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Plats och tid Bildningsförvaltningen tisdagen den 17 augusti 2010 kl. 17.30-18.30.     
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 
 Irma Folkesson, C 
 Bert Appert, TP 
       
  
  
  
  
  
  
  
       
   
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
  Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson, KD, ej tjänstgörande ersättare 
       
       
       
  
Utses att justera Irma Folkesson 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 19 augusti 2010 
plats och tid  
 
Underskrifter   ........................................................................................................... Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  43 - 49 
  Lena Klippvik  
 Ordförande        
   ...........................................................................................................   Sören Bondesson  
 Justerande        
   ..............................................................................................................................................................   Irma Folkesson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2010-08-17    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-08-19 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-09-09 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Lena Klippvik   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 43 - 49 
 
§ 43  Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 44 Skrivelse från föräldrarepresentanter inom förskolan 
 
§ 45 Remiss – revidering av konststrategi 
 
§ 46 Remiss – strategi för scenkonstens utveckling 
 
§ 47 Information om betygsstatistik 
 
§ 48 Information om redovisning av utredningsuppdrag 
 
§ 49 Information om beslut i personalutskottet 
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AU § 43/10 07/100 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har den 10 maj 2010 beslutat ge TFAB i uppdrag 
att i samråd med berörda verksamhetsansvariga ta fram kostnads-
kalkyl för de anpassningar av fastigheten Björken till lokaler för 
förskola och fritidshem som behöver göras enligt sammanställning av 
den 30 april 2010 samt att omgående inleda arbetet med att dels 
iordningställa fastigheten till användbart skick enligt utredning från 
WSP, dels anpassa den till lokaler för förskola och fritidshem  
(BIN § 51/10). 
 
Bildningschefen har gett TFAB i uppdrag att omgående inleda arbetet 
med att iordningställa Björken till för hyresgästen acceptabelt 
bruksskick enligt utredning från WSP i oktober 2007 samt att 
omedelbart ta fram kostnadsförslag på erforderliga lokalanpassningar 
och inleda desamma enligt minnesanteckningar från den 30 april 
2010. 
 
Arbetsmiljöverket har inkommit med skrivelse vari begärs att bild-
ningsnämnden senast den 13 september 2010 till Arbetsmiljöverket 
redovisar en beslutad åtgärds- och tidsplan för vad som skall ske med 
förskolan i Gullabo. 
 
WSP har i skrivelse av den 8 juni 2010 redovisat en preliminär 
tidsplan för iordningställande av Björken. Byggstarten planeras till 
vecka 40 med färdigställande vecka 6 2011. Kostnaden beräknas till 
2,5 milj. kronor. 
 
Åtgärderna omfattar i stort: 
§ Sanering av fuktskador i byggnadens golvkonstruktion 
§ Nytt ventilationssystem 
§ Underhållsarbeten som målning och byte av fönster 
§ Byte av uppvärmningssystem till luftburen värme 
§ Mindre förändring av rumsindelning 
§ Komplettering och förändring av kök, wc och förråd 
§ Inglasat uterum samt  
§ Anpassning av gården till ny verksamhet. 
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Fortsättning § 43/10,  Förskolelokaler i Gullabo 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
Fastigheten Björken renoveras till lokaler för förskola och fritidshem enligt av 
WSP presenterad åtgärds- och tidsplan av den 8 juni 2010. 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att före bildningsnämndens sammanträde den 
2 september 2010 uppta överläggning med TFAB angående renoveringens om-
fattning och framtida hyreskostnader för fastigheten Björken. 
 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
TFAB 
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AU § 44/10 10/54 
Skrivelse från föräldrarepresentanter 
  
Ärendebeskrivning 
 
Föräldrarepresentanter från förskolorna i Torsås har inkommit med skrivelse 
angående stora barngrupper inom förskolan enligt akt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
Tf bildningschefen och förskolerektor Inger Sandbäck får i uppdrag att besvara 
skrivelsen från föräldrarepresentanterna. 
 
Inger Sandbäck inbjuds till nämndens sammanträde den 2 september för att 
informera nämndens ledamöter i olika förskolefrågor. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Inger Sandbäck 
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AU § 45/10 10/85  
Remiss – Revidering av Konststrategi för Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut ”Revidering av Konststrategi för 
Kalmar län” på snabbremiss till länets kommuner. Remissvar skall vara 
Regionförbundet tillhanda senast den 30 september 2010. Beslut om ”Konst-
strategi för Kalmar län” fattas i samband med beslut om ”Kultur med nya 
ögon”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden
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AU § 46/10 10/85  
Remiss – Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut ”Strategi för scenkonstens utveck-
ling i Kalmar län” på snabbremiss till länets kommuner. Remissvar skall vara 
Regionförbundet tillhanda senast den 30 september 2010. Beslut om ”Strategi 
för scenkonsten utveckling” fattas i samband med beslut om ”Kultur med nya 
ögon”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
Bildningsnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden
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AU § 47/10 10/97  
Betygsstatistik 
  
Ärendebeskrivning 
 
Betygsstatistik avseende vårterminen 2009 respektive vårterminen 2010 för 
elever i årskurs 7-9 föreligger. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Rektor Lotta Elmbro bjuds in till bildningsnämnden för att närmare redogöra 
för aktuell betygsstatistik. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Lotta Elmbro 
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AU § 48/10 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf bildningschef Leif Karlsson informerar om att redovisningen av det utred-
ningsuppdrag han fått av kommunstyrelsen avseende kvalitetsredovisning av 
läsåret 2009/2010 behöver flyttas fram 1 månad jämfört med vad som tidigare 
sagts. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 49/10 
Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP, informerar arbetsutskottet om personalutskottets beslut av 
den 17 augusti 2010 angående utdelande av varning till vissa lärare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
__________ 


