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Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 10 november 2014 kl. 17.00 – 19.45 
 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Östen Barrdahl, C, tjänstgörande ersättare för Kjell Mattsson, KD 

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

 Jill Jonsson, S  
 Roger Isberg, S § 94 - 103 

Lina Jonsson, S 
Susanne Johansson, S, tjänstgörande ersättare för Roger Isberg, S § 93 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
 
I övrigt se deltagarförteckning på sidan 2 
 
 

Utses att justera Sören Bondesson, S  
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 14 november 2014 
plats och tid  

 
 

Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 93 - 103 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Sören Bondesson 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2014-11-10    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-11-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-12-08 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Torsten Karlsson, ekonom  93 - 103 

Kent Frost, ekonomichef 93 

Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 93 

Susanne Johansson, S, ej tjänstgörande ersättare 94 - 103 

Per Olof Petersson, TP, ej tjänstgörande ersättare 93 - 103 

Nicklas Thorlin, SD, insynsrätt 93 - 103 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 93 - 103 
 
§ 93 Renovering av Torskolans lokaler 

 
§ 94 Årshjul redovisning oktober 
 
§ 95 Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever 
 
§ 96 Sammanträdestider 2015 
 
§ 97 Motion – Uppföra ramper för skateboard 

 
§ 98 Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
 
§ 99 Hyreskontrakt Torsås bibliotek 
 
§ 100 Budgetuppföljning 2014-10-31 

 
§ 101 Anmälan om beslut 
 
§ 102 Delegationsärenden 
 
§ 103 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 

 
  
 
 
 
  

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 37   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-11-10 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
BIN § 93/14  12/BIN0088 
AU § 102/14  
BIN § 66/14    
BIN § 30/14     
AU § 31/14    
AU § 30/14    
BIN § 5/14    
AU § 6/14   
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
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.  

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, 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 2. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C yrkande.  

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
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. 

 
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.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
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. 
 

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,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
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. 

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
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. 
 
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. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 

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.” 

 

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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för projektgruppens arbete med 
förstudien av hela Torskolan i ett vidgat perspektiv samt presenterar sista 
versionen av framtagen planritning. 
 
Ärendet ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 
2014. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ställa sig positiva till presenterad planritning, 
 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i delegation att teckna nytt hyresavtal 

för Korrespondensgymnasiet samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att hos kommunstyrelsen äska om ekonomiskt medel för ökade 
hyreskostnader. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för de ökade kostnader i form av 
dubbla hyror som bildningsnämnden kommer att få i och med 
Korrespondensgymnasiets flytt från lokaler i Torsås till Sophiagården i 
Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-01-28 § 3 att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 februari 2014 inhämta bildningsnämndens yttrande 
angående det förslag som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av 
Torskolan. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 19.10 – 19.15  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden ställer sig positiv till det förslag 
som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av Torskolan. 
 
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 
ställa sig bakom framarbetat förslag gällande om- och tillbyggnad av Torskolan 
avges 8 ja-röster och 1 nej-röster. Hur var och en har röstat framgår av 
omröstningslista nummer 5. Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt 
Maria Karlsson, C. 
 

Omröstningslista nummer 5 
 

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 8 1 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Elsa Jannert, FP yrkar  
att jämte liggande renoveringsförslag ta fram förslag på nybyggnation av 
Torskolans högstadium enligt fullmäktiges beslut. 
Förslaget bör uppfylla alla de krav man kan ställa på en energisnål, miljövänlig, 
trygg och ändamålsenlig modern högstadieskola samt erbjuda elever och 
personal bästa tänkbara arbetsmiljö. 
 
Förslaget ska innehålla tillvaratagande av det nuvarande mellanstadiet (Hus 2), 
vilket kan byggas om och bli en del av den nya högstadieskolan. Befintliga 
lokaler bör utnyttjas optimalt under planerad byggtid. Kostnader för projektet 
och en tänkbar tidsplan för genomförandet skall finnas med i beräkningen. 

 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.50 - 21.00 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall till Elsa Jannerts, FP yrkande. 
 
Maria Karlsson, C yrkar avslag på yrkandet. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Elsa Jannerts, FP yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
sitt eget yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Elsa Jannerts, FP yrkande och nej = enligt 
Maria Karlssons, C yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av omröstningslista nummer 6. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat enligt Elsa Jannerts, FP yrkande. 

 
Omröstningslista nummer 6 
 

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 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Skriftlig reservation 
Maria Karlsson, C, Marcus Johansson, C, Kjell Mattsson, KD och Patrik 
Rejneborg, M reserverar sig mot Folkpartiets yrkande på grund av att det var 
ytterligare ett alternativ till skolrenovering vilket skulle göra det hela fördyrat 
och försenat, något som bara kommer att drabba våra ungdomar. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att underrätta kommunfullmäktige att bildningsnämnden ställer sig positiv till 

det förslag som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av Torskolan, 
 
att hos kommunstyrelsen äska om ekonomiskt medel för ökade hyreskostnader 

samt 
 
att till kommunstyrelsen lyfta att jämte liggande renoveringsförslag ta fram 

förslag på nybyggnation av Torskolans högstadium enligt fullmäktiges 
beslut. 
Förslaget bör uppfylla alla de krav man kan ställa på en energisnål, 
miljövänlig, trygg och ändamålsenlig modern högstadieskola samt erbjuda 
elever och personal bästa tänkbara arbetsmiljö. 
Förslaget ska innehålla tillvaratagande av det nuvarande mellanstadiet  
(Hus 2), vilket kan byggas om och bli en del av den nya högstadieskolan. 
Befintliga lokaler bör utnyttjas optimalt under planerad byggtid. Kostnader 
för projektet och en tänkbar tidsplan för genomförandet skall finnas med i 
beräkningen. 
 

 Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Skrivelse med förslag kring om- och tillbyggnad av Torskolan har med 
anledning av kommunfullmäktiges beslut 2014-02-10 § 4 inkommit från Ulf-
Peter Rosenblad. 

 
 Arbetsutskottet beslutar: 

att vidarebefordra skrivelsen till styrgruppen för Torskolans renovering. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-07: 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-02-10 § 4 att återremittera ärendet som en 
minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
      

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 

     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 

 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling samt 
 
att överlämna till Torsås Fastighets AB Ulf-Peter Rosenblad, Torsås skrivelse 
     daterad 2014-02-12 med idéer som kan sänka kostnaden för om- och till- 
     byggnad av Torskolan samt kostnadsbesparingar.  

 
Håkan Petersson, bildningschef, föredrar ärendet tillsammans med Magnus 
Andersson, VD Torsås Fastighets AB. 
Gemensam projektorganisation som leds av styrgrupp med politisk förankring 
behöver tillsättas. 
 
Förslag på styrgrupp: Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell Mattsson, 
samtliga bildningsnämndes arbetsutskott samt Jörgen Johansson och Peter 
Ludvigsson, ordförande respektive vice ordförande i Torsås Fastighets AB. 
 
Förslag på projektgrupp: Håkan Petersson, bildningschef, Magnus Andersson 
VD Torsås Fastighets AB, Anders Ohlsson, rektor Torskolan och Johnny 
Kullberg, Byggnadsingenjör Torsås Fastighets AB. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott önskar att Magnus Andersson omgående 
eftersöker för uppdraget lämplig arkitektfirma. 

 
Efter möte med tilltänkt arkitektfirma och styrgrupp görs en tidsplan sam en 
detaljeringsnivå av det material som skall lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna 

styrgrupp bestående av: Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell 
Mattsson, samtliga i bildningsnämndes arbetsutskott samt två representanter 
ur Torsås Fastighets AB styrelse, förslagsvis ordförande respektive vice 
ordförande, 

 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna 

projektgrupp bestående av: Håkan Petersson, bildningschef, Magnus 
Andersson VD Torsås Fastighets AB, Anders Ohlsson, rektor Torskolan 
och Johnny Kullberg, byggnadsingenjör Torsås Fastighets AB samt 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 

att vidarebefordra övrig information till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-03-10: 
Håkan Petersson, bildningschef, föredrar ärendet och redogör för uppdraget 
och dess tidsplan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna 

styrgrupp bestående av: Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell 
Mattsson, samtliga i bildningsnämndes arbetsutskott samt två representanter 
ur Torsås Fastighets AB styrelse, förslagsvis ordförande respektive vice 
ordförande samt 

 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna 

projektgrupp bestående av: Håkan Petersson, bildningschef, Magnus 
Andersson VD Torsås Fastighets AB, Anders Ohlsson, rektor Torskolan 
och Johnny Kullberg, byggnadsingenjör Torsås Fastighets AB. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-06-02: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för ytterligare två nytillkomna förslag 
på om- och tillbyggnader, tvåplansalternativ, upprättade av Atrio respektive 
Mats Dahlström Arkitektkontor. Kåremo Teknik AB har svarat för att 
jämförbara byggkostnadskalkyler tagits fram. 
Ärendet kommer vidare att behandlas av kommunfullmäktige 2014-06-09. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Två träffar med arkitekten Mats Dahlström har sedan läsårsstarten i augusti 
hållits tillsammans med personal på högstadiet. Vid första träffen deltog 
samtlig personal, medan den andra träffen riktade sig till projektgruppen som 
då fick möjlighet att diskutera igenom de synpunkter som framkommit. 
Erhållna synpunkter resulterade i en revisionslista för arkitekten att arbeta 
vidare med. Inom några veckor skall projektgruppen få ta del av ett nytt 
reviderat förslag från arkitekten. 

  

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-11-10: 
Håkan Petersson, bildningschef, sammanfattar erhållet uppdrag och redogör 
för processen med att ta fram två jämförbara alternativ på ny- om och 
tillbyggnadsförslag på Torskolan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 93/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Arkitektfirman Atrio har tagit fram ett enplansalternativ medan Mats 
Dahlström Arkitektkontor har tagit fram ett tvåplansalternativ. De båda 
alternativen har processats på likvärdiga sätt och genom personaldelaktighet. 
Delaktiga personalgrupper förordar Mats Dahlströms tvåplansalternativ. 
 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB, informerar att Kåremo Teknik AB 
svarat för att jämförbara byggkostnadskalkyler tagits fram. 
Kostnadsberäkningar presenteras enligt akt. 
Prognostiserad totalkostnad för Atrios enplansalternativ beräknas enligt kalkyl 
till 91 733 000 kr, har en beräknad byggtid på mellan två till 2,5 år samt 
genererar en ökad hyreskostnad på 5 503 900 kr. 
Prognostiserad totalkostnad för Mats Dahlströms tvåplansalternativ beräknas 
enligt kalkyl till 105 069 000 mkr medan byggtiden beräknas till 1,5 år och 
genererar en ökad hyreskostnad på 6 304 000 kr. 
Hyrornas kapitalkostnadsandel baseras på 4 procent avskrivning. 
Räntekostnaden baseras i beräkningarna på en ränta av 2 procent, men vilken i 
avtal årligen behöver stämmas av mot faktisk upplåningskostnad. Höjd för 
kostnadsökningar i byggbranschen är tagen med 5 procent. 
 
Kent Frost, ekonomichef, redogör för Torsås kommuns ekonomi budgetåret 
2014 samt ger en bild av kommunens totala ekonomiska situation. 

 

Bildningsförvaltningens föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med bakgrund av verksamhetens inklusive berörd personalgrupps förordan 
ställa sig bakom en nybyggnation utav arkitekt Mats Dahlströms alternativ i två 
plan. Då bildningsnämnden tagit del av kalkylerade kostnader samt 
kommunens totala ekonomiska situation väljer nämnden att genom 
effektiviseringar egenfinansiera 30 procent av den ökade hyreskostnaden inom 
egen ram. Överskjutande 70 procent av hyresökningen hemställer 
bildningsnämnden hos kommunfullmäktige att kompensera/tillskjuta i 
ramförstärkning eller 
 
att med bakgrund av komplexitet och dignitet i frågan samt vikten av en djup 
politisk förankring skjuta upp beslutet gällande på vilket sätt nämnden tar 
ställning till ett extra insatt beslutsmöte för bildningsnämnden bestämt till 
tisdagen den 18 november kl 17.00. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att med bakgrund av komplexitet och dignitet i frågan samt vikten av en djup 

politisk förankring skjuta upp beslutet gällande på vilket sätt nämnden tar 
ställning till ett extra insatt beslutsmöte för bildningsnämnden bestämt till 
tisdagen den 18 november kl 17.00. 

--------- 
Sändlista: 
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BIN § 94/14   14/BIN0066  
AU § 105/14    
Årshjul redovisning oktober 

 
Ärendebeskrivning 
Individuell kompetensutvecklingsplan 
Bildningsnämndens mål är att varje anställd i dialog med arbetsgivaren skall 
göra en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens och 
individens behov. 
 
Uppföljning visar att bildningsförvaltningens samtliga chefer i samband med 
RUS-samtalen har genomfört en individuell kompetensutvecklingsplan med all 
personal. Med anledning av nyanställningar eller byte av tjänst/chef kan max 
tio procent av personalen sakna individuell kompetensutvecklingsplan. 
 
Korrespondensgymnasiet genomströmning 
Bildningsnämndens målsättning är att Korrespondensgymnasiet genom en 
effektiv och kvalitativ utbildning ska nå målsättningen med 100-procentig 
genomströmning. 
 
I dagsläget är 500 elever inskrivna vid Korrespondensgymnasiet, samtliga på 
studerar på distans. 
Måluppfyllelsen har under de senaste tre åren ökat markant, men målet på 100 
procent är inte uppnått. Verksamheten arbetar för att förbättra verksamheten 
fokuserat på:  

 att intensifiera kontakten med eleverna och att skapa 
förtroendefulla relationer, 

 att skapa strukturer och tydliga krav för eleverna för att ge dem 
större möjligheter att genomföra sina studier på ett 
ansvarstagande sätt, 

 att utveckla stöd i lärprocessen för samtliga elever på såväl 
kollektivt som individuell plan, 

 att tydliggöra ansvarsfördelning inom verksamheten genom 
utarbetande av tydliga uppdragsbeskrivningar och rutiner samt 

 att skapa en organisationskultur som präglas av kollegialt stöd 
och lärande samt en gemensam syn på skolans ansvar för 
elevernas utbildning och välmående. 

 
Samtliga strategier har beslutats utifrån forskning och beprövad erfarenhet och 
verksamheten ser att samtliga har gett resultat. Med anledning av detta arbetar 
skolan därför vidare enligt den förbättringsstrategi som inbegriper ovan 
nämnda strategier och utvärderar kontinuerligt verksamheten i förhållande till 
måluppfyllelse. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 94/14, Årshjul redovisning oktober 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 95/14   14/BIN0154   
AU § 106/14   
AU § 94/14     
AU § 90/14     
AU § 70/14 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Sören Bondesson, S, efterhör hur utredningen med möjligheter till införandet 
av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ärendet kommer att tas upp för 
vidare behandling på bildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 20 maj. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 95/14, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Jill Jonsson, S, efterhör hur arbetet med bildningsförvaltningens 
utredningsuppdrag kring daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att skrivelse angående ärendet skall 
vara klart för presentation i bildningsnämndens arbetsutskott den 24 
september. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Bildningsförvaltningen informerar om ärendet och kommer att arbeta vidare 
med att komplettera pågående utredning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Bildningsförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse som beskriver att de under 
beredning av uppdraget att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever i 
grundskolan uteslutande mött rapporter och forskning som påvisar den dagliga 
fysiska aktivitetens fördelar vid så väl inlärning och prestationer i skolan som 
välbefinnande, förbättrade levnadsvanor, möjlighet att kontrollera impulsiva 
handlingar samt att behålla ett ökat fokus skoldagen igenom.  
 
Utredningen har gett en ökad positiv syn på införandet av daglig fysisk aktivitet 
för samtliga elever. Arbetet med utredningen har ökat förståelsen för hur 
viktigt daglig fysisk aktivitet är för unga människor och i kartläggning har det 
även framkommit att dagens rörelsemönster hos unga människor leder till 
minskad fysisk aktivitet. 
Svårigheter kring ett införande av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever är 
inte självklart och helt enkelt att organisera utan kräver stöd i olika former. 
Grundförutsättningar som framkommit i utredningen: 

 Hur ser ett optimalt genomförande ut med syfte att erhålla bästa 
resultat för elevens tillgodogörande och utveckling?  

 Var ifrån skall tid för genomförande tas? 

 Var ifrån skall resurser tas? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 95/14, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 

 
Följande alternativ för genomförande ses som möjliga ur syftet att nå resultat 
kopplat till ovan nämnd forskning och rapporter: 
 

1. Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever införs genom att rektor utökar 
timplanen samt från bildningsnämnden erhåller ekonomiskt tillskott för 
att kunna ge samtliga elever 30 min schemalagd fysisk aktivitet de dagar 
ämnet idrott inte står på schemat, stödja satsningen för 
kompetensutveckling av personal samt uppföljning av utfall – samtliga 
faktorer vilka stärker förutsättningarna till ett framgångsrikt och över 
tid hållbart arbete. 
Kostnad: personal och kompetensutveckling 
Frågetecken: behöver skoldagarna förlängas och skolskjuttider ändras? 
 

2. Föräldraengagemang! Att föräldrar, oavsett genomförandealternativ, 
görs medvetna om bakgrunden till satsningen och engageras i arbetet 
för en fysisk och hälsosam livsstil. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 
uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 

uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 

uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 

--------- 
Sändlista: 
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BIN § 96/14   14/BIN0155 
AU § 108/14     
Sammanträdestider 2015 
  
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdestider för 2015 föreligger enligt följande: 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 

 
Januari 19 Augusti 10 

 Februari 23 September 21 
 Mars 30 Oktober 26 
 April 27 November 23 
 Maj 25 
 
 Sammanträdet börjar klockan 08.00 
 Plats: Gamla kommunhuset, sammanträdesrummet andra våningen 
 
 
 Kultur- och fritidsutskottet 
  

Januari 13 September 8 
 Mars 3 Oktober 13 
 Maj 12 November 10 
 
 Sammanträdet börjar klockan 16.00 
 Plats: Torsås bibliotek 
 
 
 Bildningsnämnden 
  

 Februari 2 September 7 
 Mars 16 Oktober 12 
 April 13 November 9 
 Maj 11 December 14 
 Juni 15 
  
 Sammanträdet börjar klockan 17.30 
 Plats: Nya kommunhuset, sammanträdesrummet tredje våningen 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 96/14, Sammanträdestider 2015 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
I förslaget till sammanträdestider för 2015 har varje nämnd i Torsås kommun 
konsekvent lagt sina möten till en och samma dag för att nämndernas, 
inklusive utskottens, sammanträden inte skall kollidera med varandra. Både 
bildningsnämndens- samt bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
har förlagts till måndagar medan kultur- och fritidsutskottets möten förläggs till 
tisdagar. 
 
Maria Karlsson, C, föreslår att starttiden för bildningsnämndens möten under 
2015 tidigarelägges till klockan 16.00. 
 
Sören Bondesson, S, står ej bakom detta med anledning av att ledamötena har 
arbeten att sköta. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna sammanträdestider för 2015 samt 
 
att ändra starttiden för bildningsnämndens möten till klockan 16.00. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att godkänna sammanträdestider för 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Yvonne Nilsson, kommunsekreterare 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 97/14   14/BIN0100 
KoFu § 39/14    
KoFu § 35/14     
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
Motion från Moderaterna i Torsås har inkommit till kommunfullmäktige med 
anledning av att Torsås kommun som skall vara en kommun i samhällets 
framkant och attraktiv för alla saknar en plats där kommunens ungdomar som 
ägnar sin fritid åt skatebord kan utöva sitt intresse på. 
 
Moderaterna anser att kommunen hittills har investerat i ungdomar som är 
involverade i organiserade sporter och förening, men att Bildningsnämnden 
inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa 
föreningar och menar därför att skateboard, som har blivit något av en 
folkrörelse, inte har något ställe att utöva sitt intresse på. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09 § 67 att överlämna motion – 
Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Bildningsförvaltningen har med anledning av semestrar och sommaruppehåll i 
bildningsnämndens sammanträden hos kommunstyrelsen begärt om att få 
tidsfristen för erhållet uppdrag förlängt till 2014-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 178 att godkänna tidsfristen fram till 
och med 2014-12-31. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande på motionen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-10-21: 
I ett yttrande från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, beskrivs 
Karlskrona kommuns nyanlagda skateanläggning placerad i handelshamnen i 
Karlkrona. Ytan för anläggningen är cirka 18 x 38 meter och inom detta 
område finns åtta ramper. Ungdomarna i Karlskrona skateboardförening har 
själva bestämt vilka ramper de vill ha och hur dessa skall vara placerade. 
 
Budgeten för anläggningen är 800 tkr och i denna inkluderas asfaltsbeläggning, 
viss belysning, ett staket på en kortsida och ramper i betong. Ramperna är i 
betong för att de skall vara flyttbara om så behövs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 97/14, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
 

1. Ta med skateboardanläggning i budgetarbete för 2015 och avsätta en 
rimlig budget, 

2. Undersöka intresset bland ungdomarna i kommunen, 
3. Hitta en lämplig plats för en anläggning, 
4. Ge ungdomarna i uppdrag att själva få skissa på anläggningens 

utformning. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens möte i 

november komplettera utredningen med resultat från intresseförfrågan hos 
ungdomar enligt punkt två i bildningsförvaltningens förslag till beslut samt 

 
att delge samtliga partier yttrandet för att informera dem kring kostnader och 

deltagande med tanke på budgetprocessen och pågående arbete med budget 
2015. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-11-10: 
Personal från fritidsgårdarna svarar på frågan kring ungdomarnas intresse för 
skateboard att de ett flertal gånger fått frågor om ramper och hinder, men att 
fokus just nu finns på BMX och cykel. Intresset för skateboard brukar öka 
sommartid. 
Fritidsgården anser att en skatepark/actionpark skulle motsvara det ökade 
intresset för både cykling och skateande, men även Parkour och Free Running. 
 
Ledamöterna ifrågasätter att avsätta ekonomiskt medel till en aktivitet som inte 
har ett större uppvisat intresse. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att hänskjuta ärendet till framtida arbete kring utformning av Torskolans 

utemiljö samt 
 
att motionen här med anses vara besvarad. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunfullmäktige 
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BIN § 98/14 14/BIN0137 
KoFu § 40/13   
Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
         
Ärendebeskrivning 
I samband med att ärendet gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer kom frågan upp gällande offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-09-30 § 213 att ställa sig positiv till offentlig 
utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun samt att inhämta 
synpunkter samt förslag på investeringskostnadens storlek från 
bildningsnämnden. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-10-21: 
Remissen Offentlig konst i Kalmar län är nu antagen och i denna framkommer 
att i samband med upphandling av byggnadsentreprenad bör medel enligt 1 % 
-regeln avsättas vid ny- eller ombyggnation. Pengarna bör komma från den 
förvaltning som ansvarar för att tillämpa 1 % -regeln vid gestaltande eller 
byggnadsanknuten konst. 
 

Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen 
 
att 1 % -regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 

inom Torsås kommun. 
 

Bildningsnämnden föreslår 2014-11-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
att 1 % -regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 

inom Torsås kommun upp till ett investeringsbelopp på tio mkr. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 99/14   13/BIN0136  
KoFu § 42/14    
Hyreskontrakt Torsås biblioteket 
 
Ärendebeskrivning 
Hyreskontraktet för bibliotekets lokal har en kontraktstid från 2012-01-01 till 
och med 2016-12-31. 
Uppsägning av kontrakt skall ske skriftligen minst 24 månader före den 
avtalade hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlänges kontraktet 
med 24 månader för varje gång. 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att säga upp Torsås biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
 

Bildningsnämnden föreslår 2014-11-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
att säga upp Torsås biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 100/14 13/BIN0106  
Budgetuppföljning 2014-10-31 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden uppvisar enligt akt 2014-10-31 ett prognosiserat 
budgetunderskott på -1 mkr.  
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 101/14 14/BIN0134  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i kultur- och fritidsutskottet 2014-10-21 och arbetsutskottet 
2014-10-22. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 102/14   14/BIN0135 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef 
Delegationsärende nr 3 och nr 4 angående fastställelse av interkommunal 
ersättning. 
 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
Delegationsärende nr 11 och nr 12 angående inköp av barn- och 
ungdomskulturprogram. 
Delegationsärende nr 13 angående konstinköp. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 103/14   14/BIN0006 
AU § 104/14    
AU § 100/14  
BIN § 69/14     
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. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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, 

 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 103/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 
 

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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 103/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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.  
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att sedan bildningsnämndens 
sammanträde den 15 september har kön med barn för placering innan jul ökat 
med ytterligare fyra vilket innebär att 16 barn står i kö. I dagsläget är söktrycket 
störst på förskolorna i Torsås. 
Diskussion kring möjliga lösningar diskuteras. Utökning av ytterligare en 
dagmamma i Torsås kan underlätta. Att flytta fritidshemmet Linnean till 
Ekbackssalen och inhysa förskola i Linneans nuvarande fastighet kan ses som 
en lösning, om än kortsiktig.   
Långsiktigt behov finns för utbyggnad av förskolan i både Torsås och 
Bergkvara. 
Torsås Kyrkliga Samfällighet har sagt nej till ökning av antalet placeringar på 
Vindruvan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 103/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
Sofie Larsson, förskolechef, kommer på lokalt samverkansmöte lyfta frågan 
om möjliga lösningar för att efterhöra idéer och synpunkter från personalen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att arbeta vidare med alternativet 

Linnean och Ekbackssalen samt 
 

föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta: 
 
att bjuda in förskolechef samt bildningschef till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för diskussion om framtidens förskola. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att platser på förskolorna i Bergkvara 
och Söderåkra inför våren 2015, i dagsläget, inte är något problem. Söktrycket 
är dock fortfarande stort i Torsås.  
Angående vårens ökade barnantal ses lilla huset vid fritidshemmet Linneán 
fortfarande som en tänkbar lokal för en förskoleavdelning. Filadelfiakyrkans 
lokal i centrala Torsås, mitt emot förskolan Skogsgläntan, är en annan lokal 
som skulle kunna ses som ett alternativ beroende av ägarnas planer för 
fastigheten. 
Ett samlat tag kring förskolans lokaler i Torsås är önskvärt inför framtiden. 
 
Med anledning av få barn i förskolan i samband med jul och nyårsledigheter 
kommer flera förskolor att hålla julstängt under sex dagar, 22 december 2014 
till och med 5 januari 2015. Förskolan Smultronet samt fritidshemmet 
Torskolan kommer vara öppna och ta emot kommunens samtliga förskole- 
och fritidsbarn under ovan angiven tid. 
 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar kring svårigheterna för förskolan i 
Gullabo som vistas i lokaler som ej är ändamålsenliga utifrån verksamhetens 
behov samt om situationen i Bergkvara där verksamheten är utspridd i flera 
lokaler var av skolan är en. 
 

Yrkande och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar 
 
att bildningsförvaltningen i ett dialogmöte tillsammans med 
bildningsnämndens arbetsutskott diskuterar framtiden för förskola och skola i 
Gullabo. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Sören Bondessons, S yrkande. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 103/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att kalla till dialogmöte mellan berörda 

tjänstemän och bildningsnämndens arbetsutskott för diskussion kring 
Gullabos framtid avseende förskola och skola, 

 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att till slutet av november ta fram skiss 

på långsiktig lösning avseende förskolans lokaler i Bergkvara samt 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta fram förslag på långsiktig lösning 

avseende förskolan i Torsås. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-11-10: 
Som en kortsiktig lösning för att hantera ökande barnantal inom förskolan 
erbjuds bildningsnämnden att hyra Filadelfiakyrkans 140 kvadratmeter stora 
lokal i centrala Torsås. Genom lokalens närhet till förskolan Skogsgläntan ses 
samordningsvinster för verksamheten vara möjliga. 
Föreslagen hyra för lokalen är 2 000 kronor per månad exklusive värme och 
vatten. 

 
Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
att tillåta hyra av extern lokal tillhörande Filadelfiakyrkans som 

kortsiktig åtgärd för att tillfredsställa akut behov av 
barnomsorgsplatser hos förskoleverksamheten i Torsås kommun. 

--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Kommunstyrelsen 


