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BIN § 105/14   
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om utökade ekonomiska resurser till föreningsbidrag 
som ärende 8, nytt ärende om sammanträdestider som ärende 9 och nytt 
ärende om studiebesök i Ljungbyholm som ärende 10. 
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BIN § 106/14     
Kultur- och fritidsverksamheten i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef, presenterar genomförda aktiviteter inom kultur- 
och fritidsverksamheten under månaderna juli till december 2014. 
Under årets sista halvår har invånare samt besökare i Torsås kommun bland 
annat fått ta del av allt från tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet, utebio i Ekbacken, 
konstrunda samt bokrelease för Rosa Kokboken till sagoläsning av brandkåren, 
föreläsning av Bo Alvemo på arkivens dag, familjedag på biblioteket med 
firande av katterna Findus och Pelle Svanslös födelsedagar samt kultur- och 
slöjdmässa.  
Tillsammans med grundskolan genomförs kulturaktiviteter för olika åldrar så 
som dans, skolbio och teaterföreställningar. 
Renovering av stångmärket i Bergkvara samt statyn ”Det var dans bort i 
vägen” har genomförts under året. 
Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
bildningsförvaltningen deltaga i Art Line, ett kulturprojekt tillsammans med 
andra kustkommuner samt länder kring Östersjön. 
Karin Seebass ser en positiv utveckling hos kultur- och fritidsverksamheten då 
besöksstatistiken vid biblioteket har ökat med 3000 besökare, men att en 
problematik kring beläggningen av tiderna i sporthallen kvarstår i och med att 
Futsal räknas som en inomhusidrott och fler inomhustider efterfrågas. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 10714  14/BIN0066  
Årshjul redovisning november 

 
Ärendebeskrivning 
TRAS – Barn i behov av förstärkt språkstimulerande miljö 
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar erhållna resultat från TRAS, 
läsutveckling i förskola, genomförda vårterminen 2014 vilket visar att antalet 
barn i behov av stöd, jämfört med vårterminen 2013, har ökat från 28, 4 
procent till 39,0 procent. Orsak till ökat antal barn i behov av stöd beror på en 
rad olika faktorer som bland annat ökat barnantal i förskolan, stora 
barngrupper samt många barn per årsarbetare.  
Genomförda åtgärder som anses främja språkutvecklingen presenteras. 
 
Andel ekologiska livsmedel 
Bildningsnämndens målsättning är att av öka den ekologiska andelen livsmedel 
i verksamheten jämfört med år 2013 till en andel av 25 procent. 
Statistik för första halvåret 2014 påvisar att 31 procent av gjorda inköp är 
ekologiska livsmedel. 
Målet för 2014 anses ha uppnåtts. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att fördjupa analys och statistik kring 

TRAS samt 
 
att bjuda in förskolechef för redovisning av ovan nämnda uppgifter på 

bildningsnämndens sammanträde i februari 2015. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 108/14   14/BIN0171 
AU § 116/14     
Beslutsattester 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Torsten Karlsson, ekonom, presenterar förslag på beslutsattestanter för 
bildningsförvaltningen 2015: 

 
Ansvar Attestant Ersättare  

6100 Förvaltningschef Ekonom  

6101 Enhetschef Kultur och 
fritid 

Förvaltningschef  

6102 Kostchef Förvaltningschef  

6103 Utvecklingsledare Förvaltningschef  

6131 Förskolechef Förvaltningschef  

614 Rektor Torsås grundskola Förvaltningschef  

615 Rektor 
Korrespondensgymnasiet 

Förvaltningschef  

 
Förvaltningschef samt ekonomen fungerar även som ersättare för samtliga 
ansvar när ordinarie beslutsattestant inte är på plats. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-11-19:  
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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BIN § 109/14   14/BIN0114 
AU § 118/14    
AU § 111/14    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 109/14, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 
 
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. 
 

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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Sören Bondesson, S, efterhör vad som händer i ärendet avseende 
ansvarsfördelning för trafiken samt vad som händer kring upphandling av 
kollektivtrafik med hänvisning till yrkande i kommunstyrelsen 2014-07-08 § 
155 där beslut togs om att Kalmar länstrafik skulle bjudas in i augusti-
september 2014 samt att bildningsnämndens arbetsutskott skulle få vara 
närvarande. 
 
Hanna Grahn, utredningssekreterare och kontaktperson för trafikfrågor, 
meddelar att ärendet behandlas av kommunledningsförvaltningen samt att 
Kalmar länstrafik har bjudits in att närvara vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 3 februari 2015 för information angående kommande upphandling. Till 
detta möte kommer även bildningsnämndens arbetsutskott att bjudas in. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-19: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-11-18 § 325 att från 
bildningsnämnden inhämta synpunkter från kommunchefens förslag på ansvar 
för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
 
Föreslaget dokument över ansvar för kollektivtrafikfrågorna delas ut enligt akt.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-19 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna kommunchefens förslag på ansvarsfördelning för 

kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 109/14, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna kommunchefens förslag på ansvarsfördelning för 

kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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BIN § 110/14   14/BIN0161 
KoFu § 45/14    
Läsfrämjandeplan 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 11 att ge bildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en läsfrämjandeplan enligt kultur- och fritidsutskottets 
vision och mål 2014-2015. 
Statens Kulturråd kräver aktuella biblioteksplaner för erhållande av inköpsstöd 
till litteratur. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef, presenterar förslag på läsfrämjandeplan enligt akt.  
Läsfrämjandeplanen beskriver folkbibliotekets samarbete mellan BVC, förskola 
och grundskola i Torsås kommun samt särskilda insatser för barn med 
funktionshinder, särskilda insatser för barn med annat modersmål än svenska, 
insatser som främjar barns delaktighet och eget skapande och folkbibliotekets 
uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på 
fritiden. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsfrämjandeplan samt  
 
att genomföra en revidering av befintlig biblioteksplan. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna läsfrämjandeplan samt 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att genomföra en revidering av befintlig 

biblioteksplan.  
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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BIN § 111/14   14/BIN0162 
KoFu § 46/14    
Skolkulturplan 
 
Ärendebeskrivning 
Hösten 2013 antogs strategin RELEVANT av Regionförbundets styrelse 
RELEVANT tar sin utgångspunkt i grundskolans läroplan och är unik i sitt 
slag i Sverige. De kommunala skolkulturplanerna skall samspela med den 
regionala strategin och från och med hösten 2014 innehar Regionförbundet 
samordningsansvaret för skol-kulturfrågor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 11 att ge bildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en skolkulturplan enligt kultur- och fritidsutskottets vision 
och mål 2014-2015. 
 
Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta kultur i 
olika former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans 
arbete. 

 
Syftet med skolkulturplanen är: 

 att stärka kulturens roll i förskola och skola, 

 att integrera kulturpedagogik i förskola och skola, 

 att garantera alla elever minst en kulturupplevelse per läsår, 

 att garantera alla barn och elevers tillgång till all kultur som 
konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen, 

 att garantera alla barn och elevers tillgång till olika kulturformer inom 
ramen för läroplanen samt 

 att pedagoger skall få regelbunden kompetensutveckling inom kultur. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef, presenterar förslag på skolkulturplan enligt akt.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna skolkulturplan samt 
 
att skapa förutsättningar i budgetarbetet för att förverkliga skolkulturplanen. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna skolkulturplan. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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BIN § 112/14  14/BIN0134  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i kultur- och fritidsutskottet 2014-11-20 och arbetsutskottet 
2014-11-19. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 113/14 13/BIN0049 
Utökade ekonomiska resurser till föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen budget 2015 har 200 tkr extra i budget avsatts 
med syfte att utöka möjligheterna till utökat föreningsbidrag för föreningarna i 
Torsås kommun. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheter till förändring 

av åldersgränsen för stöd till föreningarna i åldersspannet fem till 25 år samt 
att utreda vilka ekonomiska konsekvenser detta skulle medföra. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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BIN § 114/14   14/BIN0155 
BIN § 96/14    
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 § 114/14, 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. 

 
Bildningsnämndens behandling 2014-12-08: 
Den kommande mandatperiodens politiska sammansättning framför att deras 
gruppmöten kommer att förläggas till måndagar under 2015 och att 
bildningsnämndens beslutade sammanträdesdagar där av behöver byta dag. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna yrkar att bildningsnämndens beslutade sammanträdestider för 
2015 flyttas fram en dag och att sammanträdena fortsättningsvis hålles på 
tisdagar. Mötets starttid är oförändrad. 
 
Centerpartiet yrkar att beslutade sammanträdestider för 2015 kvarstår enligt 
tidigare beslut med hänvisning till tjänstemännens genomförda 
planeringsarbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Centerpartiets yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Socialdemokraternas yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 114/14, Sammanträdestider 2015 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att flytta fram bildningsnämndens samtliga inplanerade sammanträden en dag 

till tisdagar. 
------- 
Sändlista: 
Yvonne Nilsson, kommunsekreterare 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 115/14 
AU § 110/14    
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att kontakt tagits med Mattias Ask, 
kommundelschef på Södermöre kommundelsförvaltning och studiebesök i 
Ljungbyholm kommer antingen att ske den 12 eller 26 november. 
Bildningsförvaltningen återkommer med datum. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-12-08: 
Elsa Jannert, Folkpartiet, efterhör reflektioner från genomfört studiebesök i 
Ljungbyholm. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att tjänstemän samt politiker från 
bildningsnämnden och förvaltning den 26 november 2014 genomfört 
studiebesök hos Södermöre kommundelsförvaltning där deras skola, förskola 
samt bibliotek besöktes. 
Många praktiska erfarenheter och intryck emottogs under besöket. 
Båda förvaltningarna är överens om att fortsatt kontakt i nätverksform 
kommer att hållas för att utbyta exempelvis information och kunskaper kring 
gemensamma beröringsområden. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
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