet. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att fastställa presenterat förslag på neddragningar vilket omedelbart ska 

genomföras av rektorer och enhetschefer med budgetansvar. 
 
Reservation 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson och Inga-Britt Karlsson, samtliga 
S, reserverar sig mot beslut med hänvisning till att beslut om åtgärd skulle 
genomförts tidigare. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 207/12    
AU § 97/12    
Delegation till Action-projekt 
 
Ärendebeskrivning 
Action är ett projekt inom föreningen Kumulus. Det är en fortsättning på 
projektet Hitta In som syftade till att finna nya sätt att fördela regionala pengar 
till unga och att i samarbete med medlemskommunerna stödja ungas möjlighet 
till engagemang och organisering på fritiden. 
Actions syfte är också att tillsammans med ungdomsorganisationerna hitta och 
stödja mer direkta ungdomsinitiativ.  
Projektet är till för att "dryga ut" kommunens egen ungdomspott så att dubbelt 
så många ungdomar kan driva projekt för en roligare fritid. Därmed måste 
kommunerna själva satsa pengar inom ungas projekt. och betala 50 procent av 
de projektpengar som behövs inom projekten, sen växlar Action upp med 
högst 50 procent av totala projektsumman. 
 
Finansiering av Action-projektet tillhandahålls inom TM:s budget genom att 
medel från ”Påse-pengar-projektet” från år 2006 fortfarande finns kvar. 
Ekonomiskt tillskott för Action-projektet är där med inte aktuellt.   
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet och tydliggör behovet 
av att Lotta Elmbro, rektor och ansvarig för fritidsgårdsverksamheten, får 
delegation av bildningsnämnden för att kunna bevilja bidrag för drift av de 
projekt ungdomar söker ekonomiskt medel för. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att ge Lotta Elmbro, rektor och ansvarig för fritidsgårdsverksamheten, 

delegation på att bevilja ungdomar ekonomiskt bidrag för drift av projekt 
samt 

 
att ansökningar, beviljade och genomförda projekt kontinuerligt ska 

återrapporteras till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att ge Lotta Elmbro, rektor och ansvarig för fritidsgårdsverksamheten, 

delegation på att bevilja ungdomar ekonomiskt bidrag för drift av projekt 
samt 

 
att ansökningar, beviljade och genomförda projekt kontinuerligt ska 

återrapporteras till bildningsnämndens arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid  
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 208/12    
AU § 98/12     
IT i bildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Nomader för iPad och bärbara datorer ska köpas in till verksamheten. 
 
En öppen IT-miljö ska praktiseras så att privata datorer, mobiltelefoner och 
iPad kan användas av både elever, personal samt besökare. 
 
iPads ska köpas in till bildningsförvaltningens ledamöter med motivering att 
kostnaderna för dessa ska spas in genom papperslöst arbete. 
 
Beställning görs nu av datorer till lärarna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för utvecklingen av 
bildningsförvaltningens IT-arbete. 
 
Utredning av införandet av e-hanteringssystem för Torsås kommun har 
påbörjats. 
 
Nytt elevhanteringsprogram är under införskaffande. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
IT-avdelningen 
Caroline Elneús, IKT-pedagog 
Johanna Fors, rektor
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BIN § 209/12    
AU § 99/12     
Information 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller informerar 
 
att ett möte efter inbjudan har hållits med kommunens föreningar den 23 
oktober för information angående nya hyror för bildningsförvaltningens 
lokaler samt det pågående arbetet med att ta fram ett rättvist system för 
beräkning och fördelning av föreningsbidrag samt 
 
att deltagandet i seminariet ”Kommunerna och föreningslivet” gav en positiv 
bekräftelse av Torsås kommuns arbete med att göra rättvisa beräkningar samt 
fördelningar av föreningsbidrag.   

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24:  
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 210/12   12/BIN0141 
AU § 100/12     
BIN § 183/12    
AU § 81/12     
Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen köper enligt avtal med Torsås kyrkliga samfällighet 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. Enligt beslut i bildningsnämnden 
2012-06-04 § 97 sägs avtalet angående enskild förskoleverksamhet upp för 
omförhandling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-26 
Jonas Persson, controller, presenterar förslag på nytt avtal för Torsås kyrkliga 
samfällighet. Avtalet ska efter bildningsnämndens godkännande användas som 
förhandlingsunderlag i kommunikationen med Torsås kyrkliga samfällighet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-26: 
att vissa justeringar i avtalet ska göras och där efter presenteras för 

bildningsnämnden för godkännande. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08 
Jonas Persson, controller, redogör för avtalsförslaget enligt akt. 
 
Förtydliganden har gjorts i punkt 3.4 - 3.6 samt 4.1. 
 
Bildningsnämndens ledamöter vill tydliggöra att det åligger förskolans ansvar 
att tillhandahålla speciallärare. Även Torsås kommuns riktlinjer ska följas 
angående barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24 
Jonas Persson, controller, redogör för det möte som ägt rum med Torsås 
kyrkliga samfällighet angående förslag till avtal för enskild verksamhet. 
 
Parterna är överens om justeringar i punkterna 2.7, 3.4 – 3.6 samt 4.1.1.  
Dock har enighet ej nåtts rörande punkt 4.1.2 eftersom Torsås kyrkliga 
samfällighet upplever oro beträffande Nuddis.  
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt  
 
att godkänna avtalet efter genomförda justeringar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 210/12, Förslag till avtal för enskild 
verksamhet 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, informerar om kontakterna med Torsås kyrkliga 
samfällighet. Nytt möte mellan parterna ska hållas 2012-11-06. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att stå fast vid innehållet i punkt 4.1.2 samt 
 
att delegera beslut om fastställande av avtal till bildningsnämndens 

arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 

 Inger Sandbäck, förskolechef
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BIN § 211/12    
AU § 101/12     
Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
Ärendebeskrivning 
En elev på Torskolan 7-9 har mycket 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. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-24: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna att ett vitesföreläggande gentemot 

vårdnadshavare för aktuell elev ska göras samt 
 
att Lotta Elmbro, rektor, till bildningsnämndens sammanträde i november 

lämnar skriftlig redogörelse angående vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Skriftlig redogörelse från Lotta Elmbro, rektor, angående vårens ärende av 

vitesföreläggande av vårdnadshavare behandlas. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna att ett vitesföreläggande gentemot vårdnadshavare för aktuell elev 

ska göras samt 
 
att bjuda in Lotta Elmbro, rektor, till bildningsnämndens sammanträde i 

december för redovisning av vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare. 

--------- 
Sändlista:  
Lotta Elmbro, rektor 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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BIN § 212/12    
AU § 102/12     
BIN § 199/12     
Förslag på namn till nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Fram till den 15 oktober kan förslag på namn till den nya bollhallen lämnas. 
Där efter kommer ett urval bland inkomna förslag att göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08: 
att allmänheten via Torsås kommuns hemsida ska få möjlighet att rösta fram 

ett passande namn bland de i namntävlingen inkomna förslagen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-24: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar att det förslag som togs i 
bildningsnämnden inte går att genomföra då fler än boende i Torsås kommun 
har möjlighet att rösta. 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-10-24: 
att ge kultur- och fritidsutskottet delegation på att bland de inkomna förslagen 

utse det mest passande namnet till bollhallen. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att ge kultur- och fritidsutskottet delegation på att bland de inkomna förslagen 

utse det mest passande namnet till bollhallen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Johan Blomqvist, informationsansvarig 
Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
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BIN § 213/12    
Sammanträdestider 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdestider för 2013 föreligger enligt följande: 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 
 
Januari 16 Augusti 21 

 Februari 20 September 18 
 Mars 20 Oktober 23 
 April 17 November 20 
 Maj 15 
 
 Sammanträdet börjar klockan 15.00 
 Plats: Bildningskontoret 
 
 
 Kultur- och fritidsutskottet 
  

Januari 22 September 10 
 Mars 5 Oktober 22 
 Maj 14 November 19 
 
 Sammanträdet börjar klockan 16.00 
 Plats: Torsås bibliotek 
 
 
 Bildningsnämnden 
  
 Februari 4 September 9 
 Mars 11 Oktober 14 
 April 8 November 11 
 Maj 6 December 9 
 Juni 3 
  
 Sammanträdet börjar klockan 17.30 
 Plats: Torskolans bibliotek 
 

Inför år 2013 har ytterligare en vecka lagts till mellan sammanträdena i 
bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott. Detta för att möte i 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp ska kunna hållas mellan dessa båda 
sammanträden.  

  
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att godkänna förslag på sammanträdestider för 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Yvonne Nilsson, kommunsekreterare 
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BIN § 214/12  12/BIN0055 
KoFu § 56/12        
BIN § 118/12    
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 214/12, Revidering av hyror 
 
Reservation 
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

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

vidare behandling enligt yrkande. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16: 
Jonas Persson, controller, och Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
presenterar enligt akt förslag på hyror för bildningsförvaltningens lokaler efter 
yrkande från Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M. 
 
Förslaget innebär att hyrorna är oförändrade och att A- samt C-hall har samma 
hyra. Nytt i förslaget är hyror för annan kommun samt hyra för endast bastu.  
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämndens sammanträde i november för 

beslut, 
 
att bjuda in Jonas Persson, controller, till bildningsnämndens sammanträde i 

november samt 
 
att bjuda in idrottsföreningarna till Torsås bibliotek för information och dialog 

kring revidering av hyror den 23 oktober kl 17.30. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 214/12, Revidering av hyror 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, redogör för ärendet enligt akt. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att hyra för bildningsförvaltningens lokaler ska vara oförändrad, 
 
att A- samt C-hall ska ha samma hyra samt  
 
att hyra för annan kommun samt hyra för endast bastu fortsättningsvis ska 
debiteras enligt förslag.  
-------  
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller
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BIN § 215/12   12/BIN0099 
KoFu § 57/12    
BIN § 119/12    
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. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 215/12, Revidering av bidragsnormer 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16: 
Jonas Persson, controller, och Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, 
redogör för arbetet med att ta fram ett rättvist system för beräkning samt 
fördelning av föreningsbidragen enligt yrkande från Patrik Rejneborg, M, och 
Anders Palmer, M. Det beslutsunderlag som tagits fram för att tydliggöra 
kostnader och bidrag presenteras enligt akt. 
 
Beslutsunderlag redogör för följande: 
 Blad 1 Föreningsbidrag som utbetalas 2012 (nuläge) 
 Blad 2 Kommunens verkliga kostnad för föreningar 2012 (nuläge) 
 Blad 3 Förslag till föreningsbidrag som utbetalas 2013 
 Blad 4 Kommunens verkliga kostnader för föreningarna utifrån 

förslaget till föreningsbidrag 2013 
 

I presenterat förslag till föreningsbidrag för 2013 är tidigare subventionering 
för de föreningar som ej kan erhålla hyresbidrag för klubbhus borttaget. För att 
föreningen ska vara berättigad till föreningsbidrag måste de hålla ledarledda 
sammankomster. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämndens sammanträde i november för 

beslut, 
 
att bjuda in Jonas Persson, controller, till bildningsnämndens sammanträde i 

november samt 
 
att bjuda in idrottsföreningarna till Torsås bibliotek för information och dialog 

kring revidering av föreningsbidrag den 23 oktober kl 17.30. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-11-05: 
Jonas Persson, controller, presenterar ärendet enligt akt. 
 
Informationsmöte har hållits för kommunens föreningar där tankarna kring 
arbetet med fördelning av föreningsbidragen diskuterades.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att fastställa beräkning samt utbetalning av föreningsbidrag för 2013 enligt akt, 

blad 3. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 216/12   12/BIN0048  
KoFu § 58/12    

 BIN § 142/12    
 KoFu § 22/12 
 Hyresavtal Torsås Atletklubb    
  

Ärendebeskrivning 
Torsås Atletklubb kommer i och med den nya bollhallens uppförande få både 
större och uppfräschad lokal vilket kan påverka deras hyra. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, får i uppdrag att informera 
Torsås Atletklubb om att hyresavtalet kommer att omförhandlas samt att ny 
hyra kommer att gälla från och med 1 januari 2013. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-09-17: 
Enligt akt redovisas bildningsförvaltningens verkliga kostnader för 
styrketräningslokalen i sporthallen, nuvarande ekonomi kring 
styrketräningslokalen samt två olika förslag till ny hyra för Torsås Atletklubb. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att säga upp avtalet för omförhandling av hyra i samband med revidering av 

förvaltningens övriga taxor och avgifter vid hyra av bildningsförvaltningens 
lokaler. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås 
Atletklubb idag har en hyra på 5000 kronor per år. Klubben kan inte ansöka 
om föreningsbidrag då de inte har ledarledda sammankomster. 
 
Med anledning av renovering samt utökning av lokalyta presenteras förslag på 
att höja Torsås Atletklubbs hyra till 24 000 kronor per år samt att kommunens 
förvaltningar kan nyttja lokalen gratis, dock ej anställdas träning på icke-
arbetstid. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att presentera nytt förslag till hyresavtal vid bildningsnämndens sammanträde i 

november samt 
 
att fastställa ny hyreskostnad för Torsås Atletklubb till 24 000 kronor per år. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att hänskjuta ärendet till bildningsnämndens sammanträde i december 2012. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Atletklubb 
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BIN § 217/12   12/BIN0023 
KoFu § 59/12  
Skapande skola 
 
Ärendebeskrivning 
Skapande skola är ett statligt stöd avsedd att stärka samverkan mellan skola och 
det professionella kulturlivet.  
Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt 
integreras i årskurs 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans 
kulturuppdrag enligt gällande läroplan samt att öka den professionella 
kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla 
uttrycksformer och möjlighet till eget skapande ökar. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för planerad 
verksamhet för Skapande skola läsåret 2012-2013 enligt akt och informerar att 
nästa ansökan för Skapande skola läsåret 2013/2014 ska vara inne 6 februari 
2013. 
 
Teatern ”Riddaren av de verkliga verkligheterna” kommer mellan den 22-23 
oktober att visas för åk 1-4. I samband med teatern kommer en 
teaterworkshop att arrangeras genom att åk 3 och 4 kommer att få träffa en 
dramapedagog. 
 
Årskurs 1 kommer att ha bokstavsverkstad med Magnus Lönn. 
 
Årskurs 3 kommer att ha poesiverkstad med Ann-Mari Olsson och Magnus 
Lönn samt göra en tidsresa till stenåldern. 
 
Årskurs 4 kommer i samband med kulturmiljöpedagogik att beröra ämnena 
mångfald, migration och jämställdhet samt besöka Kulturmagasinet för 
skapande verksamhet. 
 
Årskurs 5 har den 26 september haft besök av författaren Thomas Halling 
samt ska under vårterminen göra en tidsresa till medeltiden. 
 
Årskurs 6 ska dansa, se teater samt åka till Marinmuseet i Karlskrona. 
 
Årskurs 7 kommer att ta emot ett författarbesök samt arbeta med konstnärlig 
gestaltning. 
 
Årskurs 8 kommer tillsammans med Jan Olsson att beröra grafisk formgivning 
samt inom kulturmiljöpedagogiken behandla ”Det onda och det goda-då och 
nu”. 
 
Årskurs 9 kommer se teaterföreställningen Wasteland, testa på dans samt 
medverka i en låtskrivarworkshop. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 217/12, Skapande skola 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Lotta Elmbro, rektor 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 218/12    
KoFu § 60/12    

 Verksamhet hösten 2012 
  
 Ärendebeskrivning 

Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar enligt akt plan över 
verksamhetens kommande aktiviteter hösten 2012. 

 
Vuxna 
26 oktober Torsås Marknad – Bibblan säljer böcker 
 
Vecka 44  Film i Glasriket  
 
7 november Släktforskarhjälp 
 
8 november Slöjdkafé – ”Blommor av plåtburkar, kapsyler och 

annan plåt” 
 
10 november Arkivens Dag, tema framtiden     
 
12 november Slöjdkafé ”Virka mormorsrutor på olika sätt” med Pia 

Lindén 
 
21 november Författarbesök med Anna Benson 
 
2 december Adventsöppet med Sigrid Oldenburg 
 
Datum ej fastställt Besök av Konsumentrådgivare ”Konsument Södra 

Småland” 
 
 
Barn 
20 oktober Familjedag – Alfons 

 
Vecka 44  Film i Glasriket 
 
31 oktober Esbjörn Jorsäter - tecknarverkstad hur man tecknar 

nyckelmomenten i en film 
 
10 november Musikföreställning Dunsö Kapell ”Jag känner mig blå” 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 31 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-11-05 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Fortsättning BIN § 218/12, Verksamhet hösten 2012 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 31 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-11-05 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
BIN § 219/12          
KoFu § 61/12    

 Information från kultur och fritid 
 

Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar  
 

att utbetalning av kvarvarande föreningsbidrag enligt bildningsnämndens beslut 
2012-09-17 § 159-160 kommer att göras till Torsås OK på 5 220 kronor och 
till Torsås Ryttare på 12 180 kronor.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-10-16: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-11-05: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 

 
 
 

 


