
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 35   

 Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, tisdagen den 17 mars 2015 kl. 17.30 – 19.30 
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande, § 17, 19-25, 27- 44 

Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Elsa Jannert, FP, ordförande, § 18, 26 

 Frida Portin, C 
Tony Schäfer, C 
Eva-Christina Berg, C 
Nicklas Thorlin, SD 

 Hans Gustafsson, V, tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S § 18, 26 
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Karin Seebass, enhetschef §  
Torsten Karlsson, ekonom § 17 - 34 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare § 
 

Utses att justera Christer Rydén, M 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 26 mars 2015 
plats och tid  

 
 

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

Sekreterare       Paragraf 17 - 44 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
Sören Bondesson                      Elsa Jannert 
§ 17, 19-25, 27- 44                    § 18, 26 
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Christer Rydén 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2015-03-17    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2015-03-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-04-17 

    
Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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BIN § 17/15 15/BIN0056  
AU § 33/15     
Föreningsbidrag 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Robertsson, fritidssamordnare, presenterar förslag på kontraktsbidrag för 
2015. 
Sammanlagt antal bidragsberättigande medlemmar, åldrarna 5-25 år, hos 
Torsås kommuns föreningar uppgår till 1 147 stycken. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna förslag på föreningsbidrag 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna förslag på föreningsbidrag 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 18/15   15/BIN0057 
AU § 34/15     
Kulturbidragsansökan Bergkvara AIF  
       
Ärendebeskrivning 
Bergkvara AIF ansöker om 8 000 kronor i bidrag för verksamheten 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03: 
 
Jäv 
Sören Bondesson, S, deltar inte i arbetsutskottets behandling av ärendet på 
grund av jäv. Roger Isberg, S, inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att avslå ansökan med hänvisning till inte nog tydlig beskrivning av 

verksamheten för barn och unga. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-03-17: 
 
Jäv 
Sören Bondesson, S, deltar inte i arbetsutskottets behandling av ärendet på 
grund av jäv. Hans Gustafsson, V, inträder som ersättare för Sören 
Bondesson. 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att avslå ansökan avseende sommarfest med hänvisning till inte nog tydlig 

beskrivning av verksamheten för barn och unga. 
------- 
Sändlista: 
Bergkvara AIF 
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BIN § 19/15 15/BIN0057 
AU § 35/15    
Kulturbidragsansökan Bergkvara Hembygdsgille/Sjöfartsmuseet
         
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Hembygdsgille/Sjöfartsmuseet ansöker om 14 500 kronor i bidrag 
för verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 14 500 kronor till Bergkvara Hembygdsgille/Sjöfartsmuseet 

för tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet, för avgiftsfritt inträde för besökare på 
museet samt barnverksamhet i samarbete med Torsås kommun. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 14 500 kronor till Bergkvara Hembygdsgille/Sjöfartsmuseet 

för tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet, för avgiftsfritt inträde för besökare på 
museet samt barnverksamhet i samarbete med Torsås kommun. 

------- 
Sändlista: 
Bergkvara Hembygdsgille/Sjöfartsmuseet 
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BIN § 20/15    15/BIN0057 
AU § 36/15     
Kulturbidragsansökan Kulturföreningen Olssonska Gården 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Olssonska Gården ansöker om 2 690 kronor i bidrag för 
verksamheten 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 2 500 kronor till Kulturföreningen Olssonska Gården för 

barnverksamhet, lovverksamhet för skolelever samt verksamhet för 
fritidsbarn. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 2 500 kronor till Kulturföreningen Olssonska Gården för 

barnverksamhet, lovverksamhet för skolelever samt verksamhet för 
fritidsbarn. 

------- 
Sändlista: 
Kulturföreningen Olssonska Gården 
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BIN § 21/15   15/BIN0057 
AU § 37/15    
Kulturbidragsansökan Kulturmagasinet  
       
Ärendebeskrivning 
Kulturmagasinet ansöker om 35 000 kronor i bidrag för verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 30 000 kronor till Kulturmagasinet för konsthallens 

verksamheter. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 30 000 kronor till Kulturmagasinet för konsthallens 

verksamheter. 
------- 
Sändlista: 
Kulturmagasinet 
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BIN § 22/15   15/BIN0057  
AU § 38/15    
Kulturbidragsansökan Revyarna i Torsås  
       
Ärendebeskrivning 
Revyarna i Torsås ansöker om 30 000 kronor i bidrag för verksamheten 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 20 000 kronor till Revyarna i Torsås för utveckling av barn- 

och ungdomsverksamhet med showskola. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 20 000 kronor till Revyarna i Torsås för utveckling av barn- 

och ungdomsverksamhet med showskola. 
------- 
Sändlista: 
Revyarna i Torsås 
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BIN § 23/15   15/BIN0057  
AU § 39/15    
Kulturbidragsansökan Sjöfararkusten  
       
Ärendebeskrivning 
Sjöfararkusten ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 10 000 kronor till Sjöfararkusten för verksamhetens arbete 

med kulturarvet 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 10 000 kronor till Sjöfararkusten för verksamhetens arbete 

med kulturarvet 2015. 
------- 
Sändlista: 
Sjöfararkusten 
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BIN § 24/15 15/BIN0057 
AU § 40/15    
Kulturbidragsansökan Slätafly Byalag  
       
Ärendebeskrivning 
Slätafly Byalag ansöker om bidrag för verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att avslå ansökan från Slätafly Byalag med hänvisning till otydligt fokus på 

ansökan avseende föreningens arbete. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att avslå ansökan från Slätafly Byalag med hänvisning till otydligt fokus på 

ansökan avseende föreningens arbete. 
------- 
Sändlista: 
Slätafly Byalag 
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BIN § 25/15   15/BIN0057  
AU § 41/15   
Kulturbidragsansökan Södra Möre Konstförening 
        
Ärendebeskrivning 
Södra Möre Konstförening ansöker sammanlagt om 31 800 kronor i bidrag för 
verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 22 000 kronor till Södra Möre Konstförening för 

verksamheten 2015 och för att utveckla samt förstärka arbetet med barn 
och ungdomar genom bland annat kreativ verkstad. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 22 000 kronor till Södra Möre Konstförening för 

verksamheten 2015 och för att utveckla samt förstärka arbetet med barn 
och ungdomar genom bland annat kreativ verkstad. 

------- 
Sändlista: 
Södra Möre Konstförening 
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BIN § 26/14 15/BIN0057 
AU § 42/15     
Kulturbidragsansökan Torsås Folketshusförening 
        
Ärendebeskrivning 
Torsås Folketshusförening ansöker om 25 000 kronor i bidrag för 
verksamheten 2015. 
 

Jäv 
Sören Bondesson och Roger Isberg, båda Socialdemokraterna, deltar inte i 
utskottets behandling av ärendet på grund av jäv. 
Christer Rydén, M, inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 16 000 kronor till Torsås Folketshusförening för arbete med 

barn- och ungdomsverksamhet under år 2015. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-03-17: 
 
Jäv 
Sören Bondesson, Jill Jonsson och Roger Isberg, samtliga Socialdemokraterna, 
deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av jäv. 
Hans Gustafsson, V inträder som ersättare för Sören Bondesson. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att bidraga med 16 000 kronor till Torsås Folketshusförening för arbete med 

barn- och ungdomsverksamhet under år 2015. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Folketshusförening 
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BIN § 27/15 15/BIN0057 
AU § 43/15    
Kulturbidragsansökan Torsås Teaterförening 
        
Ärendebeskrivning 
Torsås Teaterförening ansöker om 35 000 kronor i bidrag för verksamheten 
2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 34 000 kronor till Torsås Teaterförening för verksamheten 

2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 34 000 kronor till Torsås Teaterförening för verksamheten 

2015. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Teaterförening 
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BIN § 28/15 15/BIN0057  
AU § 44/15     
Kulturbidragsansökan Torsås Träffpunkt  
       
Ärendebeskrivning 
Torsås Träffpunkt ansöker om bidrag för verksamheten 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 bildningsnämnden besluta: 
att bidraga med 1 000 kronor till Torsås Träffpunkt för sommarens 

kulturverksamhet på Skytteholmen. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bidraga med 1 000 kronor till Torsås Träffpunkt för sommarens 

kulturverksamhet på Skytteholmen. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Träffpunkt 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 35   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-03-17 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

BIN § 29/15 13/BIN0049 
AU § 45/15     
Regelverk investeringsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-27 § 29 att godkänna och fastställa 
regelverk avseende investeringsbidrag av mindre slag. 
Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver samlingslokal, egen 
eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och 
hembygdsanläggning inom Torsås kommun. Maxbeloppet för 
investeringsbidrag som kan sökas för mindre investeringar är 30 000 kronor 
och maximalt vara två tredjedelar (66 %) av föreningens totala 
investeringskostnad. 
Bidraget avser mindre ny-, om- och tillbyggnad av föreningsdrivna 
anläggningar, reparationer av lokaler, energisparåtgärder, utrustning och 
inventarier. Energisparåtgärder prioriteras. 
 
Ansökan skall vara ställd till bildningsnämnden och inkommen senast den 1 
oktober året innan budgetåret. Beslut om investeringsbidrag tas första 
nämndsmötet under året. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03: 
Med anledning av att regelverket nyligen godkänts och ännu inte är känt för 
samtliga föreningar behöver tiden för ansökan av investeringsbidrag förlängas 
till den 15 april. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att förlänga ansökningstiden för investeringsbidrag av mindre slag till den 15 

april avseende ansökningsperiod för 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att förlänga ansökningstiden för investeringsbidrag av mindre slag till den 15 

april avseende ansökningsperiod för 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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BIN § 30/15 15/BIN0061 

AU § 32/15    
Konsekvensbeskrivning samlingslokaler 

  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att föreslå 
samordnat huvudmannaskap för samtliga föreningsbidrag. I samråd med 
bildningschefen föreslås att ansvaret för samtliga föreningsbidrag överförs till 
bildningsnämnden. 
 
Förslaget innebär att även bidrag till samlingslokaler ska beslutas av 
bildningsnämnden. 
Investeringsbidrag av mindre slag ska, enligt kommunstyreslens beslut 2015-
01-27 § 29, beslutas i bildningsnämnden. 
 
I tjänsteskrivelse från Karin Seebass, enhetschef, förtydligas att handhavandet 
av samtliga föreningsbidrag i bildningsnämnden innebär utökade 
arbetsuppgifter för kultur- och fritidsenheten, för såväl enhetschefen som för 
fritidssamordnaren. 
 
Ett av bildningsnämndens återkommande mål är att öka samverkan mellan 
kommun och föreningsliv. Kommunens föreningar är viktiga utifrån flera 
aspekter och inte minst i arbetet med barn och unga. 
 
Fritid har idag 17 timmar, 42,5 % tjänst. En utökning av tjänsten skulle ge 
utrymme för både bidragsadministration och ökad måluppfyllelse. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att utöka fritidssamordnartjänsten med 10 %, tre timmar, till en 50 % tjänst för 
att kunna handha samtliga föreningsbidrag och samtidigt kunna uppfylla målet 
på ett sätt som gynnar kommunen i sin helhet samt 
 
att kostnaden, 45 tkr per år, tas inom den utökade ramen på 200 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att notera informationen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-03-17: 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-02-24 § 72 att till kommunfullmäktige 2015-
03-23 inhämta bildningsnämndens yttrande i ärendet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 30/15, Konsekvensbeskrivning 
samlingslokaler 
 
Enligt verksamhetsplan 2015 ska bildningsnämnden arbeta för att öka antalet 
unga i föreningarna genom att verka för att bredda utbudet samt arbeta för att 
öka samverkan mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv. 

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Centerpartiet yrkar att ansvar för bidrag till samlingslokaler ska ligga kvar hos 
kommunstyrelsen. 
 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet yrkar att bildningsnämnden ställer 
sig positiva till att ta över ansvaret för bidrag till samlingslokaler. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas med fleras 
yrkande och Centerpartiets yrkande finner han att bildningsnämnden beslutat 
enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande varvid omröstning begäres. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Socialdemokraterna med fleras yrkande och nej = 
enligt Centerpariets yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Bildningsnämnden har sålunda 
beslutat att bifalla Socialdemokraterna med fleras yrkande att bildningsnämnden 
ställer sig positiva till att ta över ansvaret för bidrag till samlingslokaler. 

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Roger Isberg S  X  

Jill Jonsson S  X  

Christer Rydén M  X  

Elsa Jannert FP  X  

Frida Portin C   X 

Tony Schäfer C   X 

Eva-Kristina Berg C   X 

Nicklas Thorlin SD   X 

  Summa 5 4 

 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till att ta över ansvaret för bidrag till samlingslokaler. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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BIN § 31/15 13/BIN0106  
AU § 31/15  
Bokslut 2014 

  
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar bokslut 2014 enligt akt.  
Bildningsnämnden uppvisar ett underskott gentemot budget med drygt 0,4 
mnkr. Underskottet förklaras dels av ökande efterfrågan på platser inom 
förskolan, dels på att ett antal elever har behövt extra stöd vilket genererar 
kostnader i form av assistenter. Den ökade efterfrågan ledde till att förskolan 
Skogsgläntan öppnades igen under hösten till en kostnad av 1,8 mnkr., utan 
tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 
 
Grundskolan visar ett underskott om 2,5 mnkr vilket i huvudsak uppstod 
under vårterminen med anledning av att elever med behov av extra stöd ökar 
vilket inneburit en förhöjd personalbemanning. 
 
Korrespondensgymnasiet visar ett överskott om 2,5 mnkr vilket beror på ett 
större elevantal än budgeterat. 
 
Kultur- och fritidsenheten uppvisar ett överskott om 0,1 mnkr jämnt fördelat 
mellan bibliotek och sporthall. 
 
De under året upprättade budgetuppföljningarna med tillhörande prognos på 
budgetavvikelse för helåret har tytt på större underskott, upp till -3 mnkr som 
mest. Skälen till att underkottet stannar vid -0,4 mnkr trots att Skogsgläntan 
öppnats igen under hösten är flera. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-03-17: 
Torsten Karlsson, ekonom, redogör för bokslut 2014. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

BIN § 32/15  15/BIN0052  
Budgetuppföljning februari 

  
Ärendebeskrivning 
Torsten Karlsson, ekonom, redovisar att bildningsförvaltningen inför budget 
2015 infört ett nytt budgeteringsstöd för rektorer och förskolechef vilket 
kommer att bidraga till väsentligt förbättrade möjligheter för utformning samt 
uppföljning av ekonomin. 
 
Vidare pågår ett arbete med att förändra kostenheten till en renodlad 
resultatenhet vilket innebär att förskola och skola fullt ut disponerar hela sin 
budget för kost och ersätter kostenheten för levererade volymer. 
 
I budget 2015 har samtliga ”opåverkbara” lokalkostnader så som hyra och 
städning enligt avtal nu mer budgeteras och betalas centralt. Hyresnivåerna för 
fastigheter i Torsås Fastighets ABs bestånd är oförändrade jämfört med år 
2014. 
 
Kostnadsläget januari och februari 2015 har jämförts med motsvarande period 
föregående år och förutom skillnader i periodiseringar finns inga större 
avvikelser i varken kostnader eller intäkter. 
 
Kostnader för skolskjutsar har budgeterats till 7 800 tkr 2015 enligt prognos 
från Kalmar Länstrafik. Kostnaden 2014 var 7 684 tkr eller ett överskridande 
med 334 tkr. I dagsläget finns inget som tyder på avvikelse från budget. 
 
Korrespondensgymnasiets budget bygger på en verksamhet med 450 elever. 
Skolan har för vårterminen 2015 fakturerat för 469 elever, men osäkerhet finns 
för återbetalningskrav för elever som hoppar av under terminens gång. 
Korrespondensgymnasiet förväntas inte få något överskott. 
 
Bildningsnämnden uppvisar enligt prognos ingen budgetavvikelse vid årets 
slut. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 33/15   15/BIN0036  
AU § 22/15    
BIN § 13/15  
AU § 11/15     
Verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet Årsplan och budget 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill 
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunkoncernens verksamheter. För att leva upp till visionen har Torsås 
kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjlig av de gemensamma 
resurserna. Därför har strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag 
lämnats till alla förtroendevalda och anställda.  
Verksamhetsplanen är nämndens uppdragsbeskrivning till förvaltningen för att 
uppfylla de strategiska målen och uppdragen i kommunens Årsplan och budget 
2015. 
 
Bildningsnämndens verksamhetsplan 2015 ska till kommunfullmäktige 
inlämnas senast den 6 februari. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Med anledning av enligt tidsplan knapp med tid till förfogande kommer 
verksamhetsplan 2014 att mailas ut till nämndens ledamöter och ersättare för 
genomläsning. Eventuella synpunkter och förslag på förändringar som önskas 
beaktas till 2015 års version behöver inkomma till bildningsförvaltningen 
omgående. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att revidera verksamhetsplan 2014 och 

därvid upprätta 2015 års verksamhetsplan samt 
 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för rådande tidsplan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att revidera verksamhetsplan 2014 och 

därvid upprätta 2015 års verksamhetsplan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Verksamhetsplan 2015 presenteras enligt akt. 
 

Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning BIN § 33/15, Verksamhetsplan 2015 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna verksamhetsplan 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna verksamhetsplan 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Yvonne Nilsson, kommunsekreterare 
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BIN § 34/15 15/BIN0054  
AU § 23/15    
Internkontrollplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.  

 
Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna internkontrollplan 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna internkontrollplan 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 35/15 15/BIN0002 

AU § 26/15     
AU § 10/15     
Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska socialnämndens och 
bildningsnämndens insatser för flyktingmottagande. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Svar med redogörelse för nämndens åtgärder med anledning av rapporten ska 
inkomma senast den 27 februari 2015. 
Bildningsförvaltningen har den 19 januari 2015 till revisorerna lämnat in en 
begäran om förlängd tidsfrist till den 25 mars 2015 med anledning av 
sammanträdesplan 2015. 
 
Rapporten konstaterar att bildningsnämnden först hösten 2014 inrättade 
rutiner för att återsöka skolkostnader. Det anses vara osäkert om kostnader för 
skolgång innan dess har återsökts. Rutinerna bedöms endast avse de kostnader 
som uppkommit inom enheten för barn som kommer från förläggningen i 
Söderåkra, varför PwC anser att bildningsnämnden bör ta fram rutiner som 
även fångar in undervisning till asylsökande barn som ges på andra enheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att bildningsförvaltningens svar med redogörelse presenteras på 

bildningsnämndens möte den 17 mars 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för bildningsförvaltningens svar på 
åtgärder med anledning av rapporten Granskning av flyktingmottagandet där 
åtgärder som delvis vidtagits och åtgärder som fortsatt kommer att vidtagas 
presenteras. 
Svaret tydliggör att förvaltningens ekonom är den som sammanhållande, för 
nämndens räkning, genomför och följer upp verksamheternas återsökning från 
migrationsverket. För att detta skall vara möjligt måste förvaltningen få 
information från skolans ledning om vilka asylsökande elever som finns inom 
verksamheten, under vilka perioder eleven eller barnet varit inskriven samt om 
någon av dem har särskilda insatser. Genom att koda de asylsökande eleverna 
på ett särskilt sätt i Extens (skolans stödsystem för elevregistrering), kan 
förvaltningen inför varje ansökningstillfälle få ut en lista över aktuella barn 
under perioden. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 35/15, Revisionsrapport Granskning av 
flyktingmottagandet 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna bildningsförvaltningens förslag till svar på rapporten Granskning 

av flyktingmottagandet. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna bildningsförvaltningens förslag till svar på rapporten Granskning 

av flyktingmottagandet. 
--------- 
Sändlista: 
Kommunens revisorer



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 35   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-03-17 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

BIN § 36/15 14/BIN0066 
AU § 19/15    
Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på bildningsnämndens årshjul för uppföljning och redovisning av 
verksamheten 2015 presenteras. 
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan, systematiska kvalitetsarbete samt internkontrollplan. 
 

Arbetsutskottet förslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2015.   
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2015.   
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 37/15 14/BIN0066  
AU § 20/15   
Årshjul för redovisning februari 

  
Ärendebeskrivning 
TRAS – Barn i behov av förstärkt språkstimulerande miljö 
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar erhållna resultat från TRAS, 
läsutveckling i förskola, genomförda höstterminen 2014 vilket visar att antalet 
barn i behov av stöd, jämfört med mätningen vårterminen 2014, nu har ökat 
från 39,0 procent till 45,0 procent. Orsak till fortsatt ökat antal barn i behov av 
stöd beror på en rad olika faktorer som bland annat ökat barnantal i förskolan 
vilket medförde stora barngrupper och många barn på liten yta, ökat antal barn 
med annat modersmål än svenska samt att barn med särkskilda behov har ökat 
under de sista två åren. 
Genomförda åtgärder som anses främja språkutvecklingen samt förslag på 
åtgärder/prognos till kommande mätningar presenteras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 38/15   15/BIN0060 
AU § 29/15     
Läsårstider 2015/2016 
 
Ärendebeskrivning 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2015/2016 enligt akt. 
 
Förslaget förordas av lärarfacken efter remissomgång bland dess medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsårstider för 2015/2016. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna läsårstider för 2015/2016. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp
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BIN § 39/15 15/BIN0026 
AU § 18/15    
Söderåkra skola 100 år 

  
Ärendebeskrivning 
Söderåkra skola fyller under 2015 100 år. Detta är något personalen på 
Söderåkra skola vill fira den 11 juni genom en tidsresa med hjälp av 
Länsmuséet i Kalmar. Kostnaden för arrangemanget, lån av kläder samt från 
muséet deltagande personal uppgår till 25 tkr. 
Lärarna på Söderåkra skola efterfrågar genom skrivelse till bildningsnämnden 
om bidrag till firandet med målet att ge samtliga ett minne för livet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att bevilja ekonomiskt bidrag om 25 tkr till firandet av Söderåkra skolas 

100-årsdag. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att bevilja ekonomiskt bidrag om 25 tkr till firandet av Söderåkra skolas 

100-årsdag. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 40/15 15/BIN0046 

AU § 21/15    
AU § 101/14    

Upprustning av skolgårdarna 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av skolgårdarna i Torsås, Bergkvara och Söderåkra gjordes 
gemensamt av bildningsförvaltningen och Torsås Fastighets AB våren 2013. 
Maria Karlsson, C, vill se en handlingsplan och budget för utemiljön och 
skolgårdarnas utveckling. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24: 
att uppdraga åt rektor att genomföra en översyn, inventering och presentera 

förslag till förbättringar av skolgårdarna på ytterskolorna i Bergkvara, 
Söderåkra och Gullabo. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Genom tjänsteskrivelse informeras arbetsutskottet om den genomgång Anders 
Ohlsson, rektor för grundskolorna, Sofie Larsson, förskolechef, samt Ingemar 
Skotheim, förvaltare vid Torsås Fastighets AB gjort av utemiljöerna vid 
grundskolorna i Torsås kommun. 
Samtliga skolor anses ha en utemiljö med tillgång på varierad utrustning, men 
att utemiljön bör kompletteras med ytterligare utrustning. Utemiljön vid 
samtliga skolor kommer därför att under 2015 kompletteras med ett lekredskap 
per skola. 
Vidare kommer en hinderbana att köpas in där de olika delarna kan fördelas på 
skolorna utifrån lämpligt sätt beroende på hur utemiljön på de olika skolorna 
ser ut. 
Anders Ohlsson, rektor, anser vidare att ytterligare satsningar får hänföras till 
planerade ramar för verksamheten eller tillföras särskilda resurser. 
 
Elever på Gullabo skola tydliggör genom skrivelse till bildningsnämnden att de 
i tre år väntat på hinderbana till skolgårdens framsida samt att de önskar att del 
av staket tages bort.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt 
 
att bildningsförvaltningen i uppdrag att svara på skrivelse från eleverna i 

Gullabo. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 40/15, Upprustning av skolgårdarna 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Kristoffer Persson, Gullabo skola 
A-lagsledare F-6 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 35   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-03-17 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

BIN § 41/15 15/BIN0058 
AU § 25/15    
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12 § 7 att uppdra åt samtliga nämnder att 
utse en representant till styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan samt att 
redovisa utsedd representant till kommunkansliet. 

 
Styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan sammanträder den 5 mars 
klockan 15.00, Kommunledningskontoret i Torsås. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att utse Sören Bondesson, S, till bildningsnämndens representant i styrgruppen 

för funktionshinderpolitisk plan. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att utse Sören Bondesson, S, till bildningsnämndens representant i styrgruppen 

för funktionshinderpolitisk plan. 
--------- 
Sändlista: 
Yvonne Nilsson, kommunkansliet  
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BIN § 42/15 15/BIN0059 

AU § 27/15    
Frikvotsantagning på Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun möjliggör att elever studerar 
nätbaserat hemifrån. En majoritet av eleverna som söker till skolan gör så på 
grund av skäl som omöjliggör eller försvårar en traditionell skolgång. Detta 
innebär också att en mycket stor andel av de elever som söker till utbildningen 
kan ansöka på fri kvot. Det är inte möjligt för Torsås kommun att hantera och 
bedöma skälen hos så många elever och inte heller att avgöra vilka av dem som 
har starkast skäl, och därmed skulle kunna erhålla en plats genom fri kvot. 
Torsås kommun anser därför att det ger en rättvisare urvalsprocedur om 
samtliga elever söker på samma villkor. 

 
Lagrum som grund för beslut 
 
Beslutet fattas enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 2 §: 
 
Urval till nationella program 
2 § De sökande tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program eller till en 
sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar det 
första läsåret. Om antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i första 
respektive andra hand, ska ett urval göras. 
Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och opartiskt. Inför 
ansökan ska huvudmannen informera de sökande om huruvida huvudmannen har beslutat 
att tillämpa 3 § eller 5 § och i så fall på vilket sätt. 
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som  
1. på grund av särskolda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller 
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 

betygen från grundskolan. 
Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever 
som avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning. 
Huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas. 

 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

 
att inte avsätta några platser för frikvotsantagningar enligt 
Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 3 §, 1. , för studier på 
Korrespondensgymnasiet, 
 
att avsätta fem platser för frikvotsantagning enligt Gymnasieförordningen 
(2010:2039) 6 kap. 3 §, 2. , för studier på Korrespondensgymnasiet. 
Tillkommer sökande utöver detta antal som faller under 29 kap. 7 § skollagen 
(2010:800) så utökas antalet plaster utefter dessa samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 42/15, Frikvotsantagning på 
Korrespondensgymnasiet 
 
att ovanstående två beslut gäller från och med antagning inför höstterminen 
2015 och till dess att nytt beslut fattas i ärendet, eller att ändring av lagrummet 
kräver så. 

  
Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att inte avsätta några platser för frikvotsantagningar enligt 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 3 §, 1. , för studier på 
Korrespondensgymnasiet, 

 
att avsätta fem platser för frikvotsantagning enligt Gymnasieförordningen 

(2010:2039) 6 kap. 3 §, 2. , för studier på Korrespondensgymnasiet. 
Tillkommer sökande utöver detta antal som faller under 29 kap. 7 § 
skollagen (2010:800) så utökas antalet plaster utefter dessa samt 

 
att ovanstående två beslut gäller från och med antagning inför höstterminen 

2015 och till dess att nytt beslut fattas i ärendet, eller att ändring av 
lagrummet kräver så. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att inte avsätta några platser för frikvotsantagningar enligt 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 3 §, 1. , för studier på 
Korrespondensgymnasiet, 

 
att avsätta fem platser för frikvotsantagning enligt Gymnasieförordningen 

(2010:2039) 6 kap. 3 §, 2. , för studier på Korrespondensgymnasiet. 
Tillkommer sökande utöver detta antal som faller under 29 kap. 7 § 
skollagen (2010:800) så utökas antalet plaster utefter dessa samt 

 
att ovanstående två beslut gäller från och med antagning inför höstterminen 

2015 och till dess att nytt beslut fattas i ärendet, eller att ändring av 
lagrummet kräver så. 

--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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BIN § 43/15   15/BIN0037 
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Ohlsson, rektor 
Delegationsärende nr 1 och nr 2 angående rekrytering av personal. 
 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
Delegationsärende nr 6 angående inköp av barn- och ungdomskulturprogram. 
Delegationsärende nr 7 angående avtal för digitala böcker. 
 
Johanna Fors, rektor 
Delegationsärende nr 4 angående elevs behörighet att ansöka till 
Korrespondensgymnasiet. 
 
Sofie Larsson, förskolechef 
Delegationsärende nr 7 angående antagning av barn från annan kommun. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 44/14  15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-02-24 samt 2015-03-03. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 


