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Plats och tid Torskolans bibliotek, måndagen den 11 mars 2013 kl. 17.30 – 19.10 
  
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C 
 Kjell Mattsson, KD 

Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S 

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 
 Per Olof Peterson, TP 

Anders Palmer, M, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M 
 
 

Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
  
 
 
 
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Jonas Persson, controller, § 35-37 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, § 34, 43 
Håkan Petersson, kommande bildningschef 
Östen Barrdahl, C, ej tjänstgörande ersättare 
 
 

Utses att justera Lina Milesson, FP  
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 15 mars 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragraf 32 - 62 
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  Maria Karlsson  
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  Lina Milesson  
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Underskrift Hanna Grahn   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 39 
 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-03-11 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 32 - 62 
 
§ 32 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 33 Delegationsärenden 
 
§ 34 Verksamheten våren 2013 
 
§ 35 Rapport från KKIK 

 
§ 36 Förslag till avtal för enskild verksamhet 
 
§ 37 Förslag till kompletteringsbudget 2013 
 
§ 38 Nämndens och enheternas verksamhetsberättelser  
 
§ 39 Korrespondensgymnasiets framtid 
 
§ 40 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
§ 41 Politikers deltagande i kurser 
 
§ 42 Remissgenomgång Folkhälsopolitisk plan 
 
§ 43 Anläggningsansvar för Malmen 
 
§ 44 Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 
 
§ 45 Ökat mottagande av nyanlända 
 
§ 46 Information 
 
§ 47 Kontraktsbidrag 2013 
 
§ 48 Ansökan om hyresbidrag till inomhusboulebana från Djursviks 

Samhällsförening 
 
§ 49 Kulturbidragsansökan Bergkvara Hembygdsgille 
 
§ 50 Kulturbidragsansökan Bergkvara Samhällsförening 
 
§ 51 Kulturbidragsansökan Gullabo teatersnidare 
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FORTSÄTTNING FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 32 - 62 

 
§ 52  Kulturbidragsansökan Kjell Karlsson 
 
§ 53 Kulturbidragsansökan Kulturmagasinet 
 
§ 54 Kulturbidragsansökan Revyarna i Torsås kommun 
 
§ 55  Kulturbidragsansökan Sjöfararkusten 
 
§ 56 Kulturbidragsansökan Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening 
 
§ 57 Kulturbidragsansökan Södra Möre Konstförening 
 
§ 58 Kulturbidragsansökan Torsås Folketshusförening 
 
§ 59 Kulturbidragsansökan Torsås Teaterförening 
 
§ 60 Kulturbidragsansökan Gullabo Swingers 
 
§ 61 Tillsyn av sporthallen 
 
§ 62 Övriga ärenden 
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BIN § 32/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
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BIN § 33/13    
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 1, 2 och 3 från Lisbeth Kromnow, tf bildningschef. 
Delegationsärende nr 1: interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola 1-6 samt grundskola 7-9 år 2013. 
Delegationsärende nr 2: Bidrag för barn från Torsås kommun i fristående 
förskola år 2013 i annan kommun. 
Delegationsärende nr 3: Bidrag till fristående grundskola och/eller fritidshem 
med elev från Torsås kommun. 
 
Delegationsärenden nr 1 och 2 från Lisbeth Kromnow, rektor, angående 
anpassad studiegång för elev i årskurs 4 under tiden 2013-01-30 till 2013-02-19 
samt anpassad studiegång för elev i årskurs 4 under tiden 2013-01-14 till 2013-
01-31. 
 
Delegationsärenden nr 1, 2, 3 och 4 från Karin Seebass, enhetschef för kultur 
och fritid. 
Delegationsärende nr 1: anställds begäran om egen uppsägning. 
Delegationsärende nr 2 och 3: inköp av teaterföreställningarna ”Boel Betulas 
botaniska trädgårdsshow” samt ”Framför mina tår ligger världen”. 
Delegationsärende 4: Inköp av två tavlor av Seth Nilsson. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 34/13    
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. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om vårens 
verksamhet. Program för vårens aktiviteter, kultur för seniorer samt kultur i 
skolan presenteras enligt akt.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 35/13     
Rapport från KKIK 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redogör för Torsås kommuns resultat enligt KKIK.  
Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 
och är ett verktyg för att jämföra en kommun med sig själv över tiden och 
kommuner med varandra. För närvarande deltar cirka 200 kommuner i 
jämförelsenätverket som beskriver kommunernas kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv. 
Årligen undersöks kommunens kvaliteter ur följande fem perspektiv: 
tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt 
kommunen som samhällsutvecklare. 
Resultaten ger en indikation på om kommunen är på väg åt rätt håll och ger de 
förtroendevalda en översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med 
andra kommuner. 
 
Jonas Persson, controller, redovisar kort hur Torsås kommun förhåller sig till 
andra kommuner och hur utvecklingen i Torsås har varit år 2010-2012. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 36/13   12/BIN0141 
AU § 11/13    
BIN § 210/12    
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 § 36/13, 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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för det avtal som tecknats mellan 
bildningsnämnden och Torsås kyrkliga samfällighet angående köp av 
förskoleplatser på förskolan Vindruvan. 
 
Ekonomisk ersättning till förskolan baseras på antalet förskoletimmar per 
månad. Enligt avtal ska antalet timmar uppgå till i genomsnitt 2500 timmar per 
månad. Om det vid årets slut skulle visa sig att det genomsnittliga planerade 
antalet förskoletimmar avviker mot 2 500 per månad ska kompensation 
alternativt återbetalning ske. 
Jämfört med dagens barnantal på förskolan Vindruvan innebär detta att fler 
barn framöver kan komma att placeras i den av Torsås kyrkliga samfällighet 
bedrivna verksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Inger Sandbäck, förskolechef 
Torsås kyrkliga samfällighet  
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BIN § 37/13   11/BIN0077 
AU § 13/13    
Förslag till kompletteringsbudget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
kompletteringsbudget för år 2013. 
 
253 tkr av investeringsbudgeten återstår i bokslut 2012.  
500 tkr erhölls driftbudgeten år 2012 för projektering av Torskolans 
ombyggnation, men har inte använts då projekteringen först förväntas komma 
i gång under år 2013. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att godkänna förslag till kompletteringsbudget 2013 för vidarebefordran till 

kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutstexten till förmån för följande 
beslutsformuleringar 
 
att anta förslag till kompetteringsbudget för 2013 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta kompletteringsbudget för år 2013 enligt 
bildningsnämndens förslag. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
KF 
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BIN § 38/13    
AU § 14/13    
Nämndens och enheternas verksamhetsberättelser 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör enligt akt för förslag till 
bildningsnämndens samt enheternas verksamhetsberättelser. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2013-02-20: 
att godkänna presenterade verksamhetsberättelser. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
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BIN § 39/13   12/BIN0136 
AU § 10/13      
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
Johanna Fors, rektor, informerar kring Korrespondensgymnasiets fortsatta 
utvecklingsbehov, angående fakturering, behovsbild kring ökade satsningar 
samt pågående utredning om distansundervisning.  
 
Fakturering av interkommunal ersättning kan komma att förändras. Idag 
använder sig Korrespondensgymnasiet av terminsfakturering, men eftersom 
allt fler av de kommuner som faktureras själva både fakturerar och betalar 
månadsvis, uppkommer allt oftare ifrågasättanden kring terminsfakturering 
vilket medför att skolans administration kring fakturering blir allt mer 
tidskrävande. 
Johanna Fors, rektor, bedömer att det på längre sikt är oundvikligt att bibehålla 
terminsfakturering. 
 
En del av Korrespondensgymnasiets elevunderlag utgörs av elever som tidigare 
misslyckats med sina gymnasiestudier. Dessa misslyckanden har ofta sin grund 
i gymnasieskolans svårigheter att möta elevernas specifika behov. I 
elevgruppen finns en stor överrepresentation av psykisk, social och 
neuropsykiatrisk problematik. Denna elevgrupp har stora behov av 
individualisering av undervisningen, samtidigt som det krävs stöttning av ett 
multikompetent elevhälsoteam. Det har också visat sig, vilket stöds av 
forskning, att etablerandet av personliga och förtroendefulla relationer mellan 
lärare och elev är avgörande för att just denna grupp ska kunna fullfölja sin 
utbildning. 
 
För att höja kvalitén på utbildningen så att den bättre motsvarar elevgruppens 
behov och därmed kan ge en högre måluppfyllelse vill Johanna Fors, rektor, 
framöver göra satsningar på exempelvis utökad kuratorstjänst, utökad studie- 
och yrkesvägledartjänst, utökade lärartjänster samt ökad kompetensutveckling 
för all personal inom relationsskapande och bemötande av den speciella 
elevgruppen. 
 
Utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 
2012:76) har gått ut på remiss. Remissvar ska ha inkommit till 
Utbildningsdepartementet senast den 7 maj 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 39/13, Korrespondensgymnasiets framtid 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att en ansökan om förlängning 
av Korrespondensgymnasiets förordning, 2011:682, angående 
försöksverksamhet kommer att göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 40/13   11/BIN0047 
AU § 12/13     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 

 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från kommunprov och läsutveckling åk 4-6, betyg årskurs 6, 
betyg i avgångsklasserna 2011, 2012 och 2013 samt trivselenkät för åk 2-6 och 
högstadiet 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 kommunprov och läsutveckling åk 4-6 visar på en positiv 
utveckling under de tre senaste läsåren. Rektorerna drar slutsatsen att tidigare 
åtgärder som satts in gett visst resultat. 
 
Redovisning av första omgången satta betyg i årskurs 6 visar på bra resultat. 
Målet var att samtliga elever minst skulle ha uppnått det godkända betyget E, 
vilket nästan har uppnåtts. Två elever har fått streck, vilket innebär att det 
saknas betygsunderlag. 
Åtgärder är redan igång för att under våren hjälpa de elever som behöver stöd 
inför övergången till årskurs 7. 
 
Redovisning av betygsfördelningen på avgångsklasserna 2013, höstterminen 
2012, visar på 995 satta betyg. 75 procent av eleverna nådde alla mål. 87 
procent av eleverna visas vara behöriga till fortsatta gymnasiestudier. 
Jämförelse av betygssättningen i avgångsklasserna 2011, 2012 och 2013 kan på 
grund av nytt betygssystem år 2012 endast göra med ”Ej G” och betyget F.   
 
Olika system avseende trivselenkät har tillämpats på kommunens skolor. Målet 
är att samtliga skolor till kommande läsår ska använda en och samma enkät för 
att ett tydlig och jämförbart resultat ska erhållas. 
Målet är att alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolan. På samtliga 
frågor i årskurs 2-6 ligger andelen positiva svar aldrig under 90 procent 
förutom när det gäller arbetsron i klassrummet. Handlingsplan kring arbetsron 
kommer att utarbetas under vårterminen med målet att andelen positiva svar 
ska ligga över 90 procent på samtliga punkter. 
 
På högstadiet har 169 av 203 elever svarat på trivselenkäten och jämfört med 
föregående år upplevs trivseln som bra, vilket är ett i stort sett oförändrat 
resultat. Dock har antalet elever med magont och huvudvärk ökat. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning BIN § 40/13, Rapporter för måluppfyllelse enligt 
årscykeln 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-20: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Bildningsnämnden ifrågasätter hur elever redan i årskurs 6 av rektor för åk 7-9 
kan bedömas vara obehöriga om de sökt till gymnasiet samt hur 25 procent av 
nuvarande årskurs 9 kan sakna betyg i något eller några ämnen utan att 
åtgärder för detta presenteras. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 41/13 
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 å terhållsamhet. 
 
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. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Inga bestämmelser i varken bildningsnämndens delegationsordning eller i 
kommunallagen behandlar politikers rättigheter till förkovran. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 41/13, Politikers deltagande i kurser  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge förvaltningschef i uppdrag att se över bildningsnämndens 

delegationsordning samt 
 
att utgå från riktlinjen att bildningsnämndens arbetsutskott beslutar i frågor 

kring kurser och utbildningar för nämndens ledamöter och ersättare. 
------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
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BIN § 42/13   13/BIN0026  
Remissgenomgång Folkhälsopolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län år 2013-2016 har gått ut på 
remissgenomgång. Skriftliga synpunkter angående förslaget ska lämnas senast 
23 maj 2013. 
 
Föreliggande Folkhälsopolitiska plan har tagits fram av Landstinget i Kalmar 
län tillsammans med länets tolv kommuner. Framtagen plan är den sista delen i 
en trestegsprocess som har pågått sedan år 2009 vilken även omfattar en 
tidigare ”Strategi för folkhälsoarbetet i Kalmar län” samt 13 lokala 
folkhälsopolitiska planer, en i respektive kommun samt en för Landstinget. 
För att öka samverkan mellan huvudmännen har föreliggande plan lagt fokus 
på de områden där länets kommuner och landstinget har hittat gemensamma 
folkhälsoproblem som prioriterats i de respektive lokala folkhälsopolitiska 
planerna. Ur perspektivet att så många aktörer som möjligt i landstinget och 
kommunerna ska vinna på att samverka så har länets politiker valt att prioritera 
följande nationella målområden i Kalmar län under perioden år 2013-2016: 
 

− Målområde 1 Delaktighet och inflytande i samhället 
− Målområde 3 Barns och ungas uppväxtvillkor 
− Målområde 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att medföra synpunkter kring föreslagen Folkhälsopolitisk plan till det 

gemensamma sammanträdet mellan bildningsnämndens arbetsutskott samt 
socialnämndens a rbetsutskott den 13 mars 2013. 

------- 
Sändlista: 
Socialnämnden
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BIN § 43/13    
Anläggningsansvar för Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med framkomna brister angående elsäkerheten vid grusplanen 
Malmen har frågan kring anläggningsansvar aktualiserats.  
Bildningsnämnden är av åsikt att skötseln av Malmen ej bör ligga under 
bildningsförvaltningens skötselansvar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att uppdra åt förvaltningschef att utreda lämpligt anläggningsansvar för 

grusplanen Malmen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 44/13   13/BIN0027  
Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet, hemställer i en motion 
att principbeslut fattas om att valfrihet i barnomsorgen som inkluderar 
dagbarnvärdsalternativet i samtliga tätorter. Ett sådant beslut ligger väl i linje 
med nyss fattat beslut kring valfrihet i delar av äldreomsorgen. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för att efterfrågan på platser hos 
dagbarnvårdare i kommunen är låg. 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Roger Isberg, S ställer sig bakom motionen från Torsåspartiet och yrkar att 
barnomsorg hos dagbarnvårdare ska införas på kommunens samtliga orter. 
 
Maria Karlsson, C yrkar att motionen avslås med hänvisning till bristande 
efterfrågan, men att frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan ökar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roger Isbergs, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
sitt eget yrkande varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roger Isbergs, S yrkande och nej = enligt Maria 
Kalssons, C yrkande avges 2 ja-röster, 6 nej-röster och en avstår. Hur var och 
en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat att avslå motionen med hänvisning till bristande efterfrågan, 
men att frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan ökar.  
 
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 Anders Palmér, M  X  
Marcus Johansson C   X  
Maria Karlsson C   X  
  Summa 2 6 1 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 44/13, Motion – Valfrihet i barnomsorgen i 
Torsås kommun 
 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
2013-03-11: 
att avslå motionen med hänvisning till bristande efterfrågan, men att frågan kan 

tas upp på nytt om efterfrågan ökar 
----------- 
Sändlista: 
KF 
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BIN § 45/13   13/BIN0030 
Ökat mottagande av nyanlända   

  
Ärendebeskrivning 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-02-19 § 63 att inhämta 
synpunkter från bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att det idag finns en 
fungerande förberedelseklass, men att resursbehovet är stort beroende på vart 
ifrån eleverna kommer. En besparing på 0,5 tjänst i förberedelseklassen har 
gjorts i budget 2013. Ekonomiskt tillskott är sammanfattningsvis en 
nödvändighet.  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge förvaltningschef i uppdrag att besvara förfrågan och föra fram 

problematiken kring ökat mottagande av nyanlända. 
------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
KS 
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BIN § 46/13    
Information 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar  
 
att pågående ärenden angående vitesföreläggande av vårdnadshavare har gått 
iväg på delgivning då mottagning av beslut genom REK post ej varit 
lyckosamt, 
 
att mail med synpunkter angående förskolan Skogsgläntans nedläggning 
inkommit på klagomålsfunktion via bildningsförvaltningens hemsida, 
 
att kammarrätten inte ger prövningstillstånd för överklagad dom angående 
förvaltningsrättens beslut om elevs rätt till kostnadsfriskolskjuts samt 
 
att tre personalföreträdare samt en ersättare för var och en av dem har utsetts 
enligt kommunallagen 7 kap. 13-14 §. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 47/13  12/BIN0149 
KoFu § 11/13    
Kontraktsbidrag 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på 
kontraktsbidrag för 2013 enligt akt.  
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att godkänna förslag på kontraktsbidrag 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att godkänna förslag på kontraktsbidrag 2013. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 48/13 12/BIN0149 
KoFu § 13/13  
Ansökan om hyresbidrag till inomhusboulebana från Djursviks 
Samhällsförening 
 
Ärendebeskrivning 
Djursviks Samhällsförening har inkommit med ansökan om bidrag till hyra och 
drift av boulebanan i Kabbetorp. 
 
Boulebanan har blivit en samlingspunkt för både unga och äldre. Föreningen 
har även erbjudit integrationsenheten att använda boulebanan i både 
Kabbetorp och Djursvik som meningsfull sysselsättning till flyktingarna och 
flyktingbarnen. 
 
Föreningen hyr lokalen genom Hagaborg bouleklubb i Bergkvara under 
perioden 2012-10-01 – 2013-03-31 till en hyra på 5 500 kronor. Ytterligare 
cirka 5 000 kronor tillkommer för uppvärmningskostnader. Intäkter redovisas 
till 8 520 kronor vilket ger en brist på 2 020 kronor.  
 
Djursviks Samhällsförening ansöker om bidrag med 2 020 kronor för att täcka 
förlusten. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att ge Djursviks Samhällsförening 1 000 kronor i bidrag för verksamhet med 

integrationsenheten och flyktingbarn. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att ge Djursviks Samhällsförening 1 000 kronor i bidrag för verksamhet med 

integrationsenheten och flyktingbarn. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Djursviks Samhällsförening 
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BIN § 49/13 12/BIN0154 
KoFu § 14/13    
Kulturbidragsansökan Bergkvara Hembygdsgille 
        
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Hembygdsgille ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamheten 
2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 3 000 kronor till Bergkvara Hembygdsgille för producering av 

bildspel om Bergkvaras kulturarv i samband med Bergkvara skolas 100-
årsjubileum.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 3 000 kronor till Bergkvara Hembygdsgille för producering av 

bildspel om Bergkvaras kulturarv i samband med Bergkvara skolas 100-
årsjubileum samt 

 
att Bergkvara Hembygdsgille skriftligt återkopplar till Karin Seebass, 

enhetschef för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter 
genomförd aktivitet 

------- 
Sändlista: 
Bergkvara Hembygdsgille 
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BIN § 50/13 12/BIN0154 
KoFu § 15/13    
Kulturbidragsansökan Bergkvara Samhällsförening 
        
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Samhällsförening ansöker om 4 270 kronor i förlustbidrag för 
verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 2 000 kronor till Bergkvara Samhällsförenings dramatiseringar 

av byavandringarna för bevarande av kulturarvet enligt Riktlinjerna för 
kulturbidrag i Torsås kommun. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 2 000 kronor till Bergkvara Samhällsförenings dramatiseringar 

av byavandringarna för bevarande av kulturarvet enligt Riktlinjerna för 
kulturbidrag i Torsås kommun samt 

 
att Bergkvara Samhällsförening skriftligt återkopplar till Karin Seebass, 

enhetschef för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter 
genomförd aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Bergkvara Samhällsförening 
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BIN § 51/13 12/BIN0154 
KoFu § 16/13    
Kulturbidragsansökan Gullabo teatersnidare 
        
Ärendebeskrivning 
Gullabo teatersnidare ansöker om 5 500 kronor i förlustbidrag för 
verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 3 000 kronor till Gullabo teatersnidare för deras guidade 

cykelrunda i Gullabo. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 3 000 kronor till Gullabo teatersnidare för deras guidade 

cykelrunda i Gullabo samt 
 
att Gullabo teatersnidare skriftligt återkopplar till Karin Seebass, enhetschef för 

kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter genomförd 
aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Gullabo teatersnidare 
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BIN § 52/13 12/BIN0154 
KoFu § 17/13    
Kulturbidragsansökan Kjell Karlsson  
       
Ärendebeskrivning 
Kjell Karlsson ansöker om 4 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att avslå bidragsansökan till Kjell Karlsson med hänvisning till att bidrag ej ges 

till privatpersoner enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att avslå bidragsansökan till Kjell Karlsson med hänvisning till att bidrag ej ges 

till privatpersoner enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 
------- 
Sändlista: 
Kjell Karlsson 
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BIN § 53/13 12/BIN0154 
KoFu § 18/13   
Kulturbidragsansökan Kulturmagasinet  
       
Ärendebeskrivning 
Kulturmagasinet ansöker om 35 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 30 000 kronor till Kulturmagasinet för drift av konsthallen 

2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 30 000 kronor till Kulturmagasinet för drift av konsthallen 

2013 samt 
 
att Kulturmagasinet skriftligt återkopplar till Karin Seebass, enhetschef för 

kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter genomförd 
aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Kulturmagasinet 
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BIN § 54/13 12/BIN0154 
KoFu § 19/13   
Kulturbidragsansökan Revyarna i Torsås  
       
Ärendebeskrivning 
Revyarna i Torsås ansöker om 16 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 10 000 kronor till Revyarna i Torsås för deras barn och 

ungdomsverksamhet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 10 000 kronor till Revyarna i Torsås för deras barn och 

ungdomsverksamhet samt 
 
att Revyarna i Torsås skriftligt återkopplar till Karin Seebass, enhetschef för 

kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter genomförd 
aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Revyarna i Torsås 
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BIN § 55/13   12/BIN0154 
KoFu § 20/13   
Kulturbidragsansökan Sjöfararkusten  
       
Ärendebeskrivning 
Sjöfararkusten ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 10 000 kronor till Sjöfararkusten för verksamheten 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 10 000 kronor till Sjöfararkusten för verksamheten 2013 samt 
 
att Sjöfararkusten skriftligt återkopplar till Karin Seebass, enhetschef för kultur 

och fritid, med redovisning av verksamheten efter genomförd aktivitet. 
------- 
Sändlista: 
Sjöfararkusten 
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BIN § 56/13  12/BIN0154 
KoFu § 21/13   
Kulturbidragsansökan Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening
         
Ärendebeskrivning 
Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening ansöker om 4 000 kronor i bidrag för 
verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 1 000 kronor till Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening för 

kulturverksamhet 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 1 000 kronor till Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening för 

kulturverksamhet 2013 samt 
 
att Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening skriftligt återkopplar till Karin 

Seebass, enhetschef för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten 
efter genomförd aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening 
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BIN § 57/13  12/BIN0154 
KoFu § 22/13    
Kulturbidragsansökan Södra Möre Konstförening 
        
Ärendebeskrivning 
Södra Möre Konstförening ansöker om 34 300 kronor i bidrag för 
verksamheten 2013. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 22 000 kronor till Södra Möre Konstförening för 

verksamheten 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 22 000 kronor till Södra Möre Konstförening för 

verksamheten 2013 samt 
 
att Södra Möre Konstförening skriftligt återkopplar till Karin Seebass, 

enhetschef för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter 
genomförd aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Södra Möre Konstförening 
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BIN § 58/13   12/BIN0154 
KoFu § 23/13    
Kulturbidragsansökan Torsås Folketshusförening 
        
Ärendebeskrivning 
Torsås Folketshusförening ansöker om 15 000 kronor i bidrag för 
verksamheten 2013. 
 
Jäv 
Roger Isberg, S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av jäv. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 9 000 kronor till Torsås Folketshusförening för arbete med 

barn- och ungdomsverksamhet under år 2013. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-03-11: 
 
Jäv 
Roger Isberg, Sören Bondesson och Jill Jonsson, samtliga S, deltar inte i 
nämndens behandling av ärendet på grund av jäv. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att bidraga med 9 000 kronor till Torsås Folketshusförening för arbete med 

barn- och ungdomsverksamhet under år 2013 samt 
 
att Torsås Folketshusförening skriftligt återkopplar till Karin Seebass, 

enhetschef för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter 
genomförd aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Torsås Folketshusförening 
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BIN § 59/13   12/BIN0154 
KoFu § 24/13    
Kulturbidragsansökan Torsås Teaterförening 
        
Ärendebeskrivning 
Torsås Teaterförening ansöker om 30 000 kronor i bidrag för verksamheten 
2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 30 000 kronor till Torsås Teaterförening för verksamheten 

2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 30 000 kronor till Torsås Teaterförening för verksamheten 

2013 samt 
 
att Torsås Teaterförening skriftligt återkopplar till Karin Seebass, enhetschef 

för kultur och fritid, med redovisning av verksamheten efter genomförd 
aktivitet. 

------- 
Sändlista: 
Torsås Teaterförening 
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BIN § 60/13   12/BIN0154 
KoFu § 25/13    
Kulturbidragsansökan Gullabo Swingers  
       
Ärendebeskrivning 
Gullabo Swingers ansöker om 14 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att bidraga med 5 000 kronor samt fri hyra till Gullabo Swingers för satsning 

på projektet ”Dansvecka” för årets avgångselever samt 
 
att bidraget betalas ut efter genomförd aktivitet. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att bidraga med 5 000 kronor samt fri hyra till Gullabo Swingers för satsning 

på projektet ”Dansvecka” för årets avgångselever samt 
 
att bidraget betalas ut efter genomförd aktivitet. 
------- 
Sändlista: 
Gullabo Swingers 
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BIN § 61/13 
KoFu § 26/13     
KoFu § 1/13          
KoFu § 65/12    

 Tillsyn av sporthallen    
  

Ärendebeskrivning 
Den nybyggda bollhallen som invigdes i augusti har redan utsatts för 
skadegörelse. Även otillåtna skor har använts vid idrottsaktiviteter vilket 
medför skador på golvet. 
 
Förebyggande arbete behövs. Även vuxennärvaro är viktigt för att minimera 
skadegörelse. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, samt representanter för 

Torsås Fastighets AB till nästa sammanträde i kultur- och fritidsutskottet 
diskuterar möjliga tillsynsalternativ samt kostnadsförslag för detta. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för tankarna kring 
tillsynsmöjligheter för Ekbackshallen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att till nästa 

sammanträde i kultur- och fritidsutskottet redovisa möjliga tillsynsalternativ 
för Ekbackshallen. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att ytterligare 
skadegörelse ägt rum i omklädningsrummen.  
Genom arbetsprövning via Vågen kommer en person med tillsynsfunktion att 
tillsättas med placering i Ekbackshallen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-03-05: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Thomas Franzén, arbetsmarknadschef 
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BIN § 62/13 
Bildningsnämndens framtidsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör angående de förbättringsområden som presenterades 
vid bokslutsdagen den 7 mars 2013 hur bildningsnämnden ska fortsätta 
framtidsarbetet och hur verksamheten ska drivas till år 2016. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att framtidsarbetet och hur verksamheten ska drivas till år 2016 gemensamt 

kommer att behandlas i bildningsnämnden. 
------- 
Sändlista: 
 


