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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-10-14 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 14 oktober 2013 kl. 17.30 – 21.10 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.00 - 18.10, 18.25 - 18.30, 18.45 - 18.50  
samt 20.25 - 20.55.   
 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Patrik Rejneborg, M 
Anders Palmér, M, tjänstgörande ersättare för Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 

Lina Jonsson, S 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Jonas Persson, controller, § 127 - 132 
Torsten Karlsson, ekonom, § 127 – 132 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 
 
 

Utses att justera Patrik Rejneborg, M 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen onsdagen den 23 oktober 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 127 - 143 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Patrik Rejneborg 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2013-10-14    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-10-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-11-14 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 127 - 143 
 
§ 127 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 128 Budgetuppföljning 2013-08-31 
 
§ 129 Budget 2014 

 
§ 130 Måldokument Styr och ledning 
 
§ 131 Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
§ 132 Bidragsnormer och investeringspolicy 
 
§ 133 Ansökan om bidrag för byte av ridhusbotten 
 
§ 134 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 

från Norra Tångs Bollklubb 
 
§ 135 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
§ 136 Medlemskap i Kumulus/Medverkan i projektet ”Full Koll” 
 
§ 137 Representant till styrgruppen, funktionspolitisk plan 
 
§ 138 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
§ 139 Bildningsförvaltningen informerar 
 
§ 140 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 141 Utredning Korrespondensgymnasiets lokaler 
 
§ 142 Bibliotekets framtida placering 
 
§ 143 Skolmat 
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BIN § 127/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 128/13   11/BIN0077 
AU § 75/13     
Budgetuppföljning 2013-08-31 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar prognos för bildningsförvaltningen per 
2013-08-31 enligt akt. 
 
Ekonomisk uppföljning i september 2013 visar på en negativ avvikelse i 
förhållande till budget på cirka 1,5 miljoner kronor. Efter analys kan 
avvikelserna härledas till ökade interkommunala kostander för både grundskola 
och särskola som medför ett negativt interkommunalt netto, större än vad som 
kunnat förutses. Även större kostander för skolskjutsar har tillkommit än vad 
som budgeterades då bildningsförvaltningen övertog ansvaret från 
kommunstyrelsen. 
 
För att nå en budget i balans införs restriktivitet i hela bildningsförvaltningen 
avseende användandet av internt fördelat budgetmedel samt ett sparbeting 
fördelat på enhetscheferna enligt akt. 
 
Bildningsnämnden förväntas gå med 500 tkr minus vid årets slut. 
 
Sören Bondesson, S, önskar att en budgetuppföljning presenteras varje månad, 
trots att utförlig prognos inte kan ges vid samtliga tillfällen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-23: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att budgetuppföljning ska presenteras vid bildningsnämndens samtliga möten. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Budgetuppföljning 2013-09-30 delas ut enligt akt. 
Förväntad prognos för bildningsnämnden vid årets slut är ett underskott på 
500 tkr. 
Rektorer och enhetschefer har av bildningschefen fått i uppdrag att redovisa 
var besparingar enligt sparbeting kommer att läggas samt vilka konsekvenser 
besparingarna ger för verksamheten. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Rektorer och enhetschefer 
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BIN § 129/13   11/BIN0077 
AU § 76/13    
BIN § 118/13    
AU § 57/13    
BIN § 113/13     
BIN § 95/13    
BIN § 66/13    
AU § 22/13    
Budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Tidsplan för bildningsnämndens arbete med budget 2014 presenteras enligt 
akt. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer utifrån 
resursfördelningsmodell för 2013 att ta fram nya resursfördelningsprinciper för 
budget 2014. 
 
Driftbudget och investeringsbudget för 2014-2016, innehållandes 
bildningsförvaltningens äskanden, presenteras enligt akt.  
 
Förslag på oförändrade taxor och hyror inom bildningsförvaltningen 2014 
presenteras enligt akt. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-20 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 samt 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Sören Bondesson, S, framför önskemål om att även budgetarbetet och 
bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i samband med 
bildningsnämndens målarbete.   
 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.05 - 18.10 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna tidsplan för bildningsnämndens budgetarbete 2014 med tillägg att 

budgetarbetet och bildningsnämndens framtida verksamhet ska behandlas i 
samband med bildningsnämndens målarbete under september månad samt 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 129/13, Budget 2014 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna budgetäskanden 2014-2016 samt  
 
att godkänna taxor och hyror för 2014. 

 
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet om budget 2014 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-06: 
Håkan Petersson, bildningschef, efterfrågar inför föredragningen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2013 om ett förtydligande angående 
prioriteringar av äskanden i budget 2014.  
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 - 18.55 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Alliansen förespråkar att läromedel samt tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 
Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, förordar att elevhälsan 
förstärks, att sysselsättningsgraden i samverkan skola/fritidshem utökas samt 
att tjänst som IKT-pedagog prioriteras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att bildningsnämndens budgetarbete och framtida verksamhet gemensamt ska 

behandlas av politiker och tjänstemän den 9 september 2013 kl 10.00 samt 
 
att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram adekvat aktivitetsschema för den 9 

september. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Jonas Persson, controller, ger en lägesrapport för pågående arbetsprocess med 
budget 2014. 
Önskemål framförs om instiftandet av en buffert för oförutsedda kostnader. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 129/13, Budget 2014 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, redovisar att 
1,9 miljoner saknas i budget 2014 för att uppnå en budget i balans. 
Tre olika lägen/alternativa vägar att gå kommer att tas fram. 
 
Läge 1: Äska om mer pengar för att klara bibehållen verksamhet 
Läge 2: Presentera sparförlag motsvarande 1,9 miljoner kronor 
Läge 3: Presentera sparförslag motsvarande 1,9 miljoner kronor samt 

ytterligare drygt tre miljoner om även kommunfullmäktiges beslut om 
att närma sig standardkostnaderna kvarstår.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
Budgetdokumentet ”Budget 2014 - en budget i balans” delas ut enligt akt. 
Dokumentet innehåller olika förslag på besparingar beroende på vilka 
förutsättningar som skall ges. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.15 -17.45  innan arbetsutskottet 
återupptar sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 86 att nämnderna inför höstens 
fortsatta budgetprocess redovisa förväntade kostnadsökningar på grund av 
inflation utöver löneökningar för 2014.  
Enligt akt finns i bildningsnämndens budget för 2014 cirka 40,8 miljoner utlagt 
som ”övriga kostnader” exklusive interna ersättningar och kostnader på 
Korrespondensgymnasiet. En KPI-utveckling på 1,3 procent motsvarar en 
kostnadsökning på cirka 530 tkr. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen i budgetdokumentet ”Budget 2014 – en budget i balans” 

vidare till bildningsnämnden för beslut,  
 
att omgående skicka ut handlingarna ”Budget 2014 – en budget i balans” till 

bildningsnämndens ledamöter och ersättare och samtidigt inbjuda dem till 
ett informationsmöte den 2 oktober kl 18.00 i Nya kommunhuset kring 
dokumentet samt 

 
att vidarebefordra handlingarna om kostnadsökningar på grund av inflation till 

bildningsnämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 129/13, Budget 2014 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Jonas Persson, controller, redogör för budgetläget 2014. 
 
Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, presenterar enligt akt ett 
gemensamt sparförslag, förslag 4: åtgärder med buffert, från Alliansen. 

 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.00 - 18.10 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Socialdemokraterna står ej bakom förslag på förändrad prissättning på 
Korrespondensgymnasiet. 

 
Yrkanden, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige  
 
att målet angående att komma ned till standardkostnad skjuts upp ett år 
eftersom inget har hänt från den styrande majoriteten för att komma ned till 
den. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.25 - 18.30 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Alliansen yrkar till kommunfullmäktige 
 
att inte behöva anpassa verksamheten inom bildningsnämnden till 
standardkostnad. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Alliansens yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Alliansens 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Alliansens yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden har sålunda 
beslutat enligt Alliansens yrkande att inte behöva anpassa verksamheten inom 
bildningsnämnden till standardkostnad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 129/13, Budget 2014 

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Lina Milesson FP Anders Palmér, M X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 5 4 

 

Reservation standardkostnad: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande. 
 

Skriftlig reservation: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut angående budgetdokument förslag 
4: Åtgärder med buffert. 
 

Hela budgetförslaget har dålig substans i värde, då flera av förslagen ej är 

förankrade i beslut hos annan styrelse utan är önskningar i RAM förstärkning 

och andra ej möjliga att genomföra. 

Vi ser även en problematik i utkrävandet i att Korrespondensgymnasiet ska gå 

med 1miljon i vinst till ägaren Torsås kommun. 

 

Budgetdokumentet ger ej något svar till bildningschefen i långsiktigt 

budgetbeslut med tanke på att hela verksamheten behöver ett beslut som går 

över tid och ser till möjligheter till trygghet, kvalitet och till varaktighet.   

 

Det av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beslutade inriktningsbeslutet 

har åsidosatts länge. 

 

Med den 30 % övertaligheten i lokaler och ingen ansats att komma ner i 

standardkostnader med budgetbeslutet. Det finns ett sparkrav på 3,6 miljoner 

som C-styret ignorerar, trots att beslutet togs för ett års sen, dessutom ett 

sparkrav på 3,6 miljoner för 2015. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 129/13, Budget 2014 
 
Hur länge kan nämnden/förvaltningen använda sig av osthyvelmodellen ? 

Den har nu använts sen hösten 2012 i över 3 miljoner i allmänna utlagda 

sparkrav på de olika enheterna. Vad händer i verksamheten, men utan en 

åtgärd i budgeten. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att arbeta vidare med sparförslag från 

Alliansen samt 
 
att till kommunfullmäktige yrka att inte behöva anpassa verksamheten inom 

bildningsnämnden till standardkostnad. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 130/13   13/BIN0037  
AU § 81/13    
AU § 68/13     
BIN § 99/13    
AU § 49/13    
AU § 43/13    
BIN § 70/13    
AU § 27/13 
Måldokument Styr och ledning   

  
Ärendebeskrivning 
Den 12 mars 2013 genomfördes en gemensam dag för chefer och politiker 
med fokus på ledning och styrning. Ett ledningssystem som bygger på 
underlaget Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) diskuterades.  
 
I bildningsnämndens kommande arbete bör utgångspunkt tas från 
kommunfullmäktiges mål för att vidare hantera dessa i förhållande till skolans 
många lagstadgade krav och förhållningsregler. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20: 
att boka in två dagar i maj månad för arbetsutskottets arbete med framtagning 

av bildningsnämndens mål samt 
 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef informerar att kommunfullmäktigemålen 
antagligen inte kommer att fastställas förrän i juni månad vilket medför att 
arbetet med att ta fram mål för bildningsförvaltningen bör senareläggas. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att planera in två dagar för budget- samt målarbete till september månad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Förslag på måldokument för kommunfullmäktige har på kommunstyrelsens 
sammanträde presenterats av Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande 
samt Kent Frost, ekonomichef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26 § 74 följande: 
 
att måldokument remiteras till samtliga nämnder för att arbeta fram 
kvalitetsmått för den egna verksamheten, 
 
att måtten delas in i två kategorier. Kategori ett ska finnas med i kommunens 
samlade budgetdokument. Kategori två ska finnas med i nämndens eget 
uppföljningsarbete och bestäms av nämnden, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 130/13, Måldokument Styr och ledning 
 

att måtten ska vara tydliga på målen utifrån nämndernas arbete, 
 

att nämnderna uppmanas att genomföra särskilda temamöten för beredning av 
förslagen, 

 
att även andra mått en de som finns i Kommunernas Kvalitet i Korthet 
(KKiK) kan användas,  
 
att parallellt med nämndernas arbete uppmanas även de politiska partierna att 
fortsätta med interna överläggningar för att komplettera måldokumentet samt 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att formulera en styrmodell. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-17: 
Bildningsnämndens arbetsutskott behöver erhålla ytterligare information kring 
det tänkta målarbetet för att kunna bearbeta kommunstyrelsens beslut  
2013-03-26 § 74. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att hänskjuta ärendet till kommande arbetsutskott i maj månad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Representanter för bildningsnämndens arbetsutskott har tillsammans med 
Håkan Petersson, bildningschef, och Jonas Persson, controller, tagit fram 
förslag på mål för verksamheten vilka presenteras enligt akt. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott vill komplettera materialet med följande: 

 Grön flagg ska även omfatta skolor 

 Arbetsmiljön på Torskolan ska mätas genom arbetsmiljöenkät med 
strävansvärdet 100 procent. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att bildningsnämnden ska hålla ett extrainsatt sammanträde innan den 28 maj 

för beslut av mål. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-27: 
Bildningsnämndens mål för 2014 ska vara ett levande dokument. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, föreslår enligt akt att ändra lydelsen på 
nämndens verksamhetsmål för perspektivet Utveckling till ”Öka samverkan 
mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv”. 
 
Lina Milesson, FP föreslår att lydelsen på nämndens verksamhetsmål för 
perspektivet Medborgare ska ändras till ”Erbjuda personal och elever en god, 
tidsenlig fysisk arbetsmiljö”. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 130/13, Måldokument Styr och ledning 
 
Yrkanden och proposition 
Marcus Johansson, C yrkar bifall till presenterade ändringar av mål för 
bildningsnämnden 2014. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Marcus Johanssons, C yrkande. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att material som fanns med vid arbetsutskottets  
arbetsmöte för framtagande av mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter 
tillsammans med föregående års måldokument. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att efter justeringar av i behandlingen förslagna ändringar godkänna presentade 

mål för bildningsnämnden 2014 enligt akt, 
 
att material som fanns med vid arbetsutskottets arbetsmöte för framtagande av 

mål skickas ut till bildningsnämndens ledamöter tillsammans med 
föregående års måldokument samt 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet på grund av dåligt underlag för 
ledamöter i handlingar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 § 122 att uppdra åt nämnderna att 
arbeta vidare med styrmål och styrmått inför budgetbeslutet i november. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att arbeta vidare med styrmål och styrmått vid bildningsnämndens 

gemensamma budgetdag den 9 september 2013. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
Bildningsnämndens mål för 2014 bearbetades vid den gemensamman 
budgetdagen. 
Jonas Persson, controller, redovisar uppdaterat måldokument enligt akt. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 130/13, Måldokument Styr och ledning 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Jonas Persson, controller, informerar att de tillagda, kursiverade, 
verksamhetsmålen i måldokumentet inte är med i beräkningarna för budget 
2014. 
 
Marcus Johansson, C, föreslår att samtliga kursiverade verksamhetsmål i 
måldokumentet tas bort. 
 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.45 - 18.50 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Socialdemokraterna föreslår att samtliga kursiva verksamhetsmål förutom TRAS 
tas bort samt att tidigare strävansvärde, 15-20 procent, för ekologiska livsmedel 
bibehålles. 
Förslaget bifalles av Marcus Johansson, C, med flera. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att samtliga kursiva verksamhetsmål förutom TRAS tas bort samt  
 
att tidigare strävansvärde, 15-20 procent, för ekologiska livsmedel bibehålles. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Jonas Persson, controller 
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BIN § 131/13   12/BIN0077 

KoFu § 40/13    
BIN § 103/13    
KoFu § 37/13        
KoFu § 63/12    
BIN § 157/12    
KoFu § 49/12    
KoFu § 35/12   
AU § 46/12   
KoFu § 20/12  
KoFu § 18/12        
Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, efterhör avsikterna med det disponibla utrymmet på våning 
två.  

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att ta upp ärendet vid Kultur- och fritidsutskottets nästa sammanträde den 20 
mars. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för det disponibla 
utrymme som uppstår i och med den nya bollhallens uppbyggande. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att avvakta med fortsatt utredning kring det disponibla utrymmet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Sören Bondesson, S, efterfrågar avsikten med det disponibla utrymmet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Torsås Fastigheter AB att till bildningsnämndens nästkommande 
sammanträde presentera kostnadsförslag på olika användningsalternativ av det 
disponibla utrymmet samt hur de olika alternativen påverkar hyran. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Friskis & Svettis i Torsås har inkommit med intresseanmälan angående det 
disponibla utrymmet på andra våningen vilket lämpar sig till vidareutveckling 
av deras verksamhet. Genom användandet av utrymmet skulle behovet av 
träning även dagtid kunna tillgodoses på ett mera tillfredställande sätt. 
 
Torsås Fastigheter AB har ej inkommit med efterfrågat kostnadsförslag. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
att intresseanmälan från Friskis & Svettis tas i beaktande när Torsås Fastigheter 
AB presenterar kostnadsförslag för det disponibla utrymmet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 131/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Även Järnsida Skytteförening samt Slätafly SK/IBK har nu inkommit med 
intresseanmälan för att få disponera tomrummet mellan gamla och nya 
sporthallen. Förutsättning för Järnsida Skytteförenings nyttjande är att 
utrymmet kan inredas till en permanent luftvapenhall. 

 
Torsås Fastighets AB har inte inkommit med offert, då de behöver veta om det 
disponibla utrymmet ska göras om till ett eller två utrymmen samt om det ska 
innefattas av pentry eller annan specialutrustning. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att vid kostnadsfri offert låta Torsås Fastighets AB räkna på kostnaderna för 
att inreda två rum med ett pentry i det disponibla utrymmet med målet att både 
Järnsida Skytterförening samt Friskis & Svettis ska kunna använda lokalen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-09-17: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, meddelar att framtagning av offert för det 
disponibla utrymmet inte är kostnadsfri utan baseras på fastställd tariff. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Jonas Persson, controller, att vidare undersöka kostnader för 

beräkning av det disponibla utrymmet. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar meddelar att 
framtagning av offert för det disponibla utrymmet kostar 10 000 kronor. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bekosta framtagning av offert för det disponibla utrymmet med ekonomiskt 

medel från bollhallens investeringsbudget samt 
 
att Torsås Fastighets AB kallar ledamöter från kultur- och fritidsutskottet samt 

representanter från kultur och fritid, Friskis & Svettis, Järnsida 
Skytteförening och Slätafly SK/IBK till ett första inledande planeringsmöte 
för att fastställa intressenternas syfte och behov av utrymmet. 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Informationsmöte har den 2 maj hållits med de intresserade föreningarna 
Järnsida Skytteförening, Friskis & Svettis, Torsås Gym & Träningscenter samt 
Gullabo Swingers. 
 
Föreningarna ska inkomma med återkoppling av hyresintresse till Karin 
Seebass, enhetschef för kultur och fritid, senast fredagen den 17 maj 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 131/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens sammanträde den 3 juni 

2013. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Jonas Persson, controller, redovisar kostnadsberäkningar för två alternativa 
förslag angående möjligheter att inreda det disponibla utrymmet i sporthallen. 
Järnsida Skytteförening samt Friskis & Svettis har båda meddelat intresse för 
att bedriva verksamhet i lokalerna. 
Flera föreningar verksamma inom Torsås kommun har även framfört 
önskemål om ett sammanträdesrum. 
Förslagen medför en nettokostnad för bildningsnämnden på 130-193 tkr. 
 

Yrkanden och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för en dialog om 
det disponibla utrymmet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att fortsätta diskussionen om det disponibla utrymmet efter erhållet budgetläge 

i september 2013 samt 
 
att lyfta ärendet till kommunstyrelsen för en dialog om det disponibla 

utrymmet. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-09-10: 
Det disponibla utrymmet i sporthallen behandlas 2013-08-13 § 238 i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som ett informationsärende. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att lyfta ärendet till bildningsnämnden för vidare behandling. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att avslå inredning av det disponibla utrymmet med hänvisning till att 

ekonomiska resurser saknas. 
------ 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Järnsida Skytteförening 
Friskis & Svettis 
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BIN § 132/13   13/BIN0049 

KoFu § 42/13  
KoFu § 32/13  
Bidragsnormer och investeringspolicy  
        
Ärendebeskrivning 
Revidering av befintliga dokument angående bidragsnormer och 
investeringspolicy behöver genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare, redogör för befintliga dokument 
angående bidragsnormer och investeringspolicy. 
 

Yrkanden och proposition  
Roger Isberg, S yrkar  
 
att bildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 
dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 
kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandena finner hon att kultur- och 
fritidsutskottet ställer sig positiv till Roger Isbergs, S yrkanden. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 

dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 

kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-09-10: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på ny policy 
för investeringsbidrag. Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som 
driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och 
hembygdsanläggning inom Torsås kommun.  
För att kunna hantera kommande ansökningar behövs 150 tkr i budget. 
 

Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna policy för investeringsbidrag samt 
 
att äska hos kommunfullmäktige om 150 tkr för tillskott i budget 2014 för 

hantering av investeringsbidrag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 132/13, Bidragsnormer och 
investeringspolicy 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Roger Isberg, S, föreslår följande ändringar: 
 

 att delutbetalning kan ske mot kvitto samt att om investeringen ej 
färdigställs ska återbetalning ske till kommunen, 

 att begreppet funktionshindrade används samt 

 att den ideella arbetsinsatsen prissätts. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till föreslagen policy tillägga att delutbetalning kan ske mot kvitto samt att 

om investeringen ej färdigställs ska återbetalning ske till kommunen,  
 
att till föreslagen policy tillägga att begreppet funktionshindrade ska användas, 
 
att ge bildningsförvaltningen i delegation att prissätta ideell arbetsinsats enligt 

Riksidrottsförbundets anvisningar, 
 
att efter ovan genomförda ändringar gjort godkänna policy för 

investeringsbidrag samt 
 
att äska hos kommunfullmäktige om 150 tkr för tillskott i budget 2014 för 

hantering av investeringsbidrag. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 133/13   13/BIN0082 
KoFu § 41/13    
 Ansökan om bidrag för byte av ridhusbotten 
  
Ärendebeskrivning 
 Torsås Ryttare har inkommit med ansökan om bidrag från Torsås kommun för 
byte av ridhusbotten. 
Ridhusbotten i ridhuset som invigdes i maj 1987 står nu inför ett större 
renoveringsbehov då ridbanan, trots underhållsarbete, förlorat sin spänst och 
blivit både hal och hård. 
Underlaget i ridhuset påverkar ridskolehästarnas hälsa negativt samt utgör en 
säkerhetsrisk vid tävlingar. Föreningens möjlighet till att arrangera tävlingar 
utgör en god ekonomisk inkomstkälla. 
Enligt ansökan uppskattar Torsås Ryttare att byte av ridhusbotten kan ske till 
en kostnad av 143 tkr. 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Ryttare, Sarah Ejermark 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 134/13   13/BIN0020 
KoFu § 45/13  
KoFu § 12/13    
 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb   

  
Ärendebeskrivning 
 Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
smålandsidrotten, energikontoret sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar 
 

 Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med Torsås 
kommuns energirådgivare vilken kommer att kontakta Norra Tångs Bollklubb.  

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, inhämta kompletterande 

uppgifter på ansökan samt 
 
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram aktuell investeringspolicy för 

föreningars ansökningar. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 135/13   10/BIN0133  
KoFu § 39/13    
AU § 73/13     
BIN § 186/12    
BIN § 158/12     
KoFu § 50/12       
BIN § 79/11   
BIN § 40/11 
BIN § 18/11 
BIN § 122/10 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång 
i tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos 
kommunstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och 
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat överlämna 
ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09: 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda 
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av 
renovering av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21: 
Ärendet överlämnas till enhetschef Karin Seebass för klarläggande angående 
gällande regler för restaurering av konstverk. 
 

Bildningsnämndens behandling 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass har inkommit med redogörelse enligt akt för 
bestämmelserna angående restaurering av offentliga konstverk. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 135/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att från konstnär Björn Ramél infordra 
en skriftlig redogörelse för hur han ser på en eventuell restaurering respektive 
nedtagning av stångmärket ifråga. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur informerar att hon ej får någon skriftlig 
redogörelse från konstnären Björn Ramél, men att hans önskan är att 
stångmärket ska renoveras. 
Skicket på konstverket har enligt Karin Seebass försämrats ytterligare och i 
dagsläget finns det två olika vägar att gå angående stångmärkets framtid- 
antingen ska stångmärket renoveras eller plockas ned. 
Hantering av stångmärket ska dock ske i enlighet med Torsås kommuns policy 
angående restaurering av offentliga konstverk. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att plocka ned stångmärket med hänvisning till kostsam renovering. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammaträde i oktober samt 
 
att ge Sören Bondesson, S i uppdrag att kontakta konstnären för vidare 

konsultation.  
 

Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
En skrivelse har inkommit från Christer Harrysson angående stångmärkets 
framtid. Författaren menar att konstverket är ett originellt och fint monument 
över sjöfartens livsviktiga orienteringsmärken och anser att stångmärket är 
välkomnande för både båtar samt turister i bil. 
 
Sören Bondesson, S, har varit i kontakt med konstnären Björn Ramél som ger 
sitt godkännande till eventuell restaurering.  
 
Konstnären äger den konstnärliga rätten vilket innebär att Torsås kommun inte 
får ändra eller förändra konstverket. Vid renovering ska arbetet ske i samråd 
med konstnären. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Sören Bondesson, S att från konstnären Björn Ramél inkomma 

med skriftligt godkännande.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Skriftligt godkännande från konstnären Björn Ramél har inkommit angående 
eventuell renovering av stångmärket på Dalskär, Bergkvara enligt akt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 135/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att överlåta stångmärket till lämplig förening i Bergkvara. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar 
 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 
för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening. 
 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att stångmärket överlåtes till lämplig förening i Bergkvara. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och sitt 
eget yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt sitt eget yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C, yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 3 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M   X 

Lina Milesson FP Anders Palmér, M X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 3 6 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 135/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 

för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening samt 
 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare behandling. 
-------- 
Sändlista 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 136/13   11/BIN0028  
AU § 77/13    
Medlemskap i Kumulus/Medverkan i projektet ”Full Koll” 
 
Ärendebeskrivning 
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och 
internationella möjligheter för unga i Kalmar län. Till Kumulus kan kommuner, 
föreningar eller ungdomar vända sig om de har ett eget projekt de vill ha hjälp 
att genomföra, om ungdomen vill åka utomlands som volontär eller om 
ungdomar eller organisationer behöver pengar till ett projekt som de själv 
skapat. 
 
För medlemskommunerna erbjuds ett medlemskap som innebär att 
kommunen kan: 
• Ta emot internationella unga i sina verksamheter och på så vis få in en 

internationell prägel och fler händer i sina verksamheter. 
• Erbjuda sina ungdomar internationella erfarenheter så som volontärskap, 

utbyten eller demokratiska projekt utan att det kostar ungdomen något. 
• Vara delaktig i det demokratiprojekt Full Koll som Kunulus kommer att 

starta i form av en portal på internet. Kumulus har beviljats 1 367 000 
kronor av Arvsfonden för detta projekt. 

• Söka medel för ungdomsprojekt via Action som ger unga chansen att driva 
egna projekt. 

• Skapa projekt utifrån resultaten av LUPP 2012. 
• Ta del av det kulturprojekt som Kumulus kommer att ansöka om. 
• Tillsammans med Kumulus starta, driva och administrera projekt 

finansierade av till exempel Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen eller Skandia 
Idéer för livet. 

 
För att ta del av detta betalar kommunen en medlemsavgift som baseras på 
andelen ungdomar mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en basavgift. 
Medlemsavgiften för en kommun för år 1 är 30 000 kronor plus 3 kronor per 
ungdom från och med 2014. Uppsägningstiden är tolv månader. 
 
Väljer kommunen att inte vara medlem men vill fortsätta ta emot eller skicka 
volontärer genom Kumulus kostar detta kommunen 35 000 kronor plus moms 
per volontär. 

 
Medlemskap år 2014 innebär att Torsås kan: 
• Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats. 
• Fortsätta ta emot volontärer till fritidsgården (fösta anländer i september 

2013) 
• Torsås kan vara delaktig i Kumulus storsatsning på demokratiportalen Full 

Koll och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande. 
• Ta del av Action-medel, hittills har Torsås nyttjat 12 500 kronor av sina 

totala medel, kvar finns 18 920 kronor (resterande pott är beroende på hur 
många kommuner som väljer att vara medlemmar 2014). 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 136/13, Medlemskap i Kumulus/Medverkan i 
projektet ”Full Koll” 

 
• Fortsätta skapa det kulturprojekt som tas fram tillsammans med nätverket 

Det Goda Mötet. 
• Ta fram nya projektidéer utifrån resultaten av LUPP 2012. 
 
Torsås kommun genomförde 2012 enkäten LUPP bland unga i kommunen. 
Resultatet för Torsås visar att unga i åttonde klass, andra ring på gymnasiet och 
unga mellan 19-25 år inte känner sig delaktiga i kommunens utveckling. Under 
sommaren 2013 har Torsås haft sju unga anställda för att jobba kring ungas 
inflytande. 
 
Torsås kommun erbjuds tillsammans med Nybro och Emmaboda vara 
pilotkommun för en digital satsning ”Full Koll”. 
 
Kumulus efterhör om Torsås kommun väljer att vara delaktig i projektet 
genom att delegera till en eller två politiker samt en eller två tjänstemän att bli 
kontaktpersoner i projektet ”Full Koll”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-08-13 § 235/13 att överlämna 
ärendena medlemskap i Kumulus samt medverkan i projektet ”Full Koll” till 
bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
Projektet ”Full Koll” har bytt namn till ”Skaka om”. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna medlemskap i Kumulus samt medverkan i projektet ”Skaka om” 

samt 
 
att utse Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, till politikernas 

kontaktperson i projektet ”Skaka om”. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-09-24 § 225 att Torsås kommun ska deltaga i 
projektet ”Skaka om” samt utser Maria Karlsson och Nina Gimerstedt till 
kontaktpersoner för projektet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna medlemskap i Kumulus samt 
 
att bildningsnämnden fortlöpande ska uppdateras på arbetet i ”Skaka om”. 
--------- 
Sändlista: 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 137/13   12/BIN0137  
AU § 78/13    
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22 § 30 att inhämta synpunkter om 
representanter i styrgruppen från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) samt att styrgruppen tar fram 
konkreta förslag utifrån Funktionshinderpolitiska planen som kan arbetas 
vidare med. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor 
(RFH) beslutar 2013-05-23 § 21 att följande representanter ska ingå i 
styrgruppen: 
 
Solveig Johnér och Lennart Svensson, KPR 
Christer Sjöberg och Anette Thorlin, RFH. 
 
Eftersom ingen styrgrupp ännu är bildad föreslår Christer Sjöberg att någon 
från kommunstyrelsen och socialnämnden representeras i styrgruppen. 
 
En handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas inom kommunens samtliga 
förvaltningar. Socialnämnden har arbetat fram ett arbetsmaterial ”Strategi för 
funktionshinderpolitik Torsås kommun 2012-2015 för nämndens fortsatta 
arbete med planen. Christer Sjöberg efterfrågar vem som ansvarar för att 
dokumentet färdigställs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-08-13 § 22 att uppdra åt 
samtliga nämnder att utse en representant till styrgruppen. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-23 bildningsnämnden besluta: 
att utse Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, till 

bildningsnämndens representant till styrgruppen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att utse Maria Karlsson, bildningsnämndens ordförande, till 

bildningsnämndens representant till styrgruppen. 
--------- 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 
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BIN § 138/13   11/BIN0047 
AU § 82/13     
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 

  
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från TRAS, läsutveckling i 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 12 och VT 13 påvisar en ökad andel 
barn i behov av en förstärkt språkstimulerande miljö. Total andel barn i behov 
av stöd har under samma tidsperiod ökat från 20,2 procent till 28,4 procent. 
 
Förskolan har en samverkan med BHV, barnhälsovården, som skriver remiss 
till de barn som behöver. 
Förskoleverksamhetens specialpedagog samt Resoluts specialpedagog och 
talpedagog handleder förskolan. Specialpedagog och Resolut håller kontakt 
med logopedmottagningen samt vidarebefordrar pedagogiska tips som 
förskolan använder i arbetet med barnen. 
En 50 procentig språkpedagogtjänst har under våren inrättats för att främja 
språkutvecklingen. 
 
Kompetensutveckling för all personal bedrivs i form av en bokcirkel med 
verksamhetsanknuten litteratur. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-23: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, förskolechef 
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BIN § 139/13     
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att 

 

 Torsås kommun har erhållit 15:e platsen i Lärarförbundets Sveriges 
Bästa skolkommun 2013. 

 Rekrytering av tre förstelärare, karriärstjänster, ska utlysas internt för 
start vårterminen 2014. 

 Fritidsgården i Torsås kommer ha drogfria aktiviteter för ungdomar 
mellan 12-25år under marknadsdagen samt LAN i matsalen under 
helgen vecka 43. 

 Diskussioner kring resursfördelning utifrån Skolverkets 
rekommendationer i rapport 391. 

 Attityder till skolan 2012, publikation från Skolverket presenteras. 

 SKL:s sammanfattning av budgetpropositionen 2014 presenteras. 

 Jonas Persson, controller, kommer från och med 1 november arbeta 
mot socialnämnden. Torsten Karlsson, ekonom, kommer från samma 
datum att arbeta mot bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att notera informationen. 
----- 
Sändlista: 
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BIN § 140/13   12/BIN0088  
AU § 63/13    
BIN § 98/13    
AU § 55/13     
BIN § 96/13     
Renovering av Torskolans lokaler  

  
Ärendebeskrivning 
Erhållande av resultat från den pågående lokalutredningen, 2013-04-08 § 69, 
kan komma att dra ut på tiden. Med anledning av detta uppmanar Maria 
Karlsson, bildningsnämndens ordförande, de olika partigrupperna att återuppta 
diskussionen kring renoveringen av Torskolan 7-9.  
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06: 
att återkoppling från partigrupperna angående renoveringen av Torskolan 7-9 

ska ske till Hanna Grahn, utredningssekreterare inför sammanträdet i 
bildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2013.  

 

Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet att enbart renoveringen av 
Torskolan 7-9 ska diskuteras i partigrupperna samt återkopplas med hänvisning 
till tidigare beslut i bildningsnämnden 2012-06-26 § 111, Anpassning till 
sjunkande barnantal.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Med anledning av att justeringsman Jill Jonsson, S, ej valt att justera ärendet 
2013-05-06 § 96 har skriftlig motivering inkommit, bilaga 1. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska ha ett helhetstänk kring 
renoveringen där alla skolors lokaler ska finnas med. 
 
Maria Karlsson, C yrkar att diskussionen kring renovering av hela Torskolan 
ska återupptas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Sören Bondessons, S yrkande och nej = enligt 
Maria Karlssons, yrkande avges 1 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämndens arbetsutskott 
har sålunda beslutat att diskussionen kring renovering av hela Torskolan ska 
återupptas.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 140/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Kjell Mattsson KD   X 

Maria Karlsson C   X 

  Summa 1 2 

 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att uppdra åt bildningsnämnden att vid kommande sammanträde justera 

ärendet 2013-05-06 § 96 samt 
 
att fortsätta diskussionen kring renovering av hela Torskolan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-27: 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.20 och 17.30 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S yrkar att beslut om justering ska tas enligt Jill Jonsson, S, 
motivering i bilaga 1. 

 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden ska justera ärendet  
2013-05-06 § 96. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 2. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C  yrkande.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 140/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Voteringslista nummer 2 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 

  Summa 4 4 

 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.55 och 18.00 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

   
Yrkanden, proposition och votering 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 
önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser att 
vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som vi anser 
vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar våra elever 
och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli lidande. Vi 
inom bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar bra resultat, 
hårda som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. Alla bör ha rätt till 
en bra arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår framtid och våra lärare 
som ska lära våra elever att bli goda samhällsmedborgare och ge dom en god 
start i livets skola. 
 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga Socialdemokraterna samt 
Hans Gustafsson, Vänsterpartiet yrkar avslag på Maria Karlssons, C yrkande 
angående Torskolans renovering med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslut 2012-06-11 § 82, att ett inriktningsbeslut skall fattas innan vidare 
projektering av Torskolan påbörjas.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan sitt eget yrkande och Sören 
Bondessons, S yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Maria 
Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 140/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 3. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C yrkande. 

 

Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 

  Summa 4 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet 2013-05-06 § 96 anses här med justerad samt 

 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 

önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser 
att vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som 
vi anser vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar 
våra elever och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli 
lidande. Vi inom bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar 
bra resultat, hårda som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. 
Alla bör ha rätt till en bra arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår 
framtid och våra lärare som ska lära våra elever att bli goda 
samhällsmedborgare och ge dom en god start i livets skola. 

 

Reservation justering 2013-05-06 § 96 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till att ordförande måste bli tydligare i beslutsprocessen. 
 

Reservation projektering Torskolans högstadium 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 140/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 95 att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett förslag till lokaldisposition och 
renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning för Torskolans högstadium samt 
att personal och elever ska involveras och delta i förstudien. 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för en tänkbar tidsplan angående 
första etappen av Torskolans renovering.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, tillsammans med Torsås Fastighets AB, 

i uppdrag att påbörja projekteringen av Torskolans renovering samt 
 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i uppdrag att fortlöpande informera 

bildningsnämndens arbetsutskott om projekteringen och processen kring 
renoveringen av Torskolan.  

 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring förstudiens olika förslag och 
delar som bearbetats i arbetsgruppen samt processats bland högstadiets lärare 
vilka ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 29 oktober. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.25 - 20.55  innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till förstudiens enplanslösning 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Jonas Persson, controller 
Torsås Fastighets AB 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 141/13     
Utredning Korrespondensgymnasiets lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Korrespondensgymnasiet har idag ej ändamålsenliga lokaler utifrån dess 
bemanning och uppdrag. 
 

Yrkande, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar 
 
att snabbutreda flytt av Korrespondensgymnasiet till Sofiagården med hänsyn 
till koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB/Korrespondensgymnasiet med 
bildningsnämnden och socialnämnden. 
Korrespondensgymnasiets flytt behöver snabbutredas för att se till 
möjligheterna att frigöra lokaler på Torskolan då det i samband med 
ombyggnad av Torskolans högstadium endast är tre lektionshus som ej ingår i 
renoveringen. 
Det går då att flytta åk 4-6 till Korrespondensgymnasiet. 
 
Marcus Johansson och Maria Karlsson, båda C, ställer sig ej bakom yrkande då 
de anser att ärendet är en tjänstemannafråga.  
 
Vid av ordförande ställd proposition av Socialdemokraternas yrkande finner 
hon att bildningsnämnden beslutat att avslå yrkandet varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Socialdemokraternas yrkande och nej = avslag på 
yrkande avges 4 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en har röstat framgår av 
voteringslista nummer 1.  

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C   X 

Marcus Johansson C   X 

Kjell Mattsson KD   X 

Patrik Rejneborg M   X 

Lina Milesson FP Anders Palmér, M  X 

Sören Bondesson S  X  

Roger Isberg S  X  

Jill Jonsson S  X  

Lina Jonsson S  X  

  Summa 4 5 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 141/13, Utredning Korrespondensgymnasiets 
lokaler 

 
Skriftlig reservation: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot avslaget av yrkande om att snabbutreda 

flytt av Korrespondensgymnasiet till Sofiagården, med hänsyn i 

Koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB med Korrespondensgymnasiet, 

bildningsnämnden och socialnämnden. 

 

Korrespondensgymnasiets flytt behöver snabbutredas för att se till 

möjligheterna att frigöra lokaler på Torskolan, då det i samband med 

ombyggnad av Torskolans högstadium endast är tre lektionshus som ej ingår i 

renoveringen. För att klara en helhetsbild och möjligheten att få vita 

skolan/mellanstadiet tomma för framtida utnyttjande vid renovering och som 

annan lokaldisposition efter renovering av Torskolans Högstadiums 

färdigställande.  

Det går då att flytta Torskolans 4-6 till Korrespondensgymnasiet och utnyttja 

källaren på Korrespondensgymnasiet till annan verksamhet. 

 

Vi ser ett stort problem i att EJ samtliga lokaler på Torskolan inkl. 

Korrespondensgymnasiet och en framtid med grannen Stage4you tas med i 

samprojektering, för att göra en samordningsvinst i upphandling. 

Det var detta som lokalutredningen var till för att ge ett underlag för. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att avslå Socialdemokraternas yrkande. 

--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Johanna Fors, rektor 
Torsås Fastighets AB 
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BIN § 142/13     
Bibliotekets framtida placering 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna belyser vikten av ett gemensamt skol- och folkbibliotek i 
Torsås. 
 

Yrkande och proposition  
Socialdemokraterna yrkar 
 
att påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn av 
koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB med bildningsnämnden och Stage 
projektgrupp. 
Bibliotekets hyreskontakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör 
genomlysas. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Socialdemokraternas yrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn av 

koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB med bildningsnämnden och 
Stage projektgrupp samt 

 
att bibliotekets hyreskontrakt går snart ut och framtiden för en ny placering 

bör genomlysas. 
--------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Stage4you 
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BIN § 143/13   13/BIN0101  
AU § 74/13    
AU § 71/13     
Skolmat  

  
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens ordförande, Maria Karlsson, C, anser att elevernas 
förutsättningar till högre prestationer bör öka om de äter mer kontinuerligt 
under dagen och förslag om mellanmål diskuteras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för en halv fralla 

och en dricka per elev och dag samt 
 
att till arbetsutskottet den 18 september bjuda in Elinor Hammare, kostchef, 

för information kring matsedel och näringsinnehåll. 

 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
Elinor Hammare, kostchef, informerar om sitt och skolkökens uppdrag.  
Cirka 1000 portioner lagas sammanlagt per dag i de fyra tillagningsköken. 
Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 föreskriver att alla 
Sveriges grundskolor ska servera näringsriktiga skolmåltider. Syftet med det 
nya lagkravet är att säkerställa att alla elever får tillgång till näringsriktig skolmat 
oavsett var barnet bor eller i vilken skola barnet går på och därför 
näringsberäknas de enskilda måltiderna. Skollunchen ska grundlägga goda 
kostvanor och bestå av god, vällagad mat som ger eleverna 30 % av deras 
dagliga energibehov. 
 
Önskemål har genom LUPP-undersökning framkommit om att etablera 
matråd på samtliga skolor där elever ges möjlighet att yttra sina tankar och 
åsikter kring skolmaten.  
 
Kostnadsförslag för en halv fralla och en dricka per elev och dag presenteras 
enligt akt och uppgår till fyra kronor per elev och dag. Totalt generar detta en 
kostnad på 620 tkr per år. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med att införa matråd på kommunens 
skolor fortlöper. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 143/13, Skolmat 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur införande av matråd 

hanteras av enheterna. 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
Samtliga rektorer och förskolechef 
 


