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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 220 – 241 
 
§ 220 Godkännande av föregående protokoll 
 
§ 221 Delegationsärenden 
 
§ 222 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
§ 223 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 224 Budget 2013 
 
§ 225 Budgetuppföljning 121031 
 
§ 226 Barnomsorgstaxa 
 
§ 227 Hyresavtal Torsås Atletklubb 
 
§ 228 Hantering av kostnader för tomma lokaler 

  
§ 229 Information från bildningschefen 
 
§ 230 Medlemsförfrågan Kumulus 2013 
 
§ 231 Centrala elevhälsan 
 
§ 232 Utredning om Korrespondensgymnasiets framtid 
 
§ 233 Förfrågan om klättervägg i sporthallen  
 
§ 234 Inventarier i sporthallen 

 
§ 235 Kulturbidragsansökan 

 
§ 236  Ansökan om hyra av gymnastiksalen 
 
§ 237 Information 

 
§ 238 Handlingsplan för agerande vid hot och våld i förskola och 

skola 
 
§ 239 Förvaltningsrättens dom i överklagat skolskjutsärende 
 
§ 240 Kontaktpersoner 2011-2014  
 
§ 241 Grundskolornas utemiljö 
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BIN § 220/12   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
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BIN § 221/12 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 2 och 3 från Karin Seebass, enhetschef för kultur och 
fritid, konstinköp akrylmålning av Pusa Piret Bergman samt 
barnteater/musikföreställning till våren 2013. 
 
Delegationsärenden nr 5, 6 och 7 från Lisbeth Kromnow, rektor, anpassad 
studiegång samt särskild undervisningsgrupp för elev Torskolan, anpassad 
studiegång för elev Torskolan samt anpassade studiegång samt placering i 
förberedelseklass Torskolan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  

 
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 33 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-12-03 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

BIN § 222/12   11/BIN0047 
AU § 107/12     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från TRAS, förskola, presenteras enligt fastställd årscykel för 
rapportering av måluppfyllelse.  
Berörd rektor har i redovisad rapport presenterat genomförda åtgärder, analys 
samt förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning. 
 
Resultatet som visar jämförelse med HT 11 och VT 12 påvisar en relativ hög 
andel yngre barn med språkproblem. Antalet barn med språkproblem födda 
2006/2007 har visat på klara förbättringar ju närmre skolåldern de kommer. 
Att uppmärksamma språkproblemen i tidig ålder ger möjligheter att sätta in 
rätt resurs i form av specialpedagog, talpedagog och logoped.  
 
Förskolan fortsätter med kompetensutveckling för all personal i form av 
bokcirkel med verksamhetsanknuten litteratur med forskningsrön och 
forskningsanknuten litteratur.  
En ny handlingsplan angående modersmålsstöd i förskolan är framtagen och 
ska implementeras under året.  
Projektpengar har sökts hos Kulturrådet för en 50 procentig tjänst som 
läspedagog inom förskolan med uppgift att främja läsförmåga, läslust och 
läsintresse.      
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, presenterar förslag till ny tidsplan för 
redovisning och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013.                                                                   

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föreslå bildningsnämnden godkänna förslag till ny tidsplan för redovisning 

och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013 samt 
 
att bjuda in Inger Sandbäck, förskolechef, för redovisning av resultatet vid 

bildningsnämndens sammanträde den 3 december 2013. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för erhållna resultat från TRAS, förskola 

samt berättar om högläsningens betydelse för barnens framtida utveckling.  
 
Bildningsnämndens beslutar: 
att godkänna förslag till ny tidsplan för redovisning och uppföljning av 

måluppfyllelse, år 2013 samt 
 
att lägga erhållen information angående resultat från TRAS till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 33 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2012-12-03 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

BIN § 223/12 
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 2012-11-05: 
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. 

 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Lotta Elmbro, rektor, informerar om vårens ärende av vitesföreläggande av 
vårdnadshavare samt nuvarande arbete med elevers frånvaro. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att låta Lotta Elmbro, rektor, vid bildningsnämndens sammanträde i februari, 

redovisa erhållet resultat av vitesföreläggande av vårdnadshavare våren samt 
hösten 2012. 

--------- 
Sändlista:  
Lotta Elmbro, rektor 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 224/12   11/BIN0077  
AU § 104/12     
BIN § 205/12    
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, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 224/12, Budget 2013 
 
att avstå resa till BETT 2013 med hänvisning till rådande budgetläge, 
 
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. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Roger Isberg, S, efterhör hur besparingarna på 211 tkr kommer att påverka 
arbetet inom kultur- och fritid? 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den 
konsekvensbeskrivning som tagits fram och även delgetts till 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jonas Persson, controller, förtydligar att 2012 års budget inte är i balans.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 224/12, Budget 2013 
 
Konsekvensbeskrivningar från rektorer och enhetschefer delas ut enligt akt. 
Även från Lärarnas Riksförbund inkommen skrivelse angående 
besparingsförslag i budget 2013 delas ut. 
  
Fackförbunden har vid förhandling om budget 2013 sagt nej till framförda 
sparförslag. 
 
Sparförslag alternativ 1 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 800 
tkr. 
Sparförslag alternativ 2 ger bildningsnämnden minus i budget med cirka 600 
tkr.  
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för kommunfullmäktiges beslut 
2012-11-12 § 154 som innebär: 
 
att budgetavsättning för Torskolans renovering i förslaget för 2013 om 1 500 
tkr tillsvidare överförs till finansförvaltningen,  
 
att bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB får återkomma med äskanden 
om anslag för projektering av renoveringen när frågan är närmare utredd samt 
 
att bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger i nivå med standardkostnaderna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Jonas Persson, controller, redogör för verksamhetens ekonomi.  
Skrivelse har inkommit från lärarförbundet då de anser att förslag till Budget 
2013 brister i riskbedömningen. Lärarförbundet Torsås lokalavdelning begär 
vidare att budget 2013 tas till förhandling enligt MBL 11§. 
 
Tilläggsyrkanden och proposition 
Roger Isberg, S, yrkar tillägg i Budget 2013 med att kostnader för eventuell 
köpeskilling för Paviljongen ska tas fram. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt Roger Isbergs, S, tilläggsyrkande. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.40–18.50 innan bildningsförvaltningen 
återupptar sammanträdet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 224/12, Budget 2013 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att kostnader för eventuell köpeskilling för Paviljongen ska tas fram, 
 
att se över uppsägning av Paviljongens avtal, 
 
att om Paviljongen avyttras behöver Skogsgläntan behållas, 
 
att avgift för pedagogiska luncher ska undersökas, 
 
att lärarnas undervisningsskyldighet ska ses över i jämförelse med 

omkringliggande kommuner, 
 
att se över utökningen av de tre budgeterade tjänsterna på 

Korrespondensgymnasiet, 
 
att se över hela förvaltningens tjänster, 
 
att ett extra sammanträde i bildningsnämnden ska hållas i januari månad, 
 
att ovanstående att-satser, vid behov, ska förhandlas samt 
 
att båda budgetalternativen ska förhandlas. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Torsås Fastighets AB 
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BIN § 225/12 
AU § 105/12    
Budgetuppföljning 121031 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-10-31 enligt akt. 
Prognos är oförändrad jämförd med föregående månad och återhållsamhet ska 
hållas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Jonas Persson, controller, presenterar prognos för bildningsförvaltningen per 
2012-11-01 enligt akt. Prognos visar på underskott med 700 tkr för år 2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 226/12 
AU § 106/12    
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 2012-05-23: 
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 2012-06-04: 
att enligt arbetsutskottets förslag tillsätta utredning kring omarbetning av 
barnomsorgstaxan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Jonas Persson, controller, informerar om maxtaxan som används idag. 
Maxtaxan innebär att det finns ett tak på taxan som varierar beroende av 
föräldrarnas inkomst. Oavsett hur lång tid barnet dagligen vistas på förskolan 
eller fritidshemmet-betalas samma summa. 
 
En barnomsorgstaxa som istället baseras på den tid barnet vistas på förskolan 
eller fritidshemmet kan tillämpas utifrån olika förutsättningar.  
 
Jonas Persson redogör för hur Malå samt Vilhelmina kommuner praktiserar 
sina timbaserade barnomsorgstaxor samt presenterar förslag på variant som 
innebär att föräldrarna betalar ett fast pris, ett ”abonnemang”, samt en 
timkostnad som baseras på procentsats av sammalagd bruttoinkomst dividerat 
med 168 timmar.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december 2012. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 226/12, Barnomsorgstaxa  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Jonas Persson, controller, presenterar närvarostatistik för november 2012 
enligt akt. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att avvakta fortsatt arbete med timbaserad barnomsorgstaxa. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 227/12   12/BIN0048 
KoFu § 71/12  
BIN § 216/12     
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 227/12, Hyresavtal Torsås Atletklubb 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Torsås Atletklubb har bytt namn till Torsås Gym & Träningscenter. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar nytt förslag på 
hyresavtal för Torsås Gym & Träningscenter. 
 
Avtalet innebär att hyra erläggs med 36 500 kronor per år. Dock äger 
föreningen rätt att debitera bildningsnämnden för att eleverna på Torskolan 
samt på Korrenspondensgymnasiet under skolornas verksamhetstid, ska kunna 
nyttja nämnda lokal med tillhörande utrustning. Kostnaden för Torskolan får ej 
överskrida 8 000 kr per läsår och kostnaden för Korrespondensgymnasiet får ej 
överskrida 4 500 kr per läsår.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-11-20: 
att godkänna hyresavtal för Torsås Gym & Träningscenter. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att Torsås Gym & 
Träningscenter och Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, har skrivit 
under hyresavtalet för styrketräningslokalen i sporthallen.  
Enligt avtal kommer hyra att erläggas med 36 000 kronor per år. Föreningen 
äger även rätt att debitera bildningsnämnden för att eleverna på Torskolan 
samt på Korrenspondensgymnasiet under skolornas verksamhetstid, ska kunna 
nyttja nämnda lokal med tillhörande utrustning. Kostnaden för Torskolan får ej 
överskrida 8 000 kr per läsår och kostnaden för Korrespondensgymnasiet får ej 
överskrida 4 500 kr per läsår. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna hyresavtal för Torsås Gym & Träningscenter. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Gym & Träningscenter 
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BIN § 228/12   11/BIN0077 
AU § 109/12     
KoFu § 73/12  
Hantering av kostnader för tomma lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Hur ska Torsås kommun hantera kostnader för lokaler som 
verksamhet/nämnd väljer att lämna och som ägs av TFAB. Frågan har 
aktualiserats mot bakgrund av socialnämndens ställningstagande att lämna 
större delen av äldreboendet i Söderåkra, Sophiagården. 
 
Ekonomichef Kent Frost, vd Magnus Andersson och kommunchef Jan Darell 
har diskuterat frågan, tagit fram ett förslag för hantering av kostnader för 
tomma lokaler och kommit fram till följande: 
 
Utgångspunkten är att varje nämnd själv avgör i vilka lokaler den vill bedriva 
sin verksamhet. I de allra flesta fall ägs dessa av TFAB. Varje nämnd har 
hyresavtal med TFAB och i dessa regleras uppsägningstiderna. När en nämnd 
säger upp ett hyresavtal går det ekonomiska ansvaret för lokalen över till 
ägaren/TFAB som antingen hyr ut den igen, säljer eller möjligen river. TFAB 
kan själva inte ta dessa beslut utan är underställda kommunfullmäktigel. 
Däremot är varje nämnd självständig i sitt beslut om lokalanvändningen. 
 
Gäller det en helbyggnad, kanske motsvarande en villa, är det möjligt att TFAB 
kan sälja objektet. Är det däremot del av en byggnad eller ett stort objekt, 
kanske specialbyggt för sitt verksamhetsområde, är marknaden mycket svårare. 
Frågan gäller ytterst hur Torsås kommun som ägare av nämndernas 
verksamheter och TFAB ska agera för att se till helhetsnyttan för kommunen. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-10-30 § 240 ska förslag till hantering av 
kostnader för tomma lokaler lämnas till nämnderna och partigrupperna för 
beredning. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Roger Isberg, S, efterhör hur lång uppsägningstid biblioteket har? 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, upplyser att biblioteket har två 
års uppsägning. Aktuellt kontrakt löper fram till 31 december 2016. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att förslaget ska diskuteras i partigrupperna för vidare beslut i 

bildningsnämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 228/12, Hantering av kostnader för tomma 
lokaler 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Jonas Persson, controller, redogör för förslaget dokument, Hantering av 
kostnader för tomma lokaler, och förordar att alternativ a  på fråga 2 ska 
tillämpas, att nämnden helt ska slippa hyreskostnad efter att uppsägningstiden 
löpt ut. 

 
Roger Isberg, S, efterhör om det ska vara kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige som ska tillskrivas med begäran om ägartillskott. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom att alternativ a  på fråga 2 ska tillämpas, att nämnden helt ska 

slippa hyreskostnad efter att uppsägningstiden löpt ut, 
 
att ställa sig bakom Roger Isbergs, S, förfrågan om det är kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige som ska tillskrivas med begäran om ägartillskott 
samt 

 
att där efter ställa sig bakom dokumentet Hantering av kostnader för tomma 

lokaler. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 229/12 
AU § 110/12     
Information från bildningschefen 
 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar  
 
att arbetsutskotten för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och 
socialnämnden blir den styrgrupp som ska arbeta med lokalutredningen, 
 
att bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2013 har fastställts av 
kommunfullmäktige enligt nämndens förslag samt 
 
att fyra kandidater har intervjuats för tjänsten som bildningschef. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-11-21: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar även 
 
att tekniska nämnden 2012-11-13 § 123, vidhåller att Sahara är en olämplig 
plats för skridskobana samt att det är tillräckligt med den skridskobana som 
spolas på skolans område i Torsås, 
 
att bildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer att fortsätta arbetet med 
organisationskonsulten Ralph Stenbäcker. Ett steg i vidareutvecklingen mot ett 
positivt arbetsklimat, god effektivitet samt hälsa är att nu vidareutveckla arbetet 
genom att låta arbetslagsledarna utbildas av Ralph Stenbäcker under en heldag. 
Under våren kommer samtlig personal få ta del av en 
kompetensutvecklingsdag med Ralph Stenbäcker samt 
 
att rekrytering av ny bildningschef fortskrider. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista:  
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 230/12    
AU § 111/12     
Medlemsförfrågan Kumulus 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Den ideella föreningen Kumulus fortsätter att vara ett stöd till 
medlemskommunerna inom ramen för ungdomspolitikens olika områden. 
Kumulus roll är att erbjuda processtöd, information, viss administration, 
nätverk och handledning inom bland annat Europeisk Volontärtjänst-Ungas 
möjlighet till Europa och ACTION-snabba idépengar till unga.  
 
Totalt innehöll årets Actionpott 18 639 kronor, men då inga pengar hittills 
använts flyttas de automatiskt över till nästa års pott som fylls på med 
ytterligare regionala medel vid förlängt medlemskap. Detta skulle för år 2013 
påfyllning med ytterligar 12 080 kronor, förutsatt att samtliga kommuner i 
Kalmar län är medlemmar. 
 
Fortsatt medlemskap måste aktivt meddelas Kumulus senast den 31 januari 
2013. 
Medlemsavgiften för 2013 är 15 000 kronor per kommun i grundavgift. Där 
efter tillkommer det 2 kronor per ungdom i åldrarna 13-30 år. Detta innebär en 
medlemsavgift på 17 516 kronor för 2013. 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2012-11-21: 
att godkänna medlemsförfrågan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att godkänna medlemsförfrågan. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Anders Adelgren, projektsamordnare 
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 231/12 
AU § 112/12     
Centrala elevhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande, 
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. 
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn 
och ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd. 
 
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas 
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i 
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska 
samt specialpedagog. 
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur 
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina 
elevärenden till teamet. 
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning 
till personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av 
lärarnas hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet 
med utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en 
annan viktig del av den centrala elevhälsans arbete. 
 
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av 
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns 
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens 
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig 
överblick. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg 
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för 
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en 
effektiv elevhälsa.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03 
att lägga ärendet till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Centrala elevhälsan 
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BIN § 232/12 
AU § 113/12     
Utredning om Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och 
med höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes, under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 
 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att 
distansundervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Johanna Fors, rektor, informerar om vad den process som remissperioden om 
Korrespondensgymnasiets framtid kommer att innebära och vad ett negativt 
beslut skulle komma att innebära för det stora antal elever med psykosociala 
problem och diagnoser.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för den situation som 
Korrespondensgymnasiet i nuläget befinner sig i. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att anlita en kommunikationskonsult vars arbete inriktas mot berörd politik, 
 
att yrka att kommunstyrelsen tar kostnaderna för en kommunikationskonsult 

då detta är fråga om arbetstillfällen för hela Torsås kommun, 
 
att samtliga partier i Torsås kommun aktivt arbetar vidare för att påverka 

Korrespondensgymnasiets framtid, 
 
att från Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet sända en delegation till 

exempelvis utbildningsutskottet samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 232/12, Utredning om 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
att uppdra åt Johanna Fors, rektor, att ta fram referensfamiljer som redogör för 

Korrespondensgymnasiets betydelse för elever med psykosociala problem 
och diagnoser. 

------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
Kommunstyrelsen 
Samtliga politiska partier 
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BIN § 233/12   10/40 
KoFu § 64/12     
KoFu § 32/12    
BIN § 59/12     
KoFu § 25/12    

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

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

Magnus Andersson, VD på Torsås Fastighets AB informerar om att någon 
klättervägg inte har funnits med vid projektering av nya hallen. Om det 
överhuvudtaget är möjligt och vad det i så fall ska innebära i tillkommande 
kostnad kan han inte svara på direkt. En klättervägg är ju inte bara väggen 
utan även de säkerhetsordningar som måste finnas. Det är också en uppenbar 
risk att byggnation av en klättervägg medför att ä ven belysning och 
ventilationsdragningar måste förändras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2012-02-14: 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att förslå bildningsnämnden utreda kostnaderna för anskaffning av klättervägg.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, ta fram ett prisförslag på 
inköp av klättervägg samt ta kontakt med Torsås Fastighets AB för att få deras 
yttrande angående möjlighet till placering samt kostnadsförslag för detta. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21: 
Jon Gordér, sakkunnig i klätterfrågor, redovisar sina tankar kring uppkommen 
förfrågan om möjlighet till klättervägg i den nya bollhallen. Jon Gordér har 
besökt idrottshallarna och menar att den södra väggen i den gamla 
idrottshallen, A-hallen, lämpar sig bäst för placering av en klättervägg. Olika 
alternativ på klättervägg diskuteras tillsammans med säkerhet, utbildning och 
försäkring för klätterverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att låta Jon Gordér ta fram ett enhetligt kostnadsförslag på klättervägg 
inklusive försäkringar och utbildning av ”klätterledare” samt 
 
att uppdra åt Karin Seebass att kontakta Adam Vildanfors för vidare diskussion 
kring klätterväggen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 233/12, Förfrågan om klättervägg i 
sporthallen 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, upplyser att förening eller 
enskild intressent, med tanke på utbildning och säkerhetsaspekter, bör finnas 
med och driva projektet med klättervägg. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-11-20: 
att med hänvisning till att ingen förening eller enskild intressent visat intresse 

för att driva projektet med en klättervägg i sporthallen, avslå förfrågan från 
Adam Vildanfors. 

 
Bildningsförvaltningen beslutar 2012-12-03: 
att med hänvisning till att ingen förening eller enskild intressent visat intresse 

för att driva projektet med en klättervägg i sporthallen, avslå förfrågan från 
Adam Vildanfors. 

----- 
Sändlista: 
Adam Vildanfors 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 234/12 
KoFu § 66/12  
Inventarier i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från fotbollsföreningarna om att få fotbollsmål i gamla 
sporthallen.  
Idag finns fotbollsmål i nya bollhallen och handbollsmål i gamla sporthallen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att ta fram 

kostnadsförslag,  
 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att efterhöra med 

idrottslärarna hur de ser på en eventuell flytt av målen mellan hallarna samt 
 
att kostnadsförslag och idrottslärarnas åsikter redovisas vid bildningsnämndens 

sammanträde den 3 december 2012. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att kostnad för nya fotbollsmål 
uppgår till cirka 23 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att inte gå vidare med ärendet med hänvisning till för hög kostnad i förhållande 

till lågt intresse för nya mål. 
------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 235/12 
KoFu § 68/12    

 Kulturbidragsansökan 
 

Ärendebeskrivning 
Hembygdsgillet ansöker om 14 500 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-11-20: 
att föreslå bildningsnämnden besluta att bidraga med 14 500 kronor till 

Hembygdsgillets verksamhet på Sjöfartsmuseet i Bergkvara. Bidrag kommer 
möjliggöra fri entré till Sjöfartsmuseet vilket betyder mycket för att locka 
antalet besökare till museet och där ge dem en inblick i bygdens utveckling 
och historik. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att godkänna bidrag med 14 500 kronor till Hembygdsgillets verksamhet på 

Sjöfartsmuseet i Bergkvara. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Hembygdsgillet 
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BIN § 236/12 
KoFu § 69/12  
Ansökan om hyra av gymnastiksalen 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från förälder till barn med särskilt behov. Då de anser 
att fritidssysselsättning är svårt i Torsås kommun för barn med särskilda behov 
har föräldern tillsammans med andra föräldrar i liknande situation diskuterat 
möjligheten att skapa en förening. 
I skrivelsen framför föräldern önskan om att tillsammans med andra barn och 
deras föräldrar få tillgång till gymnastiksalen två timmar i veckan för att låta 
brukarna få träffas och göra roliga saker samt träna tillsammans. Brev kommer 
att skickas ut till alla berörda i kommunen så som särskolan, gruppboenden 
och de som bor hemma. Författaren till skrivelsen ämnar ansvara för nyckel 
och lokal, men dock har alla som närvarar ansvar för sin egen säkerhet. 
Förhoppningen är att detta kan bli starten för en förening för personer med 
särskilda behov i Torsås kommun. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, är positiv till förfrågan då hon 
ofta får frågan om vad Torsås kommun gör för barn med särskilda behov. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-11-20: 
att ge föräldern, författaren till skrivelsen, tillgång till gymnastiksalen två 

timmar i veckan fram till vårterminens slut för att denna, tillsammans med 
andra intresserade, under denna tid ska få möjlighet att arbeta fram en start 
av förening. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att ge föräldern, författaren till skrivelsen, tillgång till gymnastiksalen två 

timmar i veckan fram till vårterminens slut för att denna, tillsammans med 
andra intresserade, under denna tid ska få möjlighet att arbeta fram en start 
av förening. 

----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Maria Larsson
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BIN § 237/12 
KoFu § 70/12  
Information 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar  

 
att Kultur- och fritidsmedel 2011, Rapport över offentligt satsade pengar på 
kultur och fritid inom Kalmar län har kommit. 
Rapporten visar att Torsås kommun år 2011 lagt 1513 kronor per invånare 
jämfört med övriga länet som har ett snitt på 2313 kronor per invånare. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2012-11-20: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga informationen till handlingarna.  
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
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BIN § 238/12          
Handlingsplan för agerande vid hot och våld i förskola och 
skola 
 
Ärendebeskrivning 
Efter inspektion av Arbetsmiljöverket har en handlingsplan för agerande vid 
hot och våld i förskola och skola tagits fram. Hot och våld tas på stort allvar 
och anses lika oacceptabelt inom Torsås skolor som i samhället i övrigt. 
 
Handlingsplanen har behandlats vid arbetsplatsträffar samt vid sammanträde 
med bildningsförvaltningens samverkansgrupp. Inkomna reflektioner och 
synpunkter har beaktats. 
 
Handlingsplan för agerande vid hot och våld i förskola och skola ska redovisas 
för Arbetsmiljöverket senast den 15 december 2012. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att godkänna Handlingsplan för agerande vid hot och våld i förskola och skola. 
------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 239/12   12/BIN0123  

 Förvaltningsrättens dom i överklagat skolskjutsärende
  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden informeras 2012-09-17 § 173 att beslut om en elevs rätt till 
skolskjuts av vårdnadshavare har överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Förvaltningsrätten i Växjö avslår överklagandet och menar att 
trafikförhållandena på den av eleven anlitade färdvägen anses acceptabla ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Förvaltningsrätten finner att vad som anförts i målet 
inte utgör sådana omständigheter som ger eleven rätt till kostnadsfri skolskjuts. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig 
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BIN § 240/12 
BIN § 16/11     
Kontaktpersoner 2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger på kontaktpersoner för förskolor och skolor under 
mandatperioden 2011-2014 enligt följande: 
 
Område    Kontaktpersoner 
Bergkvara - förskolor, skola, kultur   Östen Barrdahl 
och fritid    Roger Isberg 

Patrik Rejneborg 
 

Gullabo - förskolor, skola, kultur   Irma Folkesson 
och fritid    Kjell Mattsson 

Ann-Britt Mårtensson 
 

Söderåkra - förskolor, skola, kultur och Anita Winblad 
fritid    Lina Milesson 

 
Torsås - förskolor, Torskolan år F-6,   Marie Jansson 
särskolan    Jill Jonsson 

Lina Jonsson 
 
Torsås - Torskolan år 7-9, kultur och   Sören Bondesson 
fritid innefattande bland annat  Maria Karlsson 
kommunbibliotek, sporthall och TM  Inga-Britt Karlsson 
 
Korrespondensgymnasiet   Anders Palmér 

Per Olof Peterson 
Christina Svensson 
 

Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Kontaktpersoner för perioden 2011-2014 utses enligt ovanstående 
sammanställning. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Efter förändringar i form av avgångna samt nytillkomna ledamöter och 
ersättare i bildningsnämnden, behöver kontaktpersoner för förskolor och 
skolor uppdateras.  
 
Ett beslut angående uppdragets tidsåtgång behöver fastställas.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 240/12, Kontaktpersoner 2011-2014 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Hanna Grahn, utredningssekreterare, att till bildningsnämndens 

sammanträde i februari 2013 ta fram förslag för kontaktpersoner till 
förskolor och skolor samt  

 
att tidbegränsning för uppdraget fastställs till fyra timmar per termin alternativt 

en dag per läsår för vardera ledamot/ersättare. 
----------- 
Sändlista 
Personalavdelningen
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BIN § 241/12    

 Grundskolornas utemiljö 
  
 Ärendebeskrivning 

Roger Isberg, S, påtalar problematiken som finns kring skolornas utemiljö. 
Exempelvis har Torskolan F-3 en vattenfylld fotbollsplan som är svår för 
eleverna att använda utifrån syfte 
 
Skrivelse har även inkommit från elevrådet på Gullabo skola som efterhör när 
deras utlovade lekplats på framsidan ska göras färdig. För två år sedan visades 
eleverna en ritning och iordningställandet utlovades till höstterminen 2011. 
Elevrådet beskriver även problematiken kring en trasig gungbräda på 
framsidan av skolgården. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att ge Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, i uppdrag att låta Torsås Fastighets 

AB igångsätta arbetet med grundskolornas skolgårdar. 
----- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 

 
 
 

 


