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BIN § 67/14   
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-08-27 och kultur- och fritidsutskottet 
2014-09-09. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att godkänna anmälan 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 68/14     
Grundskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Ohlsson, rektor, redogör för genomförd organisationsförändring inom 
grundskolan i Torsås kommun. Organisationsförändringen innebär att de fyra 
grundskolorna samlats i ett rektorsområde. Till stöd att leda de fyra skolorna 
har rektorn hjälp av två biträdande rektorer. 
 
Elever i årskurs åtta och nio kommer från och med oktober månad kunna välja 
profil för sina fortsatta studier på Torskolan. Valbara profiler för 2,5 timmars 
arbete per vecka är Idrott och hälsa, So- internationalisering, Kultur och musik 
samt No/teknik.  
Elever i årskurs sju kommer under sitt första år på högstadiet att arbeta med 
fyra olika block vars innehåll syftar att förbereda dem för fortsatta studier. 
Blocken är Arbetslivskunskap, Entreprenörskap, Värdegrundsarbete och 
Studieteknik. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Ander Ohlsson, rektor 
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BIN § 69/14   14/BIN0006  
AU § 76/14     
AU § 71/14    
AU § 58/14     
BIN § 49/14   
AU § 47/14     
AU § 38/14    
AU § 27/14    
Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, förskolechef, har sökt ansökt om tjänstledighet för jobb i annan 
kommun och slutar sin tjänstgöring i Torsås kommun den 26 februari. 
Rekrytering av ny förskolechef behöver därför genomföras omgående. 
 
Lärarförbundets skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
inkommit 
med en begäran angående medlemmarnas arbetsbelastning. Lärarförbundet 
begär svar på hur en rimlig organisation ska se ut och när den ska genomföras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att följa upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Karl-Erik Olsson tjänstgör som tf förskolechef fram till dess att ny 
förskolechef rekryterats. 
För tillfället står nio barn i kö för inskolning under våren och sammanlagt finns 
267 barn inskrivna i Torsås kommuns förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 
och förskolan Vindruvan inkluderad. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammanträde den 16 april bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns 
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem 
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under 
årets första halvår. 
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader och 

möjligheter till förlängning av Paviljongens hyresavtal, 
 
att revidera och aktualisera seniorverksamhet inom förskola och skola, 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-09-15 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 69/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 
att till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson, 
 
att bildningsförvaltningen inom befintlig ram avsätter resurser för gemensamt 

värdegrundsarbete inom förskola och skola samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka utökning av befintlig 

utegård på förskolan Smultronet. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-05-05: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med förskoleverksamheten fortlöper. 
Håkan Petersson, bildningschef, och Maria Karlsson, bildningsnämndens 
ordförande, redogör för arbetsutskottets och bildningsförvaltningens pågående 
beredningsarbete avseende hyresavtal Paviljong, utökning av utegård samt 
inkommen ansökan om fristående förskola. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, redogör att det nu är 266 barn inskrivna i 
Torsås kommuns förskoleverksamhet medan två barn står i kö. Volymtiden, 
antalet närvarande timmar, har ökat med cirka tio procent. 
Hittills har 30 barn fötts i Torsås kommun under år 2014 vilket är en ökning 
med 13 barn jämfört med samma period år 2013. 
Inför hösten står 21 barn i kö för önskad placering i Torsås medan tio barn 
står i kö för önskad placering i Bergkvara. Antalet barn i kö i kombination med 
idag fulla avdelningar på kommunens förskolor medför att en lösning kring 
framtidens förskola behöver hittas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att extra möte med bildningsnämndens arbetsutskott hålles måndagen den 19 

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-19: 
Tidigare tendenser angående ökat behov av barnomsorg anses nu vara ett 
varaktigt behov. Detta stärkes av att fler vårdnadshavare har fått arbete vilket 
medför att antalet 15-timmarsbarn har minskat samt att befolkningstrenden i 
Torsås kommun nu mer är positiv. Även barn med behov av särskilt stöd ökar. 
Huvudmannen kan även se ett tydligt ökat tidsuttag, volymtid, per avdelning i 
snitt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 69/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att extra möte i bildningsnämnden hålles måndagen den 26 maj,  
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda underlaget av 

förskoleplatsbehovet i Bergkvara och därvid undersöka varaktiga 
möjligheter samt 

 

föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
att öppna upp två avdelningar på tidigare förskolan Skogsgläntan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Tjänsteskrivelse från Sofie Larsson, förskolechef, angående utökning av 
Smultronets utegård belyser att behovet av utökad yta har förändrats då det 
idag endast är två 1-3-årsavdelningar kvar på Smultronet samt att gräs har såtts 
på den yta paviljongen förr stod. 
 
Bildningsförvaltningen meddelar att arbetet med uppstart av seniorverksamhet 
inom förskola och skola har påbörjats genom insamling av information, men 
att respittid behövs angående genomförandet. 

 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet, 
 
att återaktualisera ärendet om förutsättningarna för Smultronets verksamhet 

förändras samt  
 
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet 

inom förskola och skola. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-09-15: 
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar förskoleverksamheten och berättar om 
en lyckad invigning av Skogsgläntan och dess två avdelningar. 
Förskolan som sträcker sig över hela året under både dag, kväll och helg är en 
svårplanerad verksamhet då det aldrig går att förutse när föräldrar vill ha sina 
barn placerade i förskoleverksamheten. 
Antalet 15-timmarsbarn har minskat samtidigt som barn med särskilda behov 
har ökat. Ett barn vistas idag i allmänhet fler och längre dagar i förskolan än 
tidigare.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 69/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 
I dagsläget är 13 barn under inskolning och tolv barn står på kö för placering 
under hösten. Till våren beräknas ytterligare tio barn vara i behov av placering.  
Från och med våren 2015 finns det ett ökat lokalbehov för att kunna ta emot 
de barn som står i kö. Lokaler saknas för att kunna skapa både fler och mindre 
barngrupper. 
Inför framtiden anses det viktigt att politiken i Torsås kommun beaktar 
löneutvecklingen för att kunna möta behovet av rätt kompetenser inom 
förskoleverksamheten. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att noter informationen från Sofie Larsson, förskolechef,  
 
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet, 
 
att återaktualisera ärendet om förutsättningarna för Smultronets verksamhet 

förändras samt  
 
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet 

inom förskola och skola. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 70/14   13/BIN0106 
AU § 81/14     
Delårsbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redovisar bildningsnämndens delårsbokslut 
2014-06-30. 
Bildningsnämnden beräknas vid årets slut ett underskott på en miljon kronor.  
Av denna summa härrör -500 tkr från förskoleverksamheten som under våren 
behövt göra personalförstärkningar med anledning av ökat barnantal medan 
resterande -500 tkr är resultatet av ökat antal barn med behov av stöd i skolan 
samt ökade interkommunala kostnader.  
Prognosen bygger på att äskat tilläggsanslag för utökning av 
barnomsorgsverksamheten beviljas. Det finns även vissa orostecken i 
prognosen avseende konton som är svåra att påverka, exempelvis underskott 
på skolskjutsar och interkommunal ersättning inom både grundskola och 
särskola. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-08-27: 
att godkänna delårsbokslut. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att godkänna delårsbokslut. 
--------- 
Sändlista: 
Ledningsgruppen 
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BIN § 71/14   13/BIN0106  
AU § 85/14    
Budgetuppföljning 2014-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott informerades 2014-05-14 § 63 om prognosen 
en miljon i underskott per helår. 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 55 att till kommunstyrelsen begära 
ekonomisk ramförstärkning med 1,8 miljoner kronor på grund av ett markant 
ökat uppdrag inom förskola/barnomsorg med cirka 20-25 platser i snitt över 
helåret 2014. 
 
Bildningsförvaltningen informerar att prognosiserat underskott på en miljon 
kronor, nu halverats till -500 tkr. Till detta tillkommer dock ett underskott på 
1,8 miljoner för uppstart av två avdelningar på förskolan Skogsgläntan. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden 2014-08-27: 
att göra en handlingsplan för hantering av underskottet på -500 tkr. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-09-15: 

Åtgärdsplan för att spara 500 tkr i budget 2014 presenteras och följande 

besparingsåtgärder kommer att genomföras: 

 

Verksamhet/åtgärd Sparbelopp 
Kompetensutveckling 50 tkr 
Läromedel 40 tkr 
Tilläggsbelopp för BSB 350 tkr 
Föreningsbidrag 60 tkr 
Summa: 500 tkr 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom handlingsplan för hantering av underskott på -500 tkr. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 72/14    
AU § 75/14     
AU § 64/14    
Genomlysning av kostnader för kollektivtrafik/skolskjutsar 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-02-19 § 23 att uppdra åt 
bildningsförvaltningen att genomlysa kostnaderna för 
kollektivtrafik/skolskjutsar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen har efterhört hos ekonomiavdelningen om redogördelse 
för ramtilldelning avseende kollektivtrafik/skolskjutsar, men svar har ej ännu 
erhållits. 
Frågan kring vem som är ansvarig för Torsås kommuns kollektivtrafik 
diskuteras. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti ge en rapport i ärendet 

samt 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken, 
 
att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmännytta för invånarna i 

Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten samt 
 
att bildningsnämnden så länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader 

ligger på bildningsnämndens ansvarsområde erbjuds möjlighet att vara 
delaktig på de arenor som berör trafikfrågor. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Kent Frost, ekonomichef, har i skrivelse till bildningsnämndens arbetsutskott 
redogjort för kommunens kostnader för kollektivtrafik och skolskjutsar åren 
2012-2014. 
Skrivelsen tydliggör att budgeten för 2012 borde ha varit ca 7 250 tkr istället 
för 6 619 tkr. Bildningsförvaltningen har således enligt ekonomichefen fått för 
lite resurser med sig vid flytt av trafikansvar från kommunstyrelsen till 
bildningsnämnden. 
 
Mellan åren 2012 och 2013 har vagnskilometerna ökat med cirka 150 tkr, vilket 
kan härledas till resorna för ytterskolornas införande av hemkunskap- samt 
slöjdundervisning i Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 72/14, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att hos kommunstyrelsen äska om 650 tkr i kompensation för de ekonomiska 

medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat bildningsnämndens 
huvudsakliga verksamhet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att, med hänvisning till ekonomichefens skrivelse om ökade trafikkostnader, 

hos kommunfullmäktige äska om 650 tkr i kompensation för de 
ekonomiska medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat 
bildningsnämndens huvudsakliga verksamhet. 

------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 73/14   14/BIN0077  
AU § 77/14    
Kulturplan Kalmar län 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kultursamverkansmodellen har kansliet på Regionförbundet i 
Kalmar län tagit fram ett förslag till kulturplan för Kalmar län. Kulturplanen 
skall ligga som grund för det strategiska arbete inom kultur i samverkan med 
kommuner och kulturorganisationer samt till Statens Kulturråd avseende 
fördelning av de statliga kulturmedlen.  
 
Kulturplanen, är treårig och gäller åren 2015-2017. Den är framtagen i 
samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, 
organisationer och föreningar, länsstyrelsen och landstinget samt det civila 
samhället. 
 
Remissen är utsänd till länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, 
organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landstinget i 
Kalmar län samt övriga berörda parter. Svar ska vara Reginförbundet i Kalmar 
län tillhanda senast 2014-08-15. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid, har inkommit med yttrande till 
remissen där det beskrivs att Torsås kommun inte har en antagen kulturplan, 
men att kulturmål finnes. Den regionala kulturplanens prioriterade målgrupp, 
unga, stämmer väl överens med Torsås mål och de prioriterade områdena, 
arkiv, kulturarv, scenkonst och hälsa- och kultur, är samtliga angelägna för 
kommunens arbete. 
Önskvärt enligt Karin Seebass är att det skrivs en kortversion av kulturplanen 
som kommunerna kan ha som underlag och utgångspunkt. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:  
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna remissutgåva Kulturplan Kalmar län 2015-2017. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att godkänna remissutgåva Kulturplan Kalmar län 2015-2017 samt 
 
att vidarebefordra svaret till kommunstyrelsen för kännedom. 
-------- 
Sändlista: 
KS 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
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BIN § 74/14  14/BIN0002 

AU § 78/14    
AU § 65/14     
Ansökan fristående förskola Skogslyckan  

  
Ärendebeskrivning 
Ansökan om godkännande för fristående förskola har inkommit från 
Förskolan Skogslyckans ekonomiska förening. 
 
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den 
fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska 
även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en 
kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående 
förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. I vissa fall 
kan undantag från denna huvudregel göras. Kommunen skall också bedöma 
om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt 
läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i 
skollagen gäller även för fristående förskolor. 
 
Kommunen ska lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller 
ovanstående kvalitetskrav. Hemkommunen ska lämna bidrag till den fristående 
förskolan för varje barn vid förskolenheten. Bidraget består av ett 
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. 
 
Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot 
kränkande behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen har begärt in kompletteringar avseende ansökan och 
först när ansökan anses vara komplett kan ställningstagande angående ansökan 
överlämnas till politiken för beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Förskolan Skogslyckans ekonomiska förening har ansökt i enlighet med 
bildningsnämndens rutiner. Bildningsförvaltningen har granskat ansökan och 
finner den inte komplett trots från Torsås kommun flera gjorda påtryckningar. 
Bildningsförvaltningen bedömer att föreningen Förskolan Skogslyckan, vid 
sökandetillfället, inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och därvid inte ha förutsättningar att fylla uppställda kvalitetskrav.  

 
Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 74/14, Ansökan fristående förskola 
Skogslyckan  

 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att inte bevilja Förskolan Skogslyckan Ek.förening tillstånd att bedriva 

fristående förskola i Torsås kommun utan föreslår härvid ett avslag. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta: 
att inte bevilja Förskolan Skogslyckan Ek.förening tillstånd att bedriva 

fristående förskola i Torsås kommun utan föreslår härvid ett avslag. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att inte bevilja Förskolan Skogslyckan Ek.förening tillstånd att bedriva 

fristående förskola i Torsås kommun och avslår inkommen ansökan. 
--------- 
Sändlista: 
Skogslyckan Ek.förening 
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BIN § 75/14   14/BIN0094 
AU § 79/14    
Remiss – En nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande  

  
Ärendebeskrivning 
Den 23 april 2008 beslutade Europaparlamentet och rådet en rekommendation 
om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF). 
Rekommendationen om EWF ska bidra till att modernisera 
utbildningssystemen inom Europa samt stärka kopplingarna mellan utbildning 
och arbetsliv. Syftet är att främja livslångt lärande och förbättra anställbarhet, 
rörlighet och social integrering för arbetstagare och studerande inom EU. Den 
europeiska referensramen ska fungera som ett översättningsverktyg, dvs. 
underlätta jämförelser mellan olika medlemsstaters kvalifikationer. Detta bör 
ske genom att medlemsstaterna utabretar nationella referensramar vars nivåer 
på ett tydligt sätt refereras till motsvarande nivåer i den europeiska 
referensramen. Promemorian En nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande har utarbetats inom Regeringskansliet, 
utbildningsdepartementet. 
 
Remissvar ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 17 
oktober 2014. Myndighet under regeringen är skyldiga att svara på remissen. 
En myndighet avgör dock om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. 

 

Arbetsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta 2014-08-27: 
att avstå från att lämna remissyttrande.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att avstå från att lämna remissyttrande. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 76/14   14/BIN0111 
AU § 91/14     
Skolskjutsbedömning 
 
Ärendebeskrivning 
Elever i grundskola med offentlig huvudman har enligt Skollagen 10 kap 32§ 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild omständighet. 
För elever i förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet 
för kommunen att svara för skolskjuts då denna skolform inte innebär 
skolplikt, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till och från 
skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
Skolskjutsreglemente för Torsås kommun reviderades senast 2012-12-10 § 181 
av kommunfullmäktige. Skolskjutsreglementets bestämmelser och riktlinjer 
används för att ge samtliga elever i Torsås kommuns grundskolor en rättvis 
och likvärdig bedömning av deras rättigheter till skolskjuts. Myndighetsbeslut 
som av bildningsförvaltningens tjänsteman har fattats på delegation kan 
överklagas till Förvaltningsrätten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Maria Karlsson, C, har blivit kontaktad av vårdnadshavare som är missnöjd 
över att dennes två barn i förskoleklass skall tvingas gå 400 meter på mindre 
väg till anvisad busshållplats då denne anser vägen vara trafikfarlig och anser 
att barnen istället skall hämtas på familjens gårdsplan. Enligt Torsås kommuns 
skolskjutsreglemente kan sträckan mellan hem och hållplats vara upp till 1,5 
kilometer för barn i förskoleklass. 

Skolskjutsreglementet belyser även att vårdnadshavaren innehar ansvaret för sitt 
barn till dess att denna stigit på/av fordonet. Det är också på vårdnadshavarens ansvar 

att barnet tränas och förbereds på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som 
möjligt. Detta kan innebära att barnet måste följas till hållplats under en längre 
tid innan barnet klarar denna sträcka på egen hand. 
 
Maria Karlsson, C, anser att skolskjutsansvarigs delegation skall återkallas i 
detta enskilda ärende för att istället låta bildningsnämnden avgöra huruvida 
anvisad busshållplats skall ändras eller ej. 
 

Arbetsutskottets beslutar: 
att avlägga ett studiebesök på aktuell plats samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att återkalla skolskjutsansvarigs delegation i enskilt ärende för att istället låta 

bildningsnämnden avgöra huruvida anvisad busshållplats skall ändras eller 
ej. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 76/14, Skolskjutsbedömning 
 
Bildningsnämndens behandling 2014-09-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar nämnden att delegatens beslut inte 
kan ifrågasättas så länge dennes delegation i ärendet kvarstår. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.05 - 19.15 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet.  

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden återkallar delegation för 
skolskjutsbeslut i detta enskilda ärende. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt sitt eget förslag varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Maria Karlsson, C yrkande och nej = att inte 
återkalla delegation för skolskjutsbeslut i detta enskilda ärende avges 5 ja-röster 
och 4 nej-röster. Hur var och en har röstat framgår av omröstningslista 
nummer 1. Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Maria Karlsson, C. 
 

Omröstningslista 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 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 med hänvisning till att delgaten har 

följt Skolskjutsreglementet och delegationen skall därför kvarstå. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 76/14, Skolskjutsbedömning 
 
Håkan Petersson, bildningschef, föredrar ärendet och informerar att Kalmar 
länstrafik, med anledning av ärendet, tillsammans med skolskjutsansvarig och 
berörd transportör har genomfört en besiktning av eventuella hämtningsplatser 
i aktuellt område. 
Efter besiktning tydliggör Kalmar länstrafiks att fordon inte kan vändas på 
elevens gårdsplan med anledning av både dålig sikt vid utfart samt skötsel av 
vägunderlag. Att använda ett närliggande vägskäl som hämtningsplats är inte 
heller aktuellt med hänvisning till stor trafikfara. 
Kalmar länstrafik föreslår på ställd fråga från bildningsförvaltningen att 
berörda elever skall stiga på vid av skolskjutsansvarige anvisad busshållplats då 
denna plats anses vara en mer säker påstigningsplats som ligger inom 
reglementet för avstånd till hållplats, inga andra elever berörs och inta andra 
kostnader tillförs kommunen såsom längre körsträckor eller tillkommande 
fordon. 

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Marcus Johansson, C yrkar att skolskjuts av säkerhetsskäl skall erbjudas till en 
plats närmre hemmet. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall till skolskjutsansvariges bedömning i ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marcus Johanssons, C yrkande 
och Socialdemokraternas yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Marcus Johanssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Marcus Johanssons, C yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 3 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat att skolskjutsansvariges bedömning och hänvisning till 
av/påstigningsplats för eleverna kvarstår. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 76/14, Skolskjutsbedömning 
 

Omröstningslista nummer 2 
 

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 3 6 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att återkalla delegation för skolskjutsbeslut i enskilt ärende samt 
 
att skolskjutsansvariges bedömning och hänvisning till av/påstigningsplats för 

eleverna kvarstår. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 77/14   14/BIN0058 
KoFu § 32/14    
Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamhet i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kultur- och 
fritidsverksamheten i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Efter genomförd inspektion har rapport överlämnats till bildningsnämnden för 
beaktande och åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder 
senast den 30 september 2014.  
 
Revisionens sammanfattning och bildningsnämndens svar: 
Den revisionella bedömningen anser att det är av vikt att bildningsnämnden 
initierar övergripande styrdokument så som kulturplan och skolkulturplan. 

 Bildningsnämnden har 2014-03-10 § 11antagit visioner och mål för 
kultur- och fritid 2014-2015 vilket även innefattar framtagning av 
Skolkulturplan.  
Framtagning av en kulturplan ryms ej inom nuvarande organisation. 

 
Rapporten påvisar att handläggningen av bidrag är sårbar då den hanteras av en 
person. Bildningsnämnden rekommenderas även att formalisera uppföljningen 
av att bidrag går till avsedda ändamål. 

 En dokumentation kring handläggningsrutiner av bidrag kommer att 
genomföras. 
 

I rapporten har bedömningen gjorts att bildningsnämnden, för att effektivisera 
handläggningsprocess avseende bidrag på mindre belopp, bör överväga att 
delegera beslutanderätt till tjänstemännen. 

 Bildningsförvaltningen kommer under hösten påbörja revidering av 
bildningsnämndens delegationsordning och i samband med detta 
kommer även tjänstemännens delegationsrätt på minde summor att ses 
över. 
 

Granskningen tydliggör att bildningsnämnden kan fatta beslut om 
investeringsbidrag upp till 100 tkr. Belopp över 100 tkr beslutas av 
kommunstyrelsen, dock utan stöd i reglemente. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-09-02 § 231 beslutat att 
uppdra åt kommunchefen samt bildningschefen att tillsammans 
sammanställa ett upplägg gällande investeringsbidrag innefattande att 
en förvaltning hanterar kommunens samtliga bidrag. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 77/14, Revisionsrapport Granskning av 
kultur- och fritidsverksamhet i Torsås kommun 

 
Bildningsnämnden rekommenderas att på regelbundna intervall utvärdera 
resultatet av delar av verksamheten samt att återkommande ta del av muntlig 
information om verksamheten från enhetschefen för att ännu bättre kunna 
följa verksamheten. 

 Enhetschef för kultur- och fritid föreslås regelbundet bjudas in till 
bildningsnämnden för information om verksamheten.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-09-09 
bildningsnämnden besluta: 
att ställa sig bakom ovanstående beskrivning avseende rapportens resultat samt 

föreslagna åtgärder. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att ställa sig bakom ovanstående beskrivning avseende rapportens resultat samt 

föreslagna åtgärder. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunens revisorer 
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BIN § 78/14    
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef 
Delegationsärende nr 1 angående rekrytering av förskolechef. 
Delegationsärende nr 2 angående organisationsförändring inom 
bildningsförvaltningen. 
 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig 
Delegationsärende nr 1 angående beviljandet av skolskjuts. 
 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
Delegationsärende nr 7 och nr 9 angående inköp av barn- och 
ungdomskulturprogram. 
Delegationsärende nr 8 angående utbetalning av bidrag till studieförbund och 
SISU. 
Delegationsärende nr 10 angående fastställandet av kulturprogram. 
 
Elinor Hammare, kostansvarig 
Delegationsärende nr 1-3 angående rekrytering av personal. 
 
Sofie Larsson, förskolechef 
Delegationsärende nr 1-6 angående rekrytering av personal. 
 
Johanna Fors, rektor 
Delegationsärende nr 3, nr 9-13 samt nr 15 angående rekrytering av personal. 
Delegationsärende nr 4 angående antagning av elever. 
Delegationsärende nr 5-8 samt nr 14 angående beviljandet av tjänstledighet. 
 
Lisbeth Kromnow, fd rektor 
Delegationsärende nr 2 angående anpassad studiegång. 
 
Anders Ohlsson, rektor 
Delegationsärende nr 1-19 angående rekrytering av personal. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 79/14   13/BIN0106  
Budgetuppföljning 2014-08-31  

  
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar ett prognosiserat underskott på -2,5 till -3,0 
mkr inklusive kostnad på 1,8 mkr för Skogsgläntan höstterminen 2014 samt 
inklusive intern ersättning från integrationsenheten på +490 tkr. 
Uppdragets omfattning har utökats inför höstterminen då fler elever har 
tillkommit inom grundskolan, 20 st, och barnomsorg, 25-30 st. 
Personalkostnader förskola och grundskola ligger över riktpunkten på grund av 
extra lärarresurser och elevassistenter då barn med anledning av barn och 
elever med behov av extra stöd. Dubbla personalkostnader har uppstått med 
anledning av sjukskrivningar samt byte av klasslärare inom ett ansvarsområde. 
 
Till viss del förväntas extrainsatser kunna täckas med att det inte inkommit 
ansökningar om tilläggsbelopp samt enligt åtgärder redovisade i handlingsplan 
till kommunfullmäktige. 

 
Kritik framförs angående saknad av skriftlig rapport och handlingar över 
budgetuppföljning vid nämndsmötet. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att notera informationen samt 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att fortsättningsvis presentera fullständiga 

skriftliga ekonomiska uppföljningar. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 80/14     
Studiebesök nya lokaler  

  
Ärendebeskrivning 
Önskemål framkommer från bildningsnämndens ledamöter angående 
studiebesök vid både Korrespondensgymnasiets och mellanstadiet i Torsås nya 
lokaler.  
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att förlägga bildningsnämndens sammanträde den 13 oktober hos 
Korrespondensgymnasiet i Söderåkra. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 81/14     
Skötsel av Sahara  

  
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, har emottagit synpunkter från lärarpersonal avseende 
bristfällig skötsel av idrottsplatsen på Sahara. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att diskutera ärendet med 

samhällsbyggnadsförvaltningen för lösning av problematiken. 
--------- 
Sändlista: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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BIN § 82/14     
Studiebesök Ljungbyholm  

  
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör om inte ett besök på Södermöreskolan och 
Ljungbyholmsskolan i Ljungbyholm vore på sin plats med syfte att få kunskap 
om användbara skollokaler inför bildningsnämndens yttrande till 
kommunstyrelsen avseende renovering/nybyggnation av Torskolans 
högstadium. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att koordinera ett studiebesök för 

bildningsnämnden i Ljungbyholm. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 83/14   13/BIN0072  
AU § 69/14    
AU § 53/14   
AU § 64/13     
Motion – Kommunal musik- / kulturundervisning  

  
Ärendebeskrivning 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin 
gymnasieutbildning Stage4You. 
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik- 
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 211 att överlämna 
motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i 
en kommunal musik-/ kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för en kommunal 

musikskola i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid, föredrar ärendet. 
 
Torsås är en av sju kommuner i landet som inte har någon musik-/kulturskola, 
och den enda kommunen i Kalmar län. En musik-/kulturskola är enligt 
SMOK, Sveriges Musik och Kulturskoleråd, en frivillig verksamhet som är 
kommunalt ägd eller kommunalt finansierad. SMoK:s statistik pekar dock på 
att det är stora skillnader på kommunernas utbud av aktiviteter, vilken 
terminsavgift kommunerna tar ut av eleverna och hur den totala budgeten för 
musik-/kulturskolan ser ut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 83/14, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Torsås kommun hade fram till 1997 en kommunal musikskola som drevs av 
Musikinstitutet i Torsås HB, Mit. Idag erbjuder Torskolan elever i år 7-9 musik 
på TFM- tid, Tid för måluppfyllelse. En hög procent av alla elever på 
högstadiet väljer musik. 

 
För att kunna bilda sig en uppfattning om kostnader i samband med att driva 
en kulturskola har statistik inhämtats från tre kommuner, Mullsjö, Ydre och 
Emmaboda. 
En kulturskola i Torsås kommun skulle, utifrån en jämförelse med 
ovanstående kommuner, kosta kommunen mellan 5 000 och 10 000 kr per 
elev. Faktorer som styr är vilken kvalitet man vill ha i verksamheten, dess 
omfattning av aktiviteter som erbjuds, terminsavgiftens storlek samt möjlighet 
till samordning med befintlig verksamhet. 
I ett inledningsskede kostar det att bygga upp en icke befintlig verksamhet.  

 
Tre alternativ presenteras angående möjligheter till drift av musik-
/kulturundervisning:  

1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi 
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av 

Stage4you Academy utifrån kostnadsförslag 
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för 

att genomföra ett musikskoleprojekt  
 
Oavsett val av alternativ bör musikprofilen på Torskolan vara kvar som ett 
komplement till kulturskolan, om än i något mindre omfattning.  
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att genomföra en studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur 

Emmaboda kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små 
resurser samt 

 
att bjuda in Stage4you Academy till bildningsnämnden för att föra en vidare 

dialog kring deras förslag på verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att låta ledamötena i arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet 

tillsammans med tjänstemän från bildningsförvaltningen genomföra en 
studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur Emmaboda 
kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små resurser. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 83/14, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Representanter för bildningsförvaltningen samt bildningsnämndens 
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har den 13 maj besökt Emmaboda 
kommun för att ta del av deras helhetslösning för kulturskola.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet att bedriva 

kulturskola i egen regi med kärna i musik samt se över kostnader och 
finansiering samt en möjlig organisation. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-09-15: 
Elsa Jannert, FP, efterhör hur utredningen kring kulturskolan fortlöper. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för processen kring utredningen. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 

 


