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Plats och tid Gullabo skola onsdagen den 24 november 2010 kl. 08.30-12.10.    
  
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 
 Irma Folkesson, C 
 Bert Appert, TP, utom § 68 
 Marie Jansson, KD, § 68 
  
  
  
       
   
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
  Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson, KD, ej tjänstgörande ersättare, §§ 69-78 
       
       
       
       
  
Utses att justera Irma Folkesson 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 68 - 78 
 
§ 68  Kontoställning per den 31 oktober 2010 
 
§ 69  Budget 2011 
 
§ 70  Utredning angående lärarnas arbetstid 
 
§ 71  Utredning angående verksamheten på Korrespondens-

gymnasiet 
 
§ 72  Yttrande över PM angående distansundervisning 
 
§ 73  Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 74  Köp av förskoleplatser 
 
§ 75  Medborgarförslag – kostpolicy och översyn av 

Torskolans matsal 
 
§ 76  Motion –  medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
§ 77  Restaurering av konstverk  
 
§ 78  Sammanträdestid       
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AU § 68 09/105  
Kontoställning per den 31 oktober 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf bildningschefen informerar arbetsutskottet om bakomliggande faktorer som 
påverkat kontoställningen på driftbudgeten per den 31 oktober 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
--------- 
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AU § 69 10/49       
Budget 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rektorsgruppen har vid sammanträde den 23 november 2010 diskuterat olika 
förslag till besparingar i 2011 års driftbudget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-24: 
 
Tf bildningschefen föredrar vad som framkommit vid rektorsgruppens sam-
manträde. 
 
Yrkanden 
 
Bert Appert, TP, yrkar följande: 
 
Bildningsnämnden informeras av tf bildningschefen vid sitt nästa sammanträde 
om omfattningen av de psykologtjänster som förvaltningen köpt in från kon-
sultföretag under mandatperioden. 
 
Bildningsnämnden informeras av tf bildningschefen vid sitt nästa sammanträde 
om innevarande läsårs klassorganisation – gruppstorlekar m m. 
 
Förre fritidsledaren på Torskolans fritidsgård, Mats Gröhn, inbjuds till nämn-
dens sammanträde den 9 december för att redogöra för hur han upplevt sin tid 
som fritidsledare i Torsås kommun. 
 
Irma Folkesson, C, yrkar följande: 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att vid nästa sammanträde i bildningsnämn-
den göra en utvärdering av projektsamordnare Anders Adelgrens arbete. 
 
Tf bildningschefen får vidare i uppdrag att redogöra för inkomna synpunkter 
på Triadens verksamhet i kommunen hittills. 
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Fortsättning § 69, Budget 2011 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Ovanstående yrkanden från Bert Appert och Irma Folkesson bifalles. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att tf bildningschefen får i 
uppdrag att arbeta vidare med följande förslag till besparingar i 2011 års drift-
budget: 
 
§ Omorganisation av rektorstjänsterna på grundskolan 
§ Visstidsanställning på bildningskontoret dras in 
§ Tjänster på särskolan dras in 
§ Indragning av 0.25 tjänst som folkhälsosamordnare 
§ Handledning för skolkurator minskas i omfattning 
 
§ Översyn av förskolans organisation med hänsyn till antalet omsorgstimmar 
§ Sammanslagning av förskola/fritidshem i Gullabo – indragning av 0.75 

tjänst 
§ Vindruvans kostnader anpassas till de som gäller för kommunens egna för-

skolor 
 
§ Projektering av en enklare typ av sporthall än vad som föreslås i nuläget 
§ Uppsägning av hyresavtalet för den s k Palmgrenska villan 
§ Uppsägning av hyresavtalet för projektsamordnarens tjänsterum på MRC 
§ Uppsägning av TM:s gamla lokaler  
 
§ Uppsägning av avtalet angående Triaden 
§ Inga bidrag till Ung Företagsamhet. 
      
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 70 10/12 
BIN § 71/10 
Lärarnas arbetstid         
 
Ärendebeskrivning 
  
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 16 juni 2010 beslutat att från och 
med läsåret 2010/2011 förändra lärarnas genomsnittliga schemalagda under-
visningstid inom grundskolan enligt nedan: 
 
Lärarkategori Förändring i 

schemalagd 
undervisningstid 
per vecka 

Ny schemalagd  
genomsnittlig 
undervisningstid 
per vecka 

   
Lärare i åk F-6 + 1 timme 19,67 
Lärare i åk 7-9 + 2 timmar 18,67 
Speciallärare i åk F-
6 

+ 2 timmar 20,67 

Speciallärare i åk 7-9 + 3 timmar 19,67 
 
I lärares genomsnittliga schemalagda undervisningstid ingår att vikariera för 
annan lärare som av olika anledningar är frånvarande, vilket möjliggör att 
anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort (BIN § 71/10). 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-24: 
 
Tf bildningschef Leif Karlsson har genomfört intervjuer med rektorerna och 
två speciallärare angående vilka effekter bildningsnämndens beslut av den 16 
juni 2010 angående utökad undervisningstid för lärarna haft på verksamheten 
inom respektive rektorsområde. Sammanställningar av hur årsarbetstiden för-
delas för lärare i åk 1-6, 7-9 samt speciallärare i åk 7-9 redovisas enligt akt. 
 
Tf bildningschefen föreslår bildningsnämnden besluta, att upphäva sitt beslut i 
ärendet av den 16 juni 2010 och ersätta detsamma med ett nytt beslut som 
innebär att bildningsnämnden tilldelar förvaltningen resurser enligt den lärar-
täthet nämnden bedömer möjlig enligt aktuella ekonomiska förutsättningar. 
Bildningschefen fördelar därefter resurserna mellan skolorna. Det är rektors 
ansvar att utifrån tilldelad lärarresurs differentiera tjänstgöringen för varje 
lärare. Förändringen gäller från och med läsåret 2011/2012. 
 
Yrkande 
 
Irma Folkesson, C, yrkar att bildningsnämnden beslutar bibehålla nuvarande 
genomsnittliga lärartäthet, 8,9. 
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Fortsättning § 70, Lärarnas arbetstid 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att upphäva sitt beslut i 
ärendet av den 16 juni 2010 och ersätta detsamma med ett nytt beslut som 
innebär att bildningsnämnden tilldelar förvaltningen resurser enligt den lärar-
täthet nämnden bedömer möjlig enligt aktuella ekonomiska förutsättningar. 
Bildningschefen fördelar därefter resurserna mellan skolorna. Det är rektors 
ansvar att utifrån tilldelad lärarresurs differentiera tjänstgöringen för varje 
lärare. Förändringen gäller från och med läsåret 2011/2012. 
 
---------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 71 10/76       
Utredning angående verksamheten på Korrespondens- 
Gymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har den 20 maj 2010 gett Leif Karlsson, Rydaholm, i upp-
drag att följa upp den utredning  angående verksamheten på  Korrespon-
densgymnasiet som Håkan Alm redovisade för bildningsnämnden den 26 
februari 2009 (BIN § 65/10). 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-24: 
 
Tf bildningschef Leif Karlsson redovisar för arbetsutskottet före-
liggande uppföljning av Håkan Alms utredning av verksamheten på 
Korrespondensgymnasiet enligt akt. 
  
Uppföljning har gjorts av följande områden: 
 
§ Lokal arbetsplan – styrning - ledarskap 
§ Genomströmningshastigheten 
§ Version 11 
§ Lärarnas arbetstider 
§ Lärarnas arbetssätt 
§ Elevnärvaron 
§ Uppnådda studieresultat 
§ Minskat antal platselever. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beslut. 
 
-------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 72   10/119 
Yttrande över promemoria ”Distansundervisning för elever 
bosatta i Sverige” 
  
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian ”Distans-
undervisning för elever bosatta i Sverige” till Torsås kommun för 
yttrande senast den 27 december 2010. I promemorian redovisas 
förslag på när distansundervisning skall kunna erbjudas till elever 
bosatta i Sverige som ett alternativ till reguljär undervisning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beslut. 
 
---------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 73    07/100 
BIN § 108/10   
AU § 62/10  
BIN § 82/10    
AU § 43/10 
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 § 73,  Förskolelokaler i Gullabo 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 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. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-02: 
 
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 efter anbudsöppningen kontakta TFAB 
för uppgift om vad hyreskostnaden för Björken mer exakt uppgår till och 
återkomma till nämnden med besked. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-27: 
 
Tf bildningschefen redogör för inkommen sammanställning från TFAB 
angående kostnader för underhållsarbeten och ombyggnad av Björken 2010 
enligt akt. Hyreskostnaden 2011 uppgår till 248,8 tkr. 
 
Vidare redovisar han antalet närvarande barn i förskola och fritidshem i Gulla-
bo vecka 39-41 enligt akt samt antalet födda barn boende i Gullabo under åren 
2006-2010. 
 
Arbetsutskottets beslut 2010-10-27: 
 
Tf bildningschefens svar till ordföranden noteras till protokollet. 
 
Ärendet tas upp på bildningsnämndens sammanträde utan föregående 
beredning. 
 
Irma Folkesson, C, och Bert Appert, TP, deltar ej i beslutet. 
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Fortsättning § 73,  Förskolelokaler i Gullabo 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-11-11: 
 
Bildningschefen får i uppdrag att utreda vilka lokalmässiga och ekonomiska 
konsekvenser det skulle få, om undervisningen för eleverna i årskurs 5-6 i 
Gullabo skola förläggs till Torskolan. Utredningen skall redovisas på arbets-
utskottets sammanträde den 24 november 2010. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-24: 
 
Tf bildningschefen presenterar den utredning rektor Lisbeth Kromnow gjort 
angående vilka lokalmässiga och ekonomiska konsekvenser det skulle få, om 
undervisningen för eleverna i årskurs 5-6 i Gullabo skola förläggs till Tor-
skolan. Enligt utredningen, som bilägges akten, är en besparing på 0,5 lärar-
tjänst möjlig att göra, om förslaget genomförs. 
 
Yrkanden 
 
Bert Appert, TP, och Sören Bondesson, S, yrkar att tf bildningschefen och 
TFAB får i uppdrag att företa en fördjupad utredning angående de lokalmässi-
ga konsekvenserna av att undervisningen för eleverna i årskurs 5-6 i Gullabo 
skola förläggs till Torskolan. 
 
Irma Folkesson, C, yrkar att tf bildningschefen får i uppdrag att även utreda 
vilka lokalmässiga och ekonomiska konsekvenser det skulle få att förlägga un-
dervisningen för eleverna i årskurs 5 och 6 i Bergkvara och Söderåkra skolor 
till Torskolan.  
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden bifalla yrkandet från Bert 
Appert och Sören Bondesson. 
 
En utredning angående vilka lokalmässiga och ekonomiska konsekvenser det 
skulle få att förlägga undervisningen för eleverna i årskurs 5 och 6 i Bergkvara 
och Söderåkra skolor till Torskolan får genomföras i ett senare skede. 
 
-------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden
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AU § 74 96/124 
Köp av förskoleplatser våren 2011    
 
Ärendebeskrivning 
  
Överläggning har ägt rum med företrädare för Torsås Pastorat den 4 
november 20101 angående köp av förskoleplatser på Vindruvan våren 
2011. Vid överläggningen presenterade Pastoratet förslag till budget 
för 2011. Budgetförslaget innebär ökade kostnader för Torsås kom-
mun med 71.400 kronor på helårsbasis. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att prolongera 
avtalet angående köp av förskoleplatser 2010 under första halvåret 
2011. 
 
--------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 75 10/15 
Medborgarförslag – kostpolicy och översyn 
av Torskolans matsal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, Bergkvara, har inkommit med ett medborgarförslag vari 
önskemål framförs om att bildningsnämnden i samband med reno-
veringen av Torskolans kök även ser över inredningen i Torskolans 
matsal samt tar fram en kostpolicy för hela kommunen.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat 
överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
   
Arbetsutskottets beslut: 
 
Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beslut. 
 
-------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 76 10/132 
Motion – medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD, hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
SEKOM är en frivillig samarbetsorganisation som bildades 1995 med syfte att 
främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en eko-
logisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå hög livskva-
litet och god hälsa. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat 
överlämna motionen till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beslut. 
 
-------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 77 10/133 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär 
 
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 kom-
munstyrelsen 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. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att ovan nämnda konstverk 
renoveras under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
-------- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 78 
Bildningsnämndens sista sammanträde under mandat-
perioden  
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
Bildningsnämndens sammanträde den 9 december 2010 börjar kl. 17.00. 
 
Sammanträdet avslutas med en enklare måltid. Anmälan om deltagande görs till 
skolsekreteraren senast måndagen den 6 december. 
 
---------- 
  


