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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2012-10-01, 13.00 – 14.45     
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Mona Magnusson, M  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Joachim Håkansson, förbundschef Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 Mona Jaensson, ordförande Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 Markus Johansson, vice ordförande Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 Anders Qvist, Mjölnergymnasiet 
  Per Trossmark, Processledare 
   
   
   
   
    
Utses att justera      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-10-08 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Jan Darrell Paragrafer 269         

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande         
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-10-01 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-10-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-10-30   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 269 
 

§ 269 Utveckling av utbildning och företagande i Torsås 
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AU § 269/12 12/KS0037 
Utveckling av utbildning och företagande i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stage4you är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Torsås kommun 
och Kalmarsunds Gymnasieförbund – en succé från starten 2006. 
 
Mjölnergymnasiet genomförde en större förändring 2006 där Torsås kommun 
gick in och satsade 16 mkr i en nödvändig om- och tillbyggnad. 
 
Fyra nya program startade, vilket omedelbart kunde redovisa mycket höga 
söksiffror. Under de tre första åren ökade antalet elever på Mjölnergymnasiet 
från 40 till 220 elever. Mjölnergymnasiet har det senaste året satsat på ännu ett 
program, Vision4you, med inriktning mot film & TV. 
 
Mjölnerskolan har idag en unik position, genom utbildningar med fokus på 
konserter/framträdande, tillgång till modern teknisk utrustning i världsklass 
samt välutbildade och erfarna medarbetare. Detta har också givit positiva 
effekter genom ökad efterfrågan på boende, ett uppsving för handeln, samt 
berikat kulturliv. 
 
För att säkerställa fortsatt framgång såväl som kvarvarande etablering i Torsås 
måste ett antal utmaningar hanteras: 
 
• Stärka samarbetet med Linnéuniversitetet 
• Fortsätta utveckla gymnasieskolan i en entreprenöriell riktning 
• Skapa ett gemensamt varumärke. 
 
Över kommande två-period avses att genomföra ett antal åtgärder med fokus 
på fler utbildningsplatser samt etablering av nya företag i Torsås. 
Genomförandet ställer krav på ett fördjupat samarbete mellan Torsås 
kommun, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Regionförbundet och företag inom 
upplevelseindustrin. 
 
Det finns en projektgrupp inom Kalmarsunds Gymnasieförbund/Mjölner- 
gymnasiet som påbörjat arbetet med att se över framtida utvecklingsvägar för 
verksamheten i Torsås. 
 
Finansiering täcks till 50 procent av Kalmarsunds Gymnasieförbund, 25 
procent av Regionförbundet och 25 procent av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera ovanstående informationen från presidiet i Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund. 
----- 


