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Bildningsnämnden 2015-05-12 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 17.30 – 19.50 
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande, § 56-63, 65-66 

Lina Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S, § 56-63, 65-66  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Elsa Jannert, FP, ordförande, § 64 
Anna Olausson, KD, tjänstgörande ersättare för Tony Schäfer, C 

 Frida Portin, C 
Eva-Christina Berg, C, § 56-63, 65-66 
Nicklas Thorlin, SD 

 Hans Gustafsson, V, tjänstgörande ersättare för Roger Isberg, S § 64 
Per-Olov Karlsson, SD, tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C § 64  

  
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
 
I övrigt se deltagarförteckning på sidan 2 
 
 

Utses att justera Frida Portin, C 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen tisdagen den 19 maj 2015 
plats och tid  

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

Sekreterare       Paragraf 56 - 66 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Frida Portin 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2015-05-12    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2015-05-19 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-06-10 

    
Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Sofie Larsson, förskolechef  57 

Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 60, 64 

Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 56-63, 65-66 

Per-Olov Karlsson, SD, ej tjänstgörande ersättare 56-63, 65-66 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 56 – 66 
 
 
§ 56 Ändring av föredragningslistan 
 
§ 57 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
§ 58 Korrespondensgymnasiets fortsatta uppdrag 
 
§ 58 Budgetuppföljning april 2015 
 
§ 60 Taxor och avgifter 2016 
 
§ 61 Bildningsförvaltningen informerar 

 
§ 62 Delegationsärenden 
 
§ 63 Anmälan om beslut 
 
§ 64 Ansökan om bidrag för allmänna samlingslokaler 
 
§ 65 Värdegrundsarbete 
 
§ 66 SFI 
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BIN § 56/15   15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-04-21: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Ansökan om bidrag för allmänna samlingslokaler 
som ärende 8, Värdegrundsarbete som ärende 9 samt SFI som ärende 10.
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BIN § 57/15   14/BIN0006 
AU § 67/15     
AU § 48/15    
AU § 30/15  
AU § 2/15    
AU § 113/14    
BIN § 103/14    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns 
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem 
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under 
årets första halvår. 
 
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet. 

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

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

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 

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

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
 

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

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  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet 

inom förskola och skola. 

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

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
Torsås Kyrkliga Samfällighet har sagt nej till ökning av antalet placeringar på 
Vindruvan. 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 

 
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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-19: 
Sofie Larsson, förskolechef, berättar om förskolans verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2014-11-18 § 317 att 
godkänna att bildningsförvaltningen kortsiktigt hyr lokal hos 
Filadelfiakyrkan för förskoleverksamhet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Sofie Larsson, förskolechef, ger information kring förskolans 
verksamhet och den nyöppnade, tillfälliga avdelningen Näckrosen, 
belägen i Filadelfiakyrkans lokaler. 
Genom ökat födelsetal 2014, ökat inflyttande samt ökat antal 
nyanlända/asylsökande som valt att stanna kvar i Torsås kommun har 
även antalet barn i behov av barnomsorgsplats ökat. 
Förskolorna i Torsås kommun har i snitt 19,9 barn per avdelning 
medan rikssnittet har 17,7 barn per avdelning. 
 
Bildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram en långsiktig 
strategi för förskolans utveckling och framtid i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att till kommunstyrelsen efterhöra vad som gäller avseende hantering av 

hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att 250 barn är inskrivna i 
förskolans verksamhet samtidigt som kön för att erhålla barnomsorg 
ständigt växer. 
I Torsås, där behovet av platser är högst, är en dagbarnvårdare redo att 
starta upp för pedagogisk omsorg. Trots detta kvarstår svårigheter inför 
höstens placeringar eftersom färre barn från förskolan lämnas över till 
förskoleklassen än vad som förmodas skolas in i verksamheten efter 
semestrarna.  
 
Med bakgrund av befintligt söktryck och prognos förespråkar 
förskolechefen att en större och anpassningsbar enhet med flera 
avdelningar bäst kan motsvara en flexibel och svårplanerad verksamhet, 
både ur ett brukarperspektiv likväl som ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Förskolechefen belyser än en gång svårigheterna för förskolan i 
Gullabo där en avdelning med 24 inskrivna barn i åldrarna ett till fem 
vistas i för verksamheten ej anpassade lokaler uppdelade på två 
våningsplan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammaträde i mars månad bjuda in förskolechef 

samt rektor för grundskolan samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 
 
att ge bildningsförvaltningen i fortsatt uppdrag att utreda kvarteret 

Äpplet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att 258 barn idag finns 
inskrivna i förskolans verksamhet samtidigt som sex barn står i kö. 
Förskolechefen redogör för förskolans påbörjade planering inför 
hösten 2015 och bekräftar att söktrycket är stort i Torsås likväl som 
Söderåkra. 
Tveksamheter finns angående fortsatt användande av den tillfälliga 
förskolan Näckrosen. 

 
Skrivelse har inkommit från föräldrar med barn placerade på förskolan 
i Gullabo, 15/BIN0071. Föräldrarna efterhör hur framtidsplaneringen 
för förskolan ser ut samt ifrågasätter miljön, både lokaler och utegård. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen fortsatt uppdrag att utreda kvarteret och 

presentera förslag på både lokaler och utemiljö. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för processen kring kösystem och 
placering av nya barn i förskolan. Upp till cirka trettio barn fler än 
föregående år beräknas befinna sig i förskoleverksamheten hösten 
2015.  
Prognosen för förskoleverksamheten i Söderåkra präglas av platsbrist 
och barn som erhållit permanent uppehållstillstånd skall beredas plats i 
verksamheten. Som förslag på lösning presenterar förskolechef Sofie 
Larsson en inbyggnation av befintlig altan med tak vilket skulle 
generera möjligheter för ytterligare en avdelning. 
I Bergkvara kommer en avdelning skapas för fyraåringarna på förskolan 
Ängens övervåning. 
Verksamheten i Torsås möter en fortsatt efterfrågan på platser och då 
Näckrosen inte kan anses som en permanent lösning behöver en 
varaktig satsning göras.  
Förskolan i Gullabo har en fortsatt jämn prognos då antalet barn 
antalet barn i höst kommer att fortsatt vara 24 till antalet.. Tre barn 
lämnar i höst verksamheten till förmån för förskoleklass, medan tre 
yngre barn tillkommer.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/15, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda lösning av lokalsituation 

i Söderåkra samt 
 
att kalla Sofie Larsson, förskolechef, till bildningsnämnden för 

redogörelse av volymförändring 2014 till 2015. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för volymförändring inom 
förskolan. 
Våren 2014 var 242 barn inskrivna i kommunens pedagogiska omsorg 
och förskoleverksamhet samt 20 barn på fristående förskolan 
Vindruvan. Under samma period ett år senare, våren 2015, var 259 
barn inskrivna i kommunens verksamhet och 21 barn på Vindruvan. 
 
Hösten 2014 var 212 barn inskrivna i kommunens pedagogiska omsorg 
och förskoleverksamhet samt 21 barn på fristående förskolan 
Vindruvan. Hösten 2015 kommer 242 barn vara inskrivna i Torsås 
kommuns förskoleverksamhet och 21 barn inskrivna på Vindruvan. 
Ytterligare fyra barn förväntas tillkomma i den kommunala 
verksamheten. 
 
Sofie Larsson, förskolechef, anser att 202 barn är lämpliga att ha i 
befintliga lokaler utifrån fördelningen 18 barn i äldre grupp och 15 barn 
i en småbarnsgrupp. 
Sammanlagt finns det 12 avdelningar och tre dagbarnvårdare i Torsås 
kommun. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 58/15 12/BIN0136  
AU § 78/15    
Korrespondensgymnasiets fortsatta uppdrag 

  
Ärendebeskrivning 
Enligt rådande förordning gör Korrespondensgymnasiet sitt sista intag av 
elever höstterminen 2016. 
 
Idag har Korrespondensgymnasiet cirka 500 inskrivna elever och uppvisar en 
positiv trend avseende prognos för genomströmning. Då söktrycket på skolan 
är högre än någonsin ställs verksamheten inför tre valmöjligheter:  

1. Fortsätta driva verksamheten i befintlig form 
2. Utöka verksamheten till hösten 2015 med ytterligare 100 platser vilket 

medför att ytterligare fyra lärare behöver rekryteras. Lärararbetsplatser 
för nyrekryterade lärare kan ordnas inom befintliga lokaler. 

3. Att ytterligare utöka antalet platser för att tillgodose efterfrågan från 
den allt mer ökande elevgruppen med behov av en alternativ 
undervisningsform samt att bryta samarbetet med Hermods.  
En brytning med Hermods innebär en ökad kvalitativ vinst för 
Korrespondensgymnasiet.  
Detta alternativ kräver nyanställning vilket medför att nuvarande 
lokaler blir för små. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Johanna Fors, rektor, redogör för den utmaning Korrespondensgymnasiet står 
inför. För att skolan skall kunna fortsätta bedriva distansundervisning i 
nuvarande form behöver skolan få en fortsatt förordning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppmana samtliga partier att aktivt arbeta för en fortsatt förordning 

samt 

 
föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att inför läsåret 2015-2016 godkänna intag av 600 elever. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att inför läsåret 2015-2016 godkänna intag av 600 elever. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor
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BIN § 59/15    14/BIN0052  
Budgetuppföljning april 2015  
      
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för budgetuppföljning april 2015. 
Efter fyra månader redovisas en helårsprognos med budget i balans. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 60/15     
Taxor och avgifter 2016 
      
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2016 för bildningsnämndens verksamhetsområde 
presenteras enligt akt. 
Förändring jämfört med innevarande år innebär att kostnader för kassar har 
tillkommit och att avgift för ej uthämtade fjärrlån har tagits bort. 

 
Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
Åsikter framförs om att det i dokumentet hyror av lokaler behöver tydliggöras 
att taxan för både privatpersoner och föreningar baseras per timme samt att en 
omskrivning av stycket avseende biologiska barn, sidan 3 i dokument Maxtaxa 
och regler behöver göras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att, efter revidering av dokumenten enligt ovan, godkänna taxor och avgifter 

2016. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 61/15   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar  
       
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att Skolriksdag 2015 var givande för bildningsnämndens verksamhet och 

presenterar möjligt upplägg för redovisning av de seminarier/föreläsningar 
nämndens och förvaltningens representanter deltog vid, 

 
att inkoppling av fiber med hastighet 100/100 har beställts till samtliga 

ytterskolor, 
 
att skrivelse har inkommit från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

avseende den organisationsförändring som gjorts läsårsstarten 14/15. De 
båda lärarfacken har genom skrivelse framfört att de vill se en utvärdering 
av organisationen som plattform. De framför även sitt missnöje gentemot 
rektorsorganisationens otydlighet vid praktiskt utförande. 

 Håkan Petersson, bildningschef, redogör för avsikten kring val av 
genomförd organisationsförändring. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 62/15 15/BIN0037  
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
Delegationsärende nr 2 angående utbetalning av föreningsbidrag samt nr 3 
angående ansökan om lotteritillstånd – Socialdemokraterna. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 63/15 15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
         
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-04-21. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 64/15  15/BIN0047 
Ansökan om bidrag för allmänna samlingslokaler 
         
Ärendebeskrivning 
Förslag till bidrag till allmänna samlingslokaler samt verksamhetsbidrag 
föreligger enligt följande: 
 
Samlingslokalbidrag  Sökt summa Föreslagen summa 
 
Torsås Bygdegårdsförening 125 000 125 000  
Torsås Folkets Hus förening 185 000 185 000 
Gullabo Bygdegårdsförening   75 000   75 000 
Slätafly byalag       5 000 
Skruvemåla skolrotes byggnadsförening     5 000 
Strömby byalag       5 000 
 
Verksamhetsbidrag  Sökt summa Föreslagen summa 
  
Bergkvara hembygdsförening      4 000 
Gullabo hembygdsförening      4 000 
Söderåkra hembygdsförening      4 000 
Torsås hembygdsförening      4 000 
 
Total summa   416 000 kronor 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
 
Jäv 
 
Torsås Bygdegårdsförening 
Eva-Kristina Berg, C, deltar inte i arbetsutskottets behandling av ärendet på 
grund av jäv. Per-Olov Karlsson, SD, inträder som ersättare för Eva-Kristina 
Berg. 
 
Torsås Folkets Hus förening 
Sören Bondesson och Roger Isberg, båda Socialdemokraterna, deltar inte i 
utskottets behandling av ärendet på grund av jäv. Hans Gustafsson, V, inträder 
som ersättare för Roger Isberg. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 64/15, Ansökan om bidrag för allmänna 
samlingslokaler 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att utbetala samlingslokalbidrag och verksamhetsbidrag enligt följande: 
 
Samlingslokalbidrag   Summa 
 
Torsås Bygdegårdsförening  125 000  
Torsås Folkets Hus förening  185 000 
Gullabo Bygdegårdsförening      75 000 
Slätafly byalag       5 000 
Skruvemåla skolrotes byggnadsförening     5 000 
Strömby byalag       5 000 
 
Verksamhetsbidrag   Summa 
  
Bergkvara hembygdsförening      4 000 
Gullabo hembygdsförening      4 000 
Söderåkra hembygdsförening      4 000 
Torsås hembygdsförening      4 000 
 
Total summa   416 000 kronor 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid
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BIN § 65/15   
Värdegrundsarbete 
         
Ärendebeskrivning 
Ledamöter och ersättare från bildningsnämnden har den 4 maj fått ta del av 
bildningsförvaltningens pågående värdegrundsarbete genom föreläsning och 
workshop med Åsa och Mats Lindau, Lindau Progress AB. 
Hela bildningsförvaltningens verksamhet arbetar nu efter värdeorden 
Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet. 
 
Sören Bondesson, bildningsnämndens ordförande, efterhör om även 
bildningsnämnden kan ställa sig bakom värdegrundsarbetet och bedriva sin 
verksamhet utifrån förvaltningens värdeord.  

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att ställa sig bakom bildningsförvaltningens värdegrundsarbete och låta 

värdgrundsorden Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet bli 
centrala i nämndens verksamhet. 

------- 
Sändlista: 
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BIN § 66/15   
SFI 
         
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, väcker frågan om utebliven SFI för individer på asylboendet i 
Söderåkra som erhållit permanent uppehållstillstånd och anser att en lösning 
för att tillgodose lagstadgat krav på SFI måste ske omgående. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att SFI är en rättighet för personer 
som erhåller permanent uppehållstillstånd.  
Gymnasieförbundet i Kalmar län har avtal med kommunstyrelsen avseende 14 
platser SFI efter avrop och kan erbjuda ytterligare tio platser efter 
komplettering av avtal. 
Stage4U genomför SFI åt Gymnasieförbundet i Torsås kommun, men saknar 
avrop från integrationsenheten. Vid SFI-utbildning i Kalmar saknas ofta lärare 
vilket medför att berättigade personer inte erhåller sin utbildning. 
I dagsläget finns cirka 40 vuxna personer på asylboendet i Söderåkra med 
permanent uppehållstillstånd. 
 
Bildningsförvaltningen kommer att ta med sig ärendet om SFI till både centrala 
ledningsgruppen samt sammanträdet mellan socialnämndens- och 
bildningsnämndens båda arbetsutskott den 18 maj 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Annika Placido, socialchef 

 


