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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 12 december 2013 kl. 17.30 – 21.00 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.35 - 19.40 
 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Patrik Rejneborg, M 
Elsa Jannert, FP, tjänstgörande ersättare för Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S 
 Roger Isberg, S 

Lina Jonsson, S 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 
Per-Olof Peterson, TP, ej tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Torsten Karlsson, ekonom, § 156-161 
Lotta Elmbro, förskolechef, § 157 
Nicklas Wikström, fritidsledare, § 158 
Anders Ohlsson, rektor, § 159 
 

Utses att justera Elsa Jannert, FP 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen måndagen den 16 december 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 156 - 172 

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

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Elsa Jannert 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2013-12-09    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-12-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-01-07 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 156 - 172 
 
§ 156 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 157 Budget 2014 
 
§ 158 Fritidsgårdarnas öppettider 

 
§ 159 Ny rektor Torskolan 
 
§ 160 Budgetuppföljning 2013-12-09 
 
§ 161 Ersättning för flyktingplacering 
 
§ 162 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 163 Revidering av riktlinjer för kulturbidrag 
 
§ 164 Bidrag till lokalhyra studieförbunden 
 
§ 165 Värme och ramar 
 
§ 166 Ny mötesordning 
 
§ 167 Bildningsförvaltningen informerar 
 
§ 168 Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever 
 
§ 169 Bibliotekets framtida placering 
 
§ 170 Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
§ 171 Elevhälsans arbete 
 
§ 172 Kontaktpersoner 2011- 2014 
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BIN § 156/13   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 157/13   13/BIN0106  
AU § 92/13    
BIN § 148/13    
AU § 85/13    
BIN § 129/13    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 157/13, Budget 2014 
 
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 

 
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 § 157/13, 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 § 157/13, 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 § 157/13, 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 § 157/13, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-23: 
Håkan Petersson, bildningschef, går igenom Alliansens sparförslag, förslag 4, 
och för en inledande diskussion kring hur förutsättningar för ett genomförande 
skulle kunna se ut. 

 
Maria Karlsson, C, anser att indexuppräkning samt full kompensation hos KLT 
för ökade skolskjutskostnader ska ses som den buffert bildningsnämnden 
behöver för oförutsedda kostnader i verksamheten. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-11-11: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för status i 2014 års budgetberedning. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 9 december bjuda in Lotta 

Elmbro, förskolechef, för information/rapport av förskoleverksamheten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-20:  
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för status i 2014 års budgetberedning. 

 
Arbetsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
att ej återsätta pensionsavgångar samt 
 
att minska två tjänster i förskolan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Lotta Elmbro, förskolechef, ger en rapport om förskoleverksamheten i Torsås 
kommun genom att presentera antalet inskrivna barn, barn i kö, 
bemanningssituationen samt adekvat statistik.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 157/13, Budget 2014 
 
Roger Isberg, S, efterhör om dagbarnvårdarna och förskoleverksamheten är 
”ett” verksamhetsområde. Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att så är 
fallet. 
 
Vid bildningsförvaltningens samverkansmöte 2013-12-04 ansåg samtliga 
närvarande fackförbund att föreslagen budget 2014 med besparingar kommer 
att påverka arbetsmiljön inom bildningsnämndens verksamhet negativt med 
hänsyn till gällande lagstiftning.  
 
Som motförslag till föreslagen budget 2014 hänvisar Sören Bondesson, S, till 
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111, Anpassning till sjunkande 
barnantal. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.35 - 19.40 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 

Yrkande 
Elsa Jannert, FP, yrkar 
 
att befattningsbeskrivning för de administrativa tjänster som finns inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde tas fram och att en redogörelse för de 
arbetsuppgifter som eventuell utökad personal skulle arbeta med samt 
 
att lokalhyror för Korrespondensgymnasiet och Mjölnergymnasiet ses över. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ej återsätta pensionsavgångar i skolan samt 
 
att minska budgetram med 400 tkr i förskolan 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i 
kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
Anders Ohlsson, rektor 
Inger Sandbäck, rektor 
Lotta Elmbro, förskolechef 
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BIN § 158/13   13/BIN0118  
AU § 93/13    
Fritidsgårdarnas öppettider 
 
Ärendebeskrivning 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Torsås har genomfört en nationell 
undersökning om ungas uteliv. Torsås kommun fick ett genomsnittligt betyg 
på 2,6 på en femgradig skala. Resultatet baseras på sju frågor som UNF ställt 
om ungas inflytande i kommunen, tillgången, variationen och 
marknadsföringen av nyktra mötesplatser samt insatser under högtider med 
hög alkoholkonsumtion.  
 
UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att ge unga större inflytande över sin 
egen fritid. Ett bra uteliv ger mindre alkoholkonsumtion men också andra 
positiva effekter som ökad demokrati och deltagande.  
 
Betyget 2,6 är nästan godkänt Men med tanke på att Torsås fick betyget 0,9 vid 
mätningen i fjol så är det ett mycket stort steg framåt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-11-05 § 360 att uppdra åt 
socialnämnden och bildningsnämnden att se över öppettiderna på fritidsgården 
samt utse en kontaktperson till Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i 
Torsås. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-20 bildningsnämnden besluta: 
att utse Nicklas Wikström, fritidsledare, till kontaktperson samt 
 
att till bildningsnämndens sammanträde den 9 december bjuda in Nicklas 

Wikström för vidare information kring fritidsgårdarnas öppettider och 
verksamhet. 

 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Nicklas Wikström, fritidsledare, informerar om de fyra fritidsgårdarnas 
öppettider och verksamheter samt sina framtidsvisioner. 
I Söderåkra finns ingen fritidsgård. Istället har bussresa en gång i veckan 
erbjudits intresserade barn för deltagande vid Torsås fritidsgårds verksamhet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att utse Nicklas Wikström, fritidsledare, till kontaktperson, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter 

för att starta igång fritidsgårdsverksamhet i Söderåkra samt 
 
att i övrigt anse sig nöjda över fritidsgårdarnas öppettider och den verksamhet 

som bedrivs. 
------- 
Sändlista: 
Nicklas Wikström, fritidsledare 
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BIN § 159/13     
Ny rektor Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Ohlsson, nytillträdd rektor Torskolan F-9, presenterar sig för 
ledamöterna i bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
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BIN § 160/13   13/BIN0106  
Budgetuppföljning 2013-12-09 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redovisar prognos för bildningsförvaltningen 
per 2013-12-09. 
 
Budgetuppföljning visar fortsatt prognos på underskott med 500 tkr. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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BIN § 161/13   13/BIN0127 
AU § 94/13    
Ersättning för flyktingplacering 
 
Ärendebeskrivning 
Avtal slöts 2010-09-28 mellan integrationsenheten och bildningsnämnden 
kring en ersättning på 25 tkr för barn i skolan, förskolan och förberedelseklass. 
Enligt avtalet upphör ersättningen om barnet/eleven avslutar sin 
placering/skolgång. Avtalet upphörde att gälla 2012-12-31 då en ny 
överenskommelse skulle träffas utifrån nya förutsättningar, men på grund av 
personalbyten hos båda parter har bildningsnämnden fortsatt budgeterat för 
ersättning utan att nytt avtal har fattats. 
 
Bildningsnämnden har fortlöpande kostnader utanför ram för varje barn/elev 
med flyktingstatus som placeras i skola, förskola samt förberedelseklass och 
behöver därför även fortsättningsvis ersättas för dessa. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-20: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
I budget 2013 är intäkt för ersättning beräknad till cirka 400 tkr, vilket 
kan medföra att underskottet vid årets slut ökar. 
I budget 2014 är intäkt för ersättning budgeterad med 350 tkr. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för avgörande av 

ersättningsanspråket så länge bildningsnämnden har kostnader 
utanför ram. 

--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 162/13   12/BIN0088 
AU § 95/13  
BIN § 154/13    
BIN § 140/13     
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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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-12-09 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 162/13, 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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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Fortsättning BIN § 162/13, 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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Bildningsnämnden 2013-12-09 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Fortsättning BIN § 162/13, 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 § 162/13, 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 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-11-11: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29 § 239  

 
att notera informationen om bildningsnämndens och Torsås Bostads AB:s  
förstudie angående renovering av Torskolans högstadium,  
 
att uppdra till bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera  
renovering och tillbyggnad enligt förslag i enplanslösning,  
 
att Torsås Fastighets AB arbetar fram ett underlag för upphandling av  
renovering och tillbyggnad samt 
 
att förslaget, därefter återkommer för godkännande i kommunfullmäktige. 

 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar förslag på projektorganisation. 

 
Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 162/13, Renovering av Torskolans lokaler 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna av bildningschefen redovisad och föreslagen projektorganisation, 
 
att utse arbetsutskottets ledamöter till bildningsnämndens representanter i 

projektets styrgrupp samt 
 
att utse bildningschefen som representant att företräda bildningsnämnden i 

projektgruppen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-20: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ett första inledande möte har 
hållits i projektets styrgrupp. 
Socialdemokraterna har till Förvaltningsrätten inlämnat en överklagan angående 
beslutsgången kring projekteringen. Sören Bondesson, S, betonar dock att 
Socialdemokraterna trots detta är positiva till renovering av Torskolan. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i 

ett vidgat perspektiv. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, vill se att hänsyn till folkbibliotekets framtida placering tas i 
samband med renoveringen av Torskolan och hänvisar till bildningsnämndens 
beslut 2013-10-14 § 142. Här fastställdes 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. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna yrkar  
 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i 
ett vidgat perspektiv där folkbibliotekets framtida placering beaktas. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.10 - 20.15 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Alliansen yrkar  
 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i 
ett vidgat perspektiv. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 162/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Alliansens yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Alliansens 
yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning 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 omröstningslista nummer 4. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat enligt Alliansens yrkande att ge uppdrag åt bildningschefen att 
fördjupa förstudien av hela Torskolan i ett vidgat perspektiv. 

 

Voteringslista nummer 4 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Lina Milesson FP Elsa Jannert, FP X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 5 4 

 
Skriftlig reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut att ej ta genomlysning av 

”Bibliotekets placering” i det utvidgade uppdraget för renovering av 

Torskolans högstadium i beaktande. 

 

Centern med ordf. Maria Karlsson vill inte ta tillvara möjligheten, att i 

samband med det utökade uppdraget för Torskolans renovering av högstadiet, 

ge bildningschefen ytterligare i uppdrag enligt tidigare beslut ”Yrkande om att 

påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn taget i 

Koncernperspektiv av TFAB med BIN och Stage projektgrupp. 

Bibliotekets hyreskontrakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör 

genomlysas.” 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 162/13, Renovering av Torskolans lokaler 
 

Detta uppdrag är en självklar skyldighet som vi S-politiker måste ge våra 

kommuninvånare för sina skattepengar. När vi nu projekterar ett nytt 

skolbibliotek och där Stage har Torskolans skolbibliotek som sitt eget. Stage  

har stora ombyggnadsplaner och som KS har givit ett positivt mandat för en 

satsning på gymnasieskolan Stage4you Academy. 

 

S i Torsås vill se en möjlighet till positivt helhetstänk på lång sikt och ta tillvara 

på möjligheterna till samordningsvinster i samband med renoveringen av 

Torskolan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i 

ett vidgat perspektiv. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer 
Torsten Karlsson, ekonom 
Torsås Fastighets AB 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 34   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2013-12-09 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
BIN § 163/13   13/BIN0126 
KoFu § 52/13    
KoFu § 31/12        
Revidering av riktlinjer för kulturbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av bildningsförvaltningens riktlinjer för kulturbidrag behöver 
genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att föreslå bildningsnämnden revidera förvaltningens riktlinjer för kulturbidrag. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-11-26: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid presenterar förslag på 
reviderade riktlinjer för kulturbidrag i Torsås kommun enligt akt samt föreslår 
att ansökan om kulturbidrag endast ska kunna göras en gång om året. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att revidera förslagna riktlinjer genom att ändra att ansökan kan göras en gång 

om året samt 
  

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att godkänna reviderat dokument Riktlinjer för kulturbidrag i Torsås kommun. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att godkänna reviderat dokument Riktlinjer för kulturbidrag i Torsås kommun. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 164/13   13/BIN0068  
BIN § 108/13    
KoFu § 31/13   
Bidrag till lokalhyra studieförbunden  
       
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i kommunfullmäktige 1987-09-23 § 69 har Studieförbundet 
Vuxenskolan årligen beviljats bidrag med 50 % av redovisad hyreskostnad. 
 
Detta beslut är dock inaktuellt då studieförbundens bidrag nu mer fördelas per 
studietimme. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-03-14 
bildningsnämnden besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 
 

Bildningsnämnden föreslår 2013-06-03 kommunfullmäktige 
besluta: 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16 § 116 att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till 
studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50 procent 
av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen uppdras – 
liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 165/13    
Värme och ramar 
  
Ärendebeskrivning  
Föräldrastödsprojektet Värme och ramar bedrivs i Torsås kommun med 
ändamålet att erbjuda olika kurser där verktygen för att underlätta och utveckla 
föräldraskapet ges. 
 
För att kunna fortsätta bedriva föräldrastödet Värme och ramar behöver ny 
personal utbildas, för att de inom sin tjänst, ska kunna driva projektet vidare. 
Kostnaden för att utbilda cirka fem anställda kostar mellan 30-35 tkr. 
 
Arbetsutskotten för bildning- och socialnämnden har vid gemensamt möte 
beslutat att till respektive nämnd lyfta ärendet för ställningstagande om en 
eventuell delning av kostnaden för att ge föräldrarna i Torsås kommun fortsatt 
möjlighet till utbildning i föräldrastöd. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09:  
att bidraga med 17 500 kronor till utbildning av personal för fortsatt arbete 

med Värme och ramar. 
---------  
Sändlista: 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare 
Socialnämnden 
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BIN § 166/13     
Ny mötesordning  

  
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för möjligheter kring införande av ett 
förändrat arbetssätt och upplägg av bildningsnämndens sammanträden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vid första sammanträdet i februari 2014 prova föreslagen mötesordning. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 167/13 
Bildningsförvaltningen informerar  

   
 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar  
 

 dokumentet Årsplan och budget 2014, 

 aktuell information kring rekryteringsarbetet av de tre tjänsterna som 
förstelärare, 

 sammanfattning kring arbetet med framtagning av nytt 
resursfördelningssystem. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att notera informationen. 
----- 
Sändlista: 
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BIN § 168/13     
Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever  

  
Ärendebeskrivning 
Människors levnadsvanor har stor betydelse i utvecklingen av hjärt-
kärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke 
orsakar stort lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av 
dödligheten i Sverige.  
Människors levnadsvanor spelar stor roll i utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom. 
Forskning visar att hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt liksom att 
sociala faktorer som föräldrars och kompisars vanor har stor betydelse för hur 
en ung människas levnadsvanor utvecklas. Skolan har här en mycket viktig roll 
att spela för att stötta positiv utveckling och minska ojämlikhet orsakad av 
exempelvis varierande hemförhållanden. 
I gällande skolförordning framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet- ändå är det få skolor som erbjuder daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för skoldagen. 
 
Tidningen Barometern berör ämnet i artikel 2013-12-04. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
 
Yrkande och proposition  
Socialdemokraterna yrkar 
 
att bildningsnämnden ger rektorerna för grundskolan i Torsås kommun i 
uppdrag att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever under våren 2014 
och allra senast från och med läsåret 14-15. Torsås kommun ska vara en av de 
kommuner som går före för att få länets hälsosammarste befolkning. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till yrkandet och ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda ärendet vidare. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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BIN § 169/13   13/BIN0136 
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 2013-10-14: 
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. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Stage4you 
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BIN § 170/13     
Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, belyser att bildningsnämnden med hänsyn till risker för 
strålning behöver ta ställning till om verksamhetsområdets framtida 
användning av internet ska genom fiber eller genom mobila lösningar. Även en 
policy med riktlinjer angående strålning behöver tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott för beredning. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 171/13     
BIN § 231/12 
AU § 112/12     
Centrala elevhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande, 
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. 
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn 
och ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd. 
 
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas 
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i 
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska 
samt specialpedagog. 
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur 
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina 
elevärenden till teamet. 
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning 
till personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av 
lärarnas hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet 
med utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en 
annan viktig del av den centrala elevhälsans arbete. 
 
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av 
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns 
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens 
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig 
överblick. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg 
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för 
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en 
effektiv elevhälsa.      

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

december. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 171/13, Centrala elevhälsan 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med den centrala elevhälsan fortlöper 
med hänsyn till ambitionen att stärka den egna organisationen och minska 
användingen av Resolut. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 172/13   11/BIN0001  
BIN § 240/12 
BIN § 16/11     
Kontaktpersoner 2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger på kontaktpersoner för förskolor och skolor under 
mandatperioden 2011-2014 enligt följande: 
 

Område    Kontaktpersoner 
Bergkvara - förskolor, skola, kultur   Östen Barrdahl 
och fritid    Roger Isberg 

Patrik Rejneborg 
 

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

Ann-Britt Mårtensson 
 

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

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

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

Per Olof Peterson 
Christina Svensson 

 

Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Kontaktpersoner för perioden 2011-2014 utses enligt ovanstående 
sammanställning. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Efter förändringar i form av avgångna samt nytillkomna ledamöter och 
ersättare i bildningsnämnden, behöver kontaktpersoner för förskolor och 
skolor uppdateras.  
 
Ett beslut angående uppdragets tidsåtgång behöver fastställas.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 172/12, Kontaktpersoner 2011-2014 
 

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

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

 
att tidbegränsning för uppdraget fastställs till fyra timmar per termin alternativt 

en dag per läsår för vardera ledamot/ersättare. 
 

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

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

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

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

 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, efterhör när och hur de beslutade verksamhetsbesöken ska 

förläggas. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
----------- 
Sändlista 
 


