
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-02-04 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Torskolans bibliotek, måndagen den 4 februari 2013 kl. 17.30 – 20.20 
      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C 
 Kjell Mattsson, KD 

Lina Milesson, FP 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 9 - 31 
 
§ 9 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 10 Brandsyn 
 
§ 11 Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
§ 12 Fritidsgårdsverksamhet information 

 
§ 13 Investeringsbudget 2013 
 
§ 14 Internkontrollplan för bildningsnämnden 2013 
 
§ 15 Beslutsattest för bildningsnämnden 2013  
 
§ 16 Tidsplan för bildningsnämndens årscykel vid rapportering av 

måluppfyllelse 
 
§ 17 Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan i Söderåkra 
 
§ 18 Kurser och konferenser 
 
§ 19 Höjning av interkommunal ersättning för elever vid 

Korrespondensgymnasiet 
 
§ 20 Vitesföreläggande av vårdnadshavare 
 
§ 21 Kontaktpersoner 2011-2014 
 
§ 22 Bidragsträffar 
 
§ 23 Skrivelse Ludensbo, Bergkvara 
 
§ 24 Verksamheten våren 2013 
 
§ 25 Konsekvens av ekonomisk besparing för kultur- och fritid 
 
§ 26 Skylt till Ekbackshallen 
 
§ 27 Synpunkter om vindkraftverk på Strömby 3:9-12 i Torsås 

kommun, Kalmar län 
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FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 9 - 31 
 
 

§ 28 Politikers deltagande i kurser 
 
§ 29  Information 
 
§ 30 Besök på bildningsnämndens sammanträde 
 
§ 31 Budget 2013 för bildningsnämnden 
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BIN § 9/13  11/BIN0077 
Godkännande av föregående protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, påpekar att hans yrkande 2013-01-09 § 4 ej är protokollfört. 
 
I protokoll 2013-01-09 § 4 lägga till följande yrkande: 
 
Roger Isberg, S, yrkar att tidigare taget beslut angående renovering av köket på 
Bergkvara skola ska tas fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola 
     ska tas fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 10/13   12/BIN0155 
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 2012-11-05: 
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. 

 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Finn Jensen, ställföreträdande räddningschef, redogör för det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
Från och med januari år 2004 gäller en ny räddningslagstiftning, Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778). I den nya lagen finns krav på att fastighetsägare till 
vissa byggnader och anläggningar ska upprätta ett systematiskt 
brandskyddsarbete. 
 
Förvaltningschefen ansvarar för att vidarebefordra information om behov till 
nämnden. Nämnden och nämndens ordförande är vidare högst ansvariga för 
brandskyddet. 
 
Torsås Fastighets AB ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 10/13, Brandsyn 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen för vidare behandling av ärendet i bildningsnämndens 

arbetsutskott. 
----- 
Sändlista: 
Finn Jensen, ställföreträdande räddningschef 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Torsås Fastighets AB 
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BIN § 11/13   11/BIN0077 
BIN § 4/13  

Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering. 
 

Yrkanden och proposition  
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras. 
 
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras samt 
 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska 

tas fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det 
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta 
medför för personalen. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar 
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola 
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar. 
  
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att 
uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån 
behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering 
av Bergkvara skolas tillagningskök. 
 
  

Fortsättning 
 
 
 

 
Fortsättning BIN § 11/13, Renovering av tillagningskök 
Bergkvara skola 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att 
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bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej 
= enligt Sören Bondessons, S med fleras 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 uppdra åt Elinor Hammare, 
kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och 
användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av 
Bergkvara skolas tillagningskök.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Lina Milesson FP  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Marcus Johansson C  X  

Maria Karlsson C  X  

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 

utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 

 

Reservation 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande. 
--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
Lena Johansson, tf rektor 
Elinor Hammare, kostchef 
Jonas Persson, controller 
Torsås Fastighets AB 
Kerstin Björn 
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BIN § 12/13   13/BIN0021  
Fritidsgårdsverksamhet information 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, rektor, och Nicklas Wikström, fritidsgårdsansvarig, informerar 
enligt akt om kommunens fritidsgårdsverksamhet samt dess öppettider.  
 
Sedan Torsås Mötesplats (TM) flyttade tillbaka till Torskolan har det varit 
svårigheter att locka dit högstadieungdomar. Anledning har varit att TM nästan 
uteslutande lockat till sig gymnasieungdomar, vilket gjort att 
högstadieungdomar inte gått dit. Hösten 2011 påbörjades därför en förstudie 
för att undersöka möjligheterna att starta upp en mötesplats för äldre 
ungdomar. Förstudien kunde genomföras tack vare ett ekonomiskt stöd från 
Leader Småland Sydost. Förstudien ledde fram till att en mötesplats, Torzonen 
(TZ), startades upp i Folkets Hus i september 2012. 
 
TZ har Torsås kommun som huvudman och är en satsning som kunnat göras 
inom ramen för befintliga kommunala resurser. Förutom fritidsledarna är 
kommunens ungdomssamordnare en viktig resurs. Samarbete sker i dagsläget 
med Mjölnergymnasiet, Korrespondensgymnasiet och Svenska Kyrkan, vilka 
bidrar med personalresurser. Syftet med TZ är uppnått; gymnasieungdomar 
har fått en egen mötesplats samstidigt som högstadieungdomar börjar hitta 
tillbaka till TM igen. 
 
Grunden i fritidsgårdarnas och mötesplatsens verksamhet är så kallad öppen 
verksamhet där mycket av verksamheten har en social inriktning. 
Verksamhetens syfte och mål är att besökaren ska vara delaktig och skapa 
verksamheten tillsammans med personalen. Exempel på ungas idéer som har 
genomförts på TM och TZ är tårtbakningstävling för högstadiet, 
mellanstadiedisco med övernattning samt tacokvällar och kladdkaketävling för 
ungdomar på TZ. 
 
Under 2012 valde Svenska Kyrkan att inte förlänga samarbetsavtalet kring 
fritidsgårdsverksamheten för årskurs 4-6 i Bergkvara och Söderåkra. I 
Bergkvara bedrivs fritidsgårdsverksamheten nu mer i gamla slöjdsalen i 
Bergkvara skola sedan december 2012. På grund av pågående lokalutredning 
finns idag ingen lokal tillgänglig i Söderåkra. Men anledning av detta erbjuds 
barnen i Söderåkra gratis bussresa till TM på onsdagar. Verksamheten i 
Gullabo bedrivs fortsatt i samarbete med Gullabo Sportklubb. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
Lena Johansson, tf rektor 
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BIN § 13/13   11/BIN0190 

AU § 1/13      
Investeringsbudget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har inför år 2013 en investeringsbudget med tilldelad ram 
på 2 445 tkr. 
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar förslag på 
investeringsbudgetens uppdelning mellan de olika enheterna enligt akt. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att godkänna investeringsbudget 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 14/13   13/BIN0012 

AU § 2/13    
Internkontrollplan för bildningsnämnden 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.  

Som en följd av Kommunallagens regler kring internkontroll har 
kommunstyrelsen i Torsås kommun år 2007 antagit ett reglemente för intern 
kontroll. I reglementets 6 § står följande: ”Nämnden ska senast under januari 
månad varje år antaga en särskild kontrollplan för innevarande års 
uppföljning/granskning av den interna kontrollen”. 

Det främsta syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten 
bedrivs i linje med fullmäktiges mål och riktlinjer. Men den interna kontrollen 
har också andra syften så som att säkra en effektiv förvaltning, fungera som 
skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar, 
skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner samt att 
säkerställa att allvarliga fel kan upptäckas och elimineras. 

För 2013 har kommunstyrelsen tagit fram en internkontrollplan som ska 
genomföras av samtliga nämnder.  

Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram ett förslag till 
internkontrollplan för 2013 för bildningsnämnden. 
  
Uppföljning sker löpande i verksamheten och brister i den interna kontrollen 
rapporteras omedelbart till närmaste överordnade chef. Rapportering till 
kommunstyrelsen sker i nämndens verksamhetsberättelse vid årets slut. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-01-16: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt det förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan för 2013 för som framtagits av 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 14/13, Internkontrollplan för 
bildningsnämnden 2013 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att godkänna föreslagen internkontrollplan för bildningsnämnden 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 15/13   11/BIN0001  
AU § 3/13    
Beslutsattest för bildningsnämnden 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redovisar förslag på beslutattestanter för 
bildningsförvaltningen 2013 enligt akt. 
 
Controller fungerar som ersättare för samtliga ansvar när ordinarie 
beslutsattestanter inte är på plats. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-01-16: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2013. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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 BIN § 16/13   11/BIN0047  
AU § 4/13    
Tidsplan för bildningsnämndens årscykel vid rapportering av 
måluppfyllelse 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar uppdaterat förslag till ny 
tidsplan för redovisning och uppföljning av måluppfyllelse, år 2013 enligt akt. 
 
Nytillkomna ärenden i årscykeln är redovisning av trivselenkäter för elever 
årskurs 2-9 samt Korrespondensgymnasiet, betygsstatistik för årskurs 6 och 
rapport av sammanställning av hot och våld 2012.  

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att godkänna tidsplan för redovisning och uppföljning av måluppfyllelse för år 

2013. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 17/13   12/BIN0130 
AU § 5/13    
Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan i Söderåkra  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ökat antal barn i förskolan med behov av placering på 15-
timmar per vecka behövs en annan lösning på schemaläggningen av 15-
timmarsbarnen i Söderåkra än på kommunens förskolor i Torsås och 
Bergkvara.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-01-16:  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för ärendet och föreslår att 
verksamheten för 15-timmarsbarnen i Söderåkra schemaläggs till tre dagar i 
veckan: tisdag, onsdag samt torsdag, mellan klockan 8–13.  

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-01-16: 
att godkänna schemaläggning av verksamheten för 15-timmarsbarnen på 

förskolan i Söderåkra till tre dagar i veckan: tisdag, onsdag samt torsdag, 
mellan klockan 8–13. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att godkänna schemaläggning av verksamheten för 15-timmarsbarnen på 

förskolan i Söderåkra till tre dagar i veckan: tisdag, onsdag samt torsdag, 
mellan klockan 8–13. 

--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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BIN § 18/13 
AU § 9/13     
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda, 
tjänstemän och skolledare i kommuner. 
I syfte att så många som möjligt från Kalmar län deltar på skolriksdagen 
arrangerar Regionförbundet tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund 
en gemensam resa till Skolriksdagen. Temat på Skolriksdag 2013 är Styrning – 
Ledarskap. 
 
Kostnaden per deltagare är 7600 kronor vilket inkluderar resa, boende och 
inträde. 
 
Anmälning ska ske senast 26 februari 2013. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-16: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden för beslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden avstår deltagande i årets 
Skolriksdag med hänvisning till nämndens rådande ekonomi. 

 
Sören Bondesson, S yrkar på deltagande i årets Skolriksdag då 
bildningsnämndens ledamöter måste förkovra sig med tanke på skolans 
framtida utveckling.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan sitt eget yrkande och Sören 
Bondessons, S yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
sitt eget yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Sören Bondessons, S yrkande och nej = enligt 
Maria Karlssons, C yrkande avges 2 ja-röster, 6 nej-röster samt en avstår. Hur 
var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden 
har sålunda beslutat att bildningsnämnden avstår deltagande i årets Skolriksdag 
med hänvisning till nämndens rådande ekonomi.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 18/13, Kurser och konferenser 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Sören Bondesson S  X   

Roger Isberg S    X 

Jill Jonsson S  X   

Per Olof Peterson TP   X  

Kjell Mattsson KD   X  

Lina Milesson FP   X  

Patrik Rejneborg M   X  

Marcus Johansson C   X  

Maria Karlsson C   X  

  Summa 2 6 1 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bildningsnämnden avstår deltagande i årets Skolriksdag med hänvisning till 

nämndens rådande ekonomi.  
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 19/13   12/BIN0021  
Höjning av interkommunal ersättning för elever vid 
Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
Den interkommunala ersättningen för elever inskrivna på 
Korrespondensgymnasiet är idag 74 400 kronor per läsår (37 200 kronor per 
termin) undantaget elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund där särskilt 
avtal finns. 
 
Enligt öppna jämförelser, SKL, ligger kostnaderna per elev i gymnasieskolan i 
riket mellan 75 345 kronor och 139 797 kronor per läsår med ett medeltal på 
92 707 kronor per läsår. 
 
Johanna Fors, rektor, förslår en höjning av den interkommunala ersättningen 
på Korrespondensgymnasiet till 38 500 kronor per termin (undantaget elever 
inom Kalmarsunds gymnasieförbund) då det elevunderlag som 
Korrespondensgymnasiet har innebär stora satsningar på stödundervisning och 
individuella motiverande samtal vilket genererar en ökad kostnad så väl för tid 
som för specialkompetens.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att godkänna höjning av den interkommunala ersättning för elever som 

studerar på Korrespondensgymnasiet till 38 500 kronor per termin 
(undantaget elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund). 

------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 20/13    
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. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Lotta Elmbro, rektor, redogör för historiken samt vidtagna åtgärder 
beträffande aktuellt ärende. 

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

ska göras. 
------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, rektor 
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BIN § 21/13 
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 § 21/13, 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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Förslag på kontaktpersoner för förskolor och skolor presenteras. 
 

Yrkanden och proposition  
Lina Milesson, FP med instämmande av Marcus Johansson, C och Patrik 
Rejneborg, M yrkar att ledamöterna istället för att använda sig av modellen 
med kontaktpolitiker för de olika områdena fortsättningsvis, en heldag, en gång 
per läsår, tillsammans ska åka ut och besöka bildningsnämndens olika 
verksamheter. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiv till Lina Milessons, FP yrkande. 

    
Bildningsnämnden beslutar: 
att ledamöterna istället för att använda sig av modellen med kontaktpolitiker 

för de olika områdena fortsättningsvis, en heldag, en gång per läsår, 
tillsammans ska åka ut och besöka bildningsnämndens olika verksamheter. 

----------- 
Sändlista: 
Personalavdelningen 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 22/13 
KoFu § 3/13    

 Bidragsträffar   
  

Ärendebeskrivning 
 Till årets träff för diskussion kring föreningsbidraget kommer Gullaboås IF, 
Friskis & Svettis, Bergkvara Båtklubb samt Bergkvara Bordtennisklubb att 
bjudas in. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, kommer tillsammans med 
politiker från kultur- och fritidsutskottet att träffa representanter för 
föreningarna på biblioteket den 13 februari med start klockan 17.00. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-02-04 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 23/13  13/BIN0011 
KoFu § 4/13  
Skrivelse Ludensbo, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Robert Lundaahl, Segmon, har till bildningsförvaltningen inkommit med 
skrivelse angående släktgården Ludensbos historia. Genom dokumentation i 
form av brev, handlingar och fotografier erbjuder Robert Lundaahl Torsås 
kommun en historia att berätta som berör kultur, vårt dagliga bröd, dåtid, 
nutid, framtid och kulturlandskapet, allt med bakgrund av en enda fastighet 
och dess människor.  
Robert Lundaahl föreslår att hela materialet arkiveras hos Torsås Folkbibliotek 
och att ett aktivt samarbete med biblioteket formar en utställning av bilder och 
valda dokument. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att författa ett 

svar till Robert Lundaahl där hon klargör bibliotekets förutsättningar och 
möjligheter att eventuellt hantera erbjudet material. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att enligt förslag från kultur- och fritidsutskottet ge Karin Seebass, enhetschef 

för kultur och fritid, i uppdrag att författa ett svar till Robert Lundaahl där 
hon klargör bibliotekets förutsättningar och möjligheter att eventuellt 
hantera erbjudet material. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Robert Lundaahl 
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BIN § 24/13 
KoFu § 5/13    
Verksamheten våren 2013 
  
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar tänkt program för 
verksamhetens kommande aktiviteter våren 2013 beträffande:  
 

 Kultur i skolan 

 Kultur för seniorer 

 Händelser på biblioteket för barn 

 Händelser på biblioteket för vuxna 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 11 mars 2013 bjuda in Karin 

Seebass, enhetschef för kultur och fritid, för information om verksamheten 
våren 2013. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 25/13 
KoFu § 7/13  
Konsekvens av ekonomisk besparing för kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden beslutade 2013-01-09 § 2 om ett allmänt sparkrav på 
bildningsförvaltningens olika enheter på 900 tkr vilket innebär att kultur- och 
fritid nödgas göra en besparing på 66 tkr under år 2013. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås kommun 
därför tvingas avstå från deltagande i Konst Runt, en konstrunda som bedrivits 
i samarbete med Emmaboda och Nybro kommun. 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
 
Yrkande  
Roger Isberg, S, yrkar att enheten för kultur- och fritid inte ska belastas av det 

allmänna sparkravet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-02-04 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 26/13 
KoFu § 9/13  

 Skylt till Ekbackshallen    
  

Ärendebeskrivning 
 Frågan angående skylt till Ekbackshallens fasad har väckts i och med att hela 
sporthallsanläggningen tilldelats namnet.   
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås 
Fastighets AB är villiga att bidraga med 10 000 kronor till inköp av skylt samt 
ombesörja dess montering.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att hos kommunstyrelsen äska om ersättning för resterande kostnad för 

införskaffandet av skylt till Ekbackshallens fasad. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att hos kommunstyrelsen äska om ersättning för resterande kostnad för 

införskaffandet av skylt till Ekbackshallens fasad 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Fastighets AB 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 27/13  
 Synpunkter om vindkraftverk på Strömby 3:9-12 i Torsås 
kommun, Kalmar län    

  
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden inbjudes till samråd enligt 6 och 9 kap miljöbalken inför 
ansökning om miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk på 
fastigheterna Strömby 3:9-12 i Torsås kommun. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att ej yttra sig över planerat vindkraftverk. 
------- 
Sändlista: 
HemVind AB 
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BIN § 28/13  
 Politikers deltagande i kurser    

  
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, bildningsnämndens ordförande, efterfrågar policy för 
antalet nämndsledamöternas deltagande i kursverksamhet i riktlinje med 
bildningsnämndens ekonomiska återhållsamhet. 
 
Önskemål lyfts om breda kurser i samarbete med andra nämnder som gagnar 
gemensamma verksamhetsområden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
 
Yrkande och proposition 
Marcus Johansson, C, yrkar att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens 
kommande sammanträde den 11 mars 2013 för att se över politikernas 
rättigheter enligt delegationsordningen. 

 
Roger Isberg, S, yrkar att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens kommande 
sammanträde den 11 mars 2013 för att se över politikers rättigheter och 
skyldigheter till förkovran enligt kommunallagen. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av de båda yrkandena finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiv till att ärendet hänskjuts till 
bildningsnämndens kommande sammanträde den 11 mars 2013 för att se över 
politikernas rättigheter enligt delegationsordningen samt för att se över 
politikers rättigheter och skyldigheter till förkovran enligt kommunallagen. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens kommande sammanträde den 11 

mars 2013 för att se över politikernas rättigheter till enligt 
delegationsordningen samt  

 
att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens kommande sammanträde den 11 

mars 2013 för att se över politikers rättigheter och skyldigheter till 
förkovran enligt kommunallagen. 

------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 29/13  
 Information    

  
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar  
 

 Inga-Britt Karlsson, S, avsäger sig sin plats som ledamot i 
bildningsnämnden på grund av flytt från kommunen från och med 
2013-01-01, 

 Protestlista inkommit till bildningsnämnden angående förskolan 
Skogsgläntans nedläggning. 

 Första förhandlingen angående varsel äger rum den 7 februari 2013.  

 Tjänstemännen ansvarar för att beslutade användningsområden för 
budgeterat medel hålls à jour. 

 
 

Jonas Persson, controller, informerar 
 

 Bokslut 2012 visar på ett överskott på 170 tkr då samtliga verksamheter 
förbättrade resultat mot prognos.  

 Allmänt sparkrav på enheterna på 900 tkr presenteras enligt akt. 
 

 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig, informerar 
 

 Att hennes uppdrag inom trafik även innefattar att vara Torsås 
kommuns kontaktperson avseende kollektivtrafikfrågor. 

 Skolskjutsreglementet som fastställts av kommunfullmäktige används 
för vägledning i det dagliga arbetet med skolskjutstrafiken. 

 Resandet i kollektivtrafiken är nu mer kontantfritt vilket medför att 
elever som inte är skolskjutsberättigade vid resa måste använda sig av 
något av följande betalningsalternativ: Reskassa, Quickomatbiljett eller 
Mobilbiljett. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 30/13  
 Besök på bildningsnämndens sammanträde 
   
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, kommande bildningschef, har framfört önskemål om att få 
närvara vid bildningsnämndens sammanträde den 11 mars 2013. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att låta Håkan Petersson närvara vid bildningsnämndens sammanträde den 11 

mars 2013. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 31/13 11/BIN0077 
 Budget 2013 för bildningsnämnden   

  
Ärendebeskrivning 
Sammanställd budget 2013 för bildningsnämnden delas ut enligt akt. 
 
Roger Isberg, S, framför önskemål om en sammanställning av budget samt 
uppföljning i samma dokument. Önskvärt innehåll hade varit utfall 2011, 
budget 2012, utfall 2012 samt budget 2013. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04: 
att budgetsammaställningen för kommande år ska innehålla utfall och budget 

för sammanlagt tre år. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
 
 


