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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 74 – 87 
 
 
§ 74 Ändring av föredragningslista 
 
§ 75 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
§ 76 Skolmaten 
 
§ 77 Elevhälsoteam, EHT 
 
§ 78 Ekbackskolan – en utvärdering 
 
§ 79 Budgetuppföljning maj 2015 
 
§ 80  Investeringsbidrag av mindre slag 
 
§ 81 Bidrag för studieförbundsverksamhet samt SISU 
 
§ 82 Regler för bidrag för allmänna samlingslokaler 
 
§ 83 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
 
§ 84 Delegationsärenden 
 
§ 85 Anmälan om beslut 
 
§ 86 Gullabo skola 
 
§ 87  Avslutningsintervjuer 
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BIN § 74/15   
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Gullabo skola som ärende 12 och 
Avslutningsintervjuer som ärende 13. 
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BIN § 75/15   14/BIN0006 
AU § 88/15    
BIN § 57/15    
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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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 § 75/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-01-20 § 2 att efterhöra 
med kommunstyrelsen vad som gäller avseende hantering av 
hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler. Kommunstyrelsen 
beslutar 2015-03-31 § 104 att den uppsägningstid som finns i upprättat 
hyreskontrakt gäller. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, tydliggör att höstens prognostiserade 
barnantal ger en volymökning på cirka 20 barn jämfört med samma 
period 2014. Lokalfrågan inom förskoleverksamheten är fortsatt av 
högsta prioritet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 75/15, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun 
 

Information ges att bidrag från Migrationsverket avseende 
förskoleverksamhet ej erhålls för asylverksamhet under sommarlovet. 
 
Minskat barnantal under sommarmånaderna medför att stängning av förskolor 
under begränsat antal veckor kan genomföras. Bildningsförvaltningen föreslår 
att det under vecka 28 till och med 32 är sommaröppet på förskolan Ängen i 
Bergkvara samt fritidshemmet Stjärnan i Bergkvara för barn tillhörande 
kommunens samtliga förskolor. Övriga förskolor hålles därmed stängda under 
ovan nämnda veckor. 
Under vecka 26 och 27 föreslås sammanslagning av förskolorna i 
Torsås ske på förskolan Smultronet och i Bergkvara delar 
Kråkan/Kometen upp sina barn på förskolan Ängen och Stjärnan. 
Övriga förskolor har öppet som vanligt vecka 26 och 27. 
Torsdag och fredag vecka 32 kommer förskolans personal ha 
planeringsdagar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att till bildningsnämndens 

sammanträde den 16 juni ta fram kostnadsförslag på vad det innebär 
att ha asylförskolan Pricken öppen under sommarens 
stängningsperiod och om även asylskolans F-6 kan inkluderas i 
verksamheten, 

 

föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att det under vecka 28 till och med 32 endast är sommaröppet på förskolan 

Ängen i Bergkvara samt fritidshemmet Stjärnan i Bergkvara för barn 
tillhörande kommunens samtliga förskolor och att övriga förskolor hålles 
stängda under ovan nämnda veckor samt 

 
att under vecka 26 och 27 sammanslå verksamheten för förskolorna i Torsås 

på förskolan Smultronet och att förskolan Kråkan/Kometen under samma 
period delar upp sina barn på förskolan Ängen och Stjärnan. Övriga 
förskolor har öppet som vanligt vecka 26 och 27. 

 
Bildningsnämndens behandling 2015-06-06: 
Inger Sandbäck, rektor för internationella skolan, informerar att kostnader för 
att driva verksamhet på asylförskolan Pricken under sex sommarveckor, tre 
timmar per dag, uppgår till 32 000 kronor. 
Sommarverksamhet för asylbarnen anses viktigt för barnens utveckling och 
sociala välbefinnande. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 75/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet yrkar att 
sommarförskola för asylbarn skall erbjudas på förskolan Pricken under 
sex veckor sommaren 2015 till en kostnad upptill 32 000 kronor.  

 
Sverigedemokraterna yrkar att sommarförskola för asylbarn inte skall 
erbjudas av bildningsnämnden. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas, 
Folkpartiets, Moderaternas och Centerpartiets yrkande samt 
Sverigedemokraternas yrkande finner han att bildningsnämnden beslutat 
enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att det under vecka 28 till och med 32 endast är sommaröppet på förskolan 

Ängen i Bergkvara samt fritidshemmet Stjärnan i Bergkvara för barn 
tillhörande kommunens samtliga förskolor och att övriga förskolor hålles 
stängda under ovan nämnda veckor, 

 
att under vecka 26 och 27 sammanslå verksamheten för förskolorna i Torsås 

på förskolan Smultronet och att förskolan Kråkan/Kometen under samma 
period delar upp sina barn på förskolan Ängen och Stjärnan. Övriga 
förskolor har öppet som vanligt vecka 26 och 27 samt 

 
att sommarförskola skall erbjudas för asylbarn på förskolan Pricken under sex 

veckor sommaren 2015 till en kostnad av 32 000 kronor 
 

Reservation 
Nicklas Thorlin, SD, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Inger Sandbäck, rektor 
Azadeh Hatami, rektor 
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BIN § 76/15   15/BIN0127 
BIN § 71/15     
Skolmaten  
      
Ärendebeskrivning 
Frida Portin, C, framför att maten på Torskolan ofta är slut när de sista 
eleverna kommer och att eleverna ofta får vänta på att ny mat skall tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-20: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 16 juni bjuda in Elinor Hammare, 

kostchef, för beskrivning av situationen i Torskolans bespisning. 
 

Bildningsnämndens behandling 2016-06-16: 
Elinor Hammare, kostchef, berättar om verksamheten i Torskolans 
tillagningskök där 620 elever dagligen äter sin lunch.  
Enheten är medvetna om problematiken och arbetar med att komma tillrätta 
med problemet fullt ut. Svårigheterna uppstår då elever äter mer än 
normalportionen vilket gör antalet portioner är svåra att beräkna samt när 
elever kommer för att äta lunch vid andra tider än de schemalagda vilket gör att 
personalen i bespisningen, som lagar maten kontinuerligt under lunchperioden, 
hamnar i otakt.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vid bildningsnämndens möte i oktober följa upp ärendets utveckling efter 

halva höstterminen 2015 samt 
 
att rekommendera kostenheten att återuppta projektet ”Släng INTE maten” 

med målet att medvetengöra för eleverna att mat slängs i onödan. 
------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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BIN § 77/15    15/BIN0126 
BIN § 70/15     
Elevhälsoteam, EHT  
      
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör hur elevhälsoteamets arbete på grundskolan fungerar 
för skolans olika enheter. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 16 juni bjuda in Anders Ohlsson, 

rektor, för beskrivning av elevhälsoteamets arbete. 
 

Bildningsnämndens behandling 2016-06-16: 
Anders Ohlsson, rektor, redogör för grundskolans elevhälsoarbete och 
beskriver de olika medlemmarnas arbete i organisationen. 
Under bildningsförvaltningen finns en central elevhälsa, en utredningsresurs, 
innehållandes psykolog, skolläkare och specialpedagog. 
Under grundskolerektorn finns ett elevhälsoteam, EHT, som utgörs av en 
sammankallande specialpedagog, två kuratorer, två skolsköterskor samt en 
studie- och yrkesvägledare. 
 
Elevhälsoteamet samverkar både med landsting, socialförvaltning samt 
pedagogisk personal inom hälsofrämjande arbete. De utgör råd och stöd till 
skolledning och lärarpersonal samt arbetar för att fånga in risker för ohälsa. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
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BIN § 78/15     
Ekbackskolan – en utvärdering  
      
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, initierar ärendet för att få en rapport om hur 
verksamhetens första år i Korrespondensgymnasiets gamla lokaler har fortlöpt. 
 
Anders Ohlsson, rektor för grundskolan i Torsås kommun, informerar att den 
generella bilden är att både personal och elever är nöjda med verksamheten 
som bedrivs i lokalerna. 
Ekbacksalen används inte i dagsläget och en sal för textilslöjd har inretts i 
källaren.  
Avseende utemiljön finns det mer att önska. En hinderbana har köpts in och 
skall monteras under sommaren som ett komplement till befintlig utrustning. 
Skolledning önskar sänkt hastighet från 50 km/timme till 30 km/timme på 
Allfargatan förbi de båda skolenheterna. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att notera informationen i erhållen rapport. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor
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BIN § 79/15    14/BIN0052  
Budgetuppföljning maj 2015  
      
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter maj månads 
utgång visar att den ekonomiska redovisningen visar ett överskott mot budget 
för såväl intäkter som personalkostnader samt övriga kostnader. 
Personalkostnaderna som är den till storleken största visar ett överskott med 1 
mnkr. överskott på intäkter och övriga kostnader beror delvis på i förväg 
erhållna intäkter (Korrespondensgymnasiet) och ännu ej betalda kostnader 
(skolskjutsar). 
Som helhet prognostiseras för närvarande ingen avvikelse mot budget per 31 
december 2015 totalt för förvaltningen, däremot finns avvikelser inom 
ansvarsområdena. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 80/15    15/BIN0065  
AU § 89/15    
Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Ärendebeskrivning 
Åtta föreningar har ansökt om investeringsbidrag av mindre slag.  
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för inkomna 
ansökningar och redovisar förslag till bidrag utifrån fastställda kriterier. 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening 
Ansöker om Bidrag till wordpressystem samt utbildning. 
Total kostnad 18 000 
Egna medel  6 120 
Berättigade till Ej bidragsberättigade – kan ej ses som investering. 
 
Slätafly byalag 
Ansöker om 32 868 till modernisering och handikappanpassning av 

toaletter samt till bygge av två utrymningsvägar. 
Total kostnad 29 800 
Egna medel 20 000 
Berättigade till 19 668 
Ämnar söka medel från Arvsfonden och Boverket 
Förslag till bidrag 19 668 
 
Gullabo Sportklubb 
Ansöker om  30 000 till stängsel runt idrottsplatsen.  
Total kostnad 143 750 
Egna medel 113 750 
Berättigade till  30 000 
Sökt bidrag men ej fått beviljat  
Förslag till bidrag  30 000 
 
Djursviks Samhällsförening 
Ansöker om 6 800 till tält, virke, skruv och beslag.  
Total kostnad 6 800 
Egna medel 2 400 
Berättigade till 4 488 
Ej sökt andra bidrag 
Förslag till bidrag 4 488 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 80/15, Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Torsås Folkets Hus förening 
Ansöker om   30 000 till akustikförbättring, nytt undertak, ny 

belysning samt nytt brandskydd. 
Total kostnad 174 842 
Egna medel   37 421  
Berättigade till   30 000 
Sökt 35 000 från Boverket 
Förslag till bidrag   30 000 
 
Möre Golfklubb 
Ansöker om 14 000 till målkorgar för chipträning, flexflaggor 
  betongsäckar och skylt.  
Total kostnad 18 181 
Egna medel  6 050 
Berättigade till 11 999 
Ej sökt andra medel 
Förslag till bidrag 11 999 
 
Norra Tångs Bollklubb 
Ansöker om energisparåtgärder, dörrar, värmepump 
Förslag till bidrag 25 000 
 
Bergkvara AIF 
Ansöker om  renovering och handikappsanpassning av Skytteholmen 
Förslag till bidrag 30 000 
 
 
Summa bidrag: 151 155 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
 

Jäv 
Sören Bondesson, S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av 
jäv. Roger Isberg, S, inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 80/15, Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna investeringsbidrag av mindre slag enligt följande: 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening  Avslå ansökan 
Slätafly byalag   Bevilja 19 668 kronor 
Gullabo Sportklubb   Bevilja 30 000 kronor 
Djursviks Samhällsförening  Bevilja 4 488 kronor 
Torsås Folkets Hus förening  Bevilja 30 000 kronor 
Möre Golfklubb   Bevilja 11 999 kronor 
Norra Tångs Bollklubb   Bevilja 25 000 kronor 
Bergkvara AIF   Bevilja 30 000 kronor 

 
Bildningsnämndens behandling 2016-06-16: 
 
Jäv 
Sören Bondesson, S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av 
jäv. Lina Jonsson, S, inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna investeringsbidrag av mindre slag enligt följande: 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening  Avslå ansökan 
Slätafly byalag   Bevilja 19 668 kronor 
Gullabo Sportklubb   Bevilja 30 000 kronor 
Djursviks Samhällsförening  Bevilja 4 488 kronor 
Torsås Folkets Hus förening  Bevilja 30 000 kronor 
Möre Golfklubb   Bevilja 11 999 kronor 
Norra Tångs Bollklubb   Bevilja 23 800 kronor 
Bergkvara AIF   Bevilja 30 000 kronor 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef  
Torsåsbygdens Slöjdförening 
Slätafly byalag 
Gullabo Sportklubb 
Djursviks Samhällsförening 
Torsås Folkets Hus förening 
Möre Golfklubb 
Norra Tångs Bollklubb 
Bergkvara AIF 
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BIN § 81/15   15/BIN0129 
AU § 90/15    
Bidrag för studieförbundsverksamhet samt SISU 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, informerar kring 
studieförbundsverksamheten samt SISU i Torsås kommun under 2014 och 
redogör för dess studietimmar samt kronor per studietimme enligt akt. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Arbetsutskottet framför kritik avseende skiftande kvalitet på erhållna 
redovisningar från studieförbunden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att studieförbundens redovisning inför kommande år skall ske genom 

användning av Regionförbundet i Kalmar läns mall samt 
 

föreslå bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 205 096 kronor. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 205 096 kronor. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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BIN § 82/15   15/BIN0047  
AU § 91/15    
AU § 73/15    
Regler för bidrag för allmänna samlingslokaler 
         
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23 § 24 att överlåta ansvaret för 
allmänna samlingslokaler till bildningsnämnden genom att bevilja en 
ramjustering om 416 000 kronor från kommunstyrelsen till bildningsnämnden 
för att användas till bidrag för samlingslokaler. 
 
Befintliga regler för bidrag till allmänna samlingslokaler behöver efter 
kommunfullmäktiges beslut revideras för att anpassas efter bildningsnämndens 
verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att revidera regler för bidrag till 

allmänna samlingslokaler. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar förslag på 
reviderade regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-05-26 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att godkänna regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 83/15   13/BIN0052 
AU § 104/15    
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
        
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasrikets medlemmar har haft upptaktsmöte inför årets 
filmfestival som är den 9:e i ordningen, 23 oktober till 9 november 2015. 
Bland annat vill föreningen utveckla festivalen och satsa mer på ”After movie” 
för att göra mer av bion än ”bara” film, att utveckla den sociala mötesplatsen 
och fortsätta ge landsbygden ytterligare faciliteter.  
Film i Glasriket vill också engagera invandrare som både besökare och 
deltagare och utbyta våra olika kulturer både när det gäller traditioner och 
matkultur. I detta arbete önskas att kommunerna deltager med hjälp till 
kontakt. 
Föreningen vill göra landsortsbiograferna till ett minst likvärdigt alternativ till 
den ”stora” stadens biograf. Både teknisk utrustning, unika biograflokaler och 
flera möjligheter till kringaktiviteter finns. 
 
2014 innehöll festivalen 109 föreställningar, inklusive livevisning av opera och 
sport på 15 olika biografer. 53 olika filmtitlar visades, varav 22 gratisvisningar 
för barn upp till 16 år som motprestation till kommunernas bidrag till 
festivalen. Sammanlagt 517 skolungdomar såg föreställningarna. 
 
Ideel tid från medlemsföreningarn uppgick till 661 timmar vilket motsvarar 
115 675 kr med värdet 175 kronor per timme.  
 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 15 000 kronor eller mer i bidrag för 
genomförandet av 2015 års filmfestival. 
 

Arbetsutskottetet föreslår 2015-05-26 bildningsnämnden 
besluta: 
att bevilja 6000 kronor i bidrag under förutsättning att biografen i Torsås är 

engagerad genomförandet av Filmfestivalen 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att bevilja 6000 kronor i bidrag till Film i Glasriket under förutsättning att 

biografen i Torsås är engagerad i genomförandet av Filmfestivalen 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Film i Glasriket 
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BIN § 84/15 15/BIN0037  
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef 
Delegationsärende nr 8 angående nedsättning av sysselsättningsgrad på 
anställds begäran.  
Delegationsärende nr 9 angående utbetalning av kulturbidrag. 
Delegationsärende nr 10 angående fastställan av kulturprogram. 
 
Hanna Grahn, skolskjutsansvarig 
Delegationsärende nr 1 angående beviljandet av kostnadsfri skolskjuts. 
 
Sofie Larsson, förskolechef 
Delegationsärende nr 8-16 angående rekrytering av personal. 
 
Johanna Fors, rektor 
Delegationsärende nr 5-8 angående rekrytering av personal. 
 
Håkan Petersson, bildningschef 
Delegationsärende nr 4 angående fritidsstudiestöd. 
Delegationsärenden nr 5 angående vikariatsbeordran. 
 
Anders Ohlsson, rektor 
Delegationsärende nr 3-13 angående anpassad studiegång/placering i särskild 
undervisningsgrupp. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 85/15 15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
         
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-05-12 samt 2015-05-26. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista: 
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BIN § 86/15  15/BIN0079 
BIN § 73/15   
BIN § 67/15     
AU § 84/15     
AU § 68/15  
AU § 64/15  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de problemområden som framkommit kring Gullabo 
förskola och skola under senaste året lyfter bildningsnämndens arbetsutskott 
frågan om att utreda Gullabo skola som en hel enhet utifrån perspektivet 
kvalitet och hållbarhet över tid.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom utredning svara på 

nedanstående frågor och ge förslag till lösning: 

 Hur möter bildningsnämnden brukarens osäkerhet kring Gullabo 
skolas framtid? 

 Hur förbättrar bildningsnämnden den dåliga arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal? 

 Hur ser huvudmannen till att respektive verksamhet får ändamålsenliga 
lokaler? 

 Hur ger huvudmannen skolan förutsättningar att på ett bättre sätt 
uppfylla läroplanen för grundskolans krav? 

 Hur möter skolan, utifrån olika åldrar, elevers individuella behov? 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för erhållet utredningsuppdrag kring 
Gullabo skola och presenterar utredningsgruppens medlemmar, vilka samtliga 
rekryterats till uppdraget utifrån den kunskap och kvaliteter de besitter. 
Uppdraget utreds av Anders Ohlsson, rektor Torsås grundskolor, Johanna 
Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, Sofie Larsson, förskolechef, Hanna 
Grahn, utredningssekreterare samt Håkan Petersson, bildningschef. 
 
Bildningschefen upplyser arbetsutskottet kring problematik av kommande 
läsårs tjänstefördelning. 
 
Önskemål framkommer från arbetsutskottet kring ett omgående besök av 
verksamheten i Gullabo skola. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att skyndsamt, i god tid för kommande sommaruppehåll, hantera utredningens 

rapport samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
att arbetsutskottet tillsammans med frivilliga från bildningsnämnden besöker 

verksamheten i Gullabo onsdagen den 22 april klockan 12.30. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-12: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för den utredning av Gullabo skola 
som bildningsförvaltningen, på uppdrag av bildningsnämndens arbetsutskott, 
har genomfört utifrån perspektivet kvalitet och hållbarhet över tid.  
 
Utifrån framtagna fakta och underlag ser utredningen tre möjliga 
lösningsförslag för att möta redovisad problembild. 
 
Alternativ 1: Bibehållen verksamhet förskola, grundskola F-6 samt fritidshem 
Nybyggnation av förskola och fritidshem på Björkens nuvarande plats samt 
renovering av Gullabo skola. Ny utemiljö för förskola samt komplettering och 
anpassning av utemiljö för grundskolan.  
Idag tillämpar Torsås kommun ett resursfördelningssystem baserat på 
elevpeng där varje elev genererar ett visst ekonomiskt tillskott till 
skoldriften. Utifrån ett minskat elevunderlag har mindre skolenheter 
haft svårt att ha en budget i balans samt att skapa en hållbar 
organisation. Enligt utredning avseende resursfördelning som under 
2013 genomförts i Torsås kommun 2013 kostar en elev i Gullabo skola 
106 615 kronor i jämförelse med en elev på Torskolan F-6 som kostar 
65 776 kronor per år.  
Rekryteringssvårigheter kommer att innebär problem för att tillgodose 
skolagens krav. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en kostnad på cirka 850 tkr 
per år. 
  
Alternativ 2: Nedläggning av skolverksamheten F-6 i Gullabo skola och 
fritidshem genom flytt av verksamhet till Torskolan samt bibehållen förskola i 
Gullabo. 
Förskoleverksamheten flyttar in i skolhuset i Gullabo.  
Utifrån nuvarande elevantal och lärarfördelning i Gullabo skola och i 
Torskolan årskurs F-6 borde de elever som läsåret 2015/2016 går i årskurs F-6 
i Gullabo skola, kunna flyttas in i motsvarande elevgrupper i Torskolan F-6. 
Eleverna från Gullabo skulle kunna flyttas in i befintliga grupper på Torskolan, 
möjligtvis med undantag av årskurs 1 som idag endast är en-parallellig med en 
lärare knuten till sig.  
Förändring och anpassning av skolskjutsar medför inga extra 
kostnader. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en besparing på cirka 1,0 
mkr per år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
Alternativ 3: Flytt av grundskola årskurs 4-6 till Torskolan samt bibehållen 
förskola och fritidshem i Gullabo. 
Utifrån nuvarande elevantal och lärarfördelning i Gullabo skola och i 
Torskolan årskurs 4-6 kan de elever som läsåret 2015/2016 går i årskurs 4, 5 
och 6 i Gullabo skola, flyttas in i motsvarande elevgrupper på Torskolan 
årskurs 4-6.  
Fortsatt B-form i Gullabo skulle innebära två klasser, F-1 och 2-3. Elevantalet 
är inte högre än att två lärare skulle behöva tjänsteförläggas vid skolan. 
Förskolan ges då möjlighet att flytta in i skolans lokaler. 
Förändring och anpassning av skolskjutsar medför inga extra 
kostnader. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en besparing på cirka 850 
tkr per år. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott gav 2015-03-26 § 64 bildningsförvaltningen i 
uppdrag att genom utredningen besvara nedanstående frågor samt ge förslag 
på lösning: 
 
Hur möter bildningsnämnden brukarens osäkerhet kring Gullabo skolas 
framtid? 
Torsås kommun skapar en bärkraftig enhet i Gullabo. Satsningar görs på 
förskola – skola – fritids så att möjlighet till en bra skolmiljö och en god 
lärmiljö skapas. 

 
Hur förbättrar bildningsnämnden den dåliga arbetsmiljön för både barn, 
elever och personal? 
Genom renovering/ombyggnad/nyproduktion skapas en god arbetsmiljö, 
långvarig över tid.  
Åtgärderna omfattar såväl inre som yttre miljö. 

 
Hur ser huvudmannen till att respektive verksamhet får ändamålsenliga 
lokaler? 
Genom renovering/ombyggnation/nyproduktion åtgärdas de brister som idag 
finns och det skapas förutsättningar för ett mer ändamålsenligt utnyttjande av 
lokalerna. 

 
Hur ger huvudmannen skolan förutsättningar att på ett bättre sätt 
uppfylla läroplanen för grundskolans krav? 
Genom satsningar skapas förutsättningar för att verksamheten i Gullabo 
långsiktigt kan finnas kvar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 

 
Svårigheterna som finns med den lilla skolan; komptensbehov, personalens 
arbetsmiljö, elevernas möjlighet till utveckling såväl socialt som pedagogiskt 
under sin skoltid, måste ges andra förutsättningar. 

 
Hur möter skolan, utifrån olika åldrar, elevers individuella behov? 
Barnens sociala behov ökar med ålder och sett i ett F-6-perspektiv så sker ett 
stort skifte i övergången mellan årskurs 3-4. 
 
Den bedömningen som görs idag, är att gränsen för elevernas sociala behov av 
kamrater, utbyten med mera ligger vid cirka åtta barn. Då grupperna blir för 
små minskar möjligheterna till sociala kontakter. 
 
För de små barnen är närhet till hemmet viktigt, men med ökad ålder får 
kamrater och social kontakter större betydelse. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Centerpartiet yrkar att återremiss av utredningen för att komplettera denna med 
svar på följande frågor: 

 Utreda vad föräldraföreningen/sockenstämman anser om skolas 
betydelse, hur de ser på en eventuell nedläggning av 4-5-6 i Gullabo, 

 Redovisa vilket skick ”Björken” är i. visa protokoll från genomförd 
besiktning, 

 Utreda vilka konsekvenserna blir för barnen beträffande resornas 
längd/skoldagens längd för de som bor längst ifrån Torsås vid en flytt 
av 4-5-6, 

 Vilka möjligheter finns för distansundervisning i Gullabo skola? 

 Vilka analyser är gjorda vad det gäller barnperspektivet vid en eventuell 
flytt av 4-5-6 från Gullabo till Torsås skola? 

 Vilken hänsyn är tagen i utredningen till samrådsplikten, dvs med barn 
och föräldrar enligt skollagen? 

 Hur ser de ökade kostnaderna ut för skolskjutsarna i Gullabo och 
Torsås? 

 Blir det ökade lärarkostnader i Torsås? 

 Vilka konsekvensanalyser är gjorda med anledning av att föräldrar får 
hämta sina barn på två ställen? 

 Vilka konsekvensanalyser är gjorda ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv på ex inflyttning? 

 Vilken riskanalys är gjord ur ett lärarrekryteringsperspektiv om det idag 
eventuellt är svårt att rekrytera? 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
Enligt begäran från Sören Bondesson, S, ajourneras sammanträdet 
mellan kl. 17.10 och 17.20 innan bildningsnämnden återupptar 
förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bildningsnämndens 
arbetsutskott beslutat att avslå yrkande varvid omröstning begäres. 
 
Vid om röstning där ja = är att ej återremittera utredning av Gullabo 
skola och nej=enligt Eva-Kristna Berg, C, yrkande avges 2 ja-röster och 
1 nej-röst. Hur var och en har röstat framgår av omröstningslista 
nummer 1. Bildningsnämndes arbetsutskott har sålunda beslutat att 
avslå yrkande om återremiss av utredningen. 
 

Omröstningslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Elsa Jannert FP  X  

Eva-Kristina Berg C   X 

  Summa 2 1 

 

Reservation 
Eva-Kristina Berg, C, reserverar sig mot beslutet.  

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att den 19 maj hålla ett informationsmöte för föräldrar med barn 

knutna till förskola och skola i Gullabo samt 
 
att hålla ett extra sammanträde i bildningsnämnden den 20 maj.  
 

Protokollsanteckning 
Frida Portin, C, ej tjänstgörande ersättare, vill få antecknat till 
protokollet att hon stödjer yrkande om återremiss av ärendet. 

 
Roger Isberg, S och Christer Rydén, M, båda ej tjänstgörande ersättare, 
vill ha antecknat till protokollet att de ställer sig bakom fortsatt 
behandling av presenterad utredning.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-20: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör, tillsammans med Hanna 
Grahn, utredningssekreterare, Sofie Larsson och Anders Ohlsson, båda 
rektorer, för genomförd utredning. 
 
Bildningschefen har varit i kontakt med två jurister avseende huruvida 
ärenden normalt sätt avgörs av verksamhetsnämnd eller 
kommunfullmäktige. Jurist A, en av kommunen anlitad jurist, menar att 
utifrån rättspraxis tas dessa beslut i aktuell verksamhetsnämnd. Jurist B, 
en jurist hos SKL, uttrycker att alla ärenden kan beslutas i 
kommunfullmäktige, men att aktuellt ärende beskrivs som en 
verksamhetsfråga och därför bör behandlas av verksamhetsnämnden.  
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna yrkar att beslut i ärendet 
Gullabo skola skjuts upp till ett extra möte med bildningsnämnden den 
28 maj för att ta hänsyn till de frågeställningar av verksamhetskaraktär 
som Centerpartiet framfört vid föregående arbetsutskott. 
 
Centerpartiet yrkar att ärendet Gullabo skola ska beslutas av 
kommunfullmäktige enligt 3 kap. 9 § i kommunallagen. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S, ajourneras sammanträdet mellan kl. 19.15 
och 19.20 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna.  

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas, 
Folkpartiets och Moderaternas samt Centerpartiets yrkande finner han att 
bildningsnämnden beslutat enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande 
varvid omröstning begäres. 

 
Vid om röstning där ja = enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande och 
nej= Centerpartiets yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var 
och en har röstat framgår av omröstningslista nummer 2. 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att beslut i ärendet Gullabo 
skola skjuts upp till ett extra möte med bildningsnämnden den 28 maj 
för att ta hänsyn till de frågeställningar av verksamhetskaraktär som 
Centerpartiet framfört vid föregående arbetsutskott. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Jill Jonsson S Lina Jonsson X  

Roger Isberg 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 beslut i ärendet Gullabo skola skjuts upp till ett extra möte med 

bildningsnämnden den 28 maj för att ta hänsyn till de 
frågeställningar av verksamhetskaraktär som Centerpartiet framfört 
vid föregående arbetsutskott. 

 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-28: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar bildningsförvaltningens 
svar på de frågeställningar av verksamhetskaraktär Eva-Kristina Berg, 
C, yrkat vid arbetsutskottets sammanträde den 12 maj. 
 
Skrivelser i ärendet har inkommit från föräldrar, elever och personal 
angående verksamheten i Gullabo. 

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga 
Socialdemokraterna, samt Elsa Jannert, FP, uttrycker: 
 
Med anledning av att föräldrar, personal, förskolechef och rektor under 
våren framfört oro över situationen i Gullabo förskola och skola vad 
gäller lokaler, utemiljö samt verksamhet, har bildningsnämnden begärt 
in en utredning över förskola och skolverksamhet samt förslag på 
åtgärder till förbättringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
I den utrening som nu har presterats för bildningsnämnden, personal, 
elever och föräldrar förordar utredarna alternativ 3, vilket innebär att 
det ska göras en långsiktig satsning och upprustning av förskolan och 
F-3 i Gullabo vad gäller lokaler och utemiljöer samt att årskurs 4-6 
flyttar till Ekbackskolan i Torsås, där det säkerställs att dessa årskurser 
får en fullgod skolverksamhet och undervisning enligt gällande 
styrdokument, skollag och läroplanens krav. 
 
Bildningsnämnden anser det därför vara av största vikt att skapa de 
bästa förutsättningar för verksamheten genom att 

1. I Gullabo satsa på en förstklassig förskola och F-3 med fritids 
samt ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö 

2. 4-6 flyttar till Torsås där nedanstående prioriteras och erbjuds: 

 Legitimerade lärare i samtliga ämnen, 

 Välfungerande och för ändamålet anpassade lokaler, 

 Undervisning årskursvis, 

 Förutsättningar att arbeta i olika 
gruppsammansättningar, 

 Större möjligheter till valalternativ vad gäller teman, 
grupparbeten med mera, 

 Bättre tillgång till adekvata resurser, 

 Fin miljö och natur intill hembygdsgården samt närhet 
till Ödet och Malmen, 

 Närhet till sporthall, slöjdsalar, bibliotek och elevhälsa, 

 Egen skolbyggnad, fritidsgård och utemiljö, 

 Mjukare övergång till högstadiet då miljöerna redan är 
kända. 

 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga 
Socialdemokraterna, samt Elsa Jannert, FP, yrkar med anledning av texten 
ovan 
 
att bildningsnämnden antar utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär 
en långsiktig satsning genom upprustning och anpassning av lokaler 
och utemiljöer till förskola, F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4-6 börjar i 
Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 
implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att 
därvid organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut 
samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att 
profilera hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, 
utifrån perspektivet natur och miljö. 
 
Enligt begäran från Eva-Kristina Berg, C, ajourneras sammanträdet mellan kl. 
18.45 och 18.50 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna.  

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, anser 
 
att utredning har: 

 Många brister i form av obesvarade frågor, 

 Ofullständiga resonemang, 

 Begränsade möjligheter för barn, föräldrar och personal att i 
dialog och samverkan påverka förslagen, 

 Brist på vilja att se nya kreativa och långsiktiga lösningar på små 
skolors unika möjligheter. 

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, vill se förslag på att behålla F-6 i Gullabo, 
samt alternativ till att lösa lokalfrågan för förskolan. Förslagen ska 
arbetas fram i samråd och dialog med bland annat personal- och 
föräldragrupper. 
Detta med respekt för vad beslut om elevflytt innebär för ett stort antal 
nuvarande och kommande barnfamiljer i upptagningsområde Gullabo. 

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, yrkar med hänvisning till ovanstående  
 
att beslutet är av så stor betydelse för bygden i Gullabo och Torsås 
kommun att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige enligt 
kommunallagen 3 kap. 9 §. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas och 
Folkpartiets yrkande samt Centerpartiets och Sverigedemokraternas yrkande 
finner han att bildningsnämnden beslutat enligt Socialdemokraterna och 
Folkpartiets yrkanden varvid omröstning begäres. 
 
Vid om röstning där ja = enligt Socialdemokraternas och Folkpartiets 
yrkande och nej= Centerpartiets och Sverigedemokraternas yrkande avges 4 
ja-röster, 4 nej-röster samt en avstår. Hur var och en har röstat framgår 
av omröstningslista nummer 3.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 

 
Varvid ordförandens utslagsröst fäller avgörandet till förmån för 
Socialdemokraternas och Folkpartiets yrkande. 
 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Socialdemokraternas och 
Folkpartiets yrkande. 

 
Omröstningslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Sören Bondesson S  X   

Jill Jonsson S  X   

Roger Isberg 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 4 4 1 

 
Bildningsnämndens beslutar: 
att bildningsnämnden antar utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär 

en långsiktig satsning genom upprustning och anpassning av lokaler 
och utemiljöer till förskola, F-3 och fritids i Gullabo, 

 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4-6 börjar i 

Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 

implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att 
därvid organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta 
beslut, 

 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att 

profilera hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, 
utifrån perspektivet natur och miljö samt 

 
att ärendet skall direktjusteras. 
 

Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning BIN § 86/15, Gullabo skola 

 

Reservation 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, reserverar sig mot fattat beslut. 
 

Protokollsanteckning 
Anna Olausson, KD och Lina Jonsson, S, båda ej tjänstgörande 
ersättare, vill till protokollet få antecknat att de stödjer fattade beslut. 

 

 Bildningsnämndens behandling 2015-06-16: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att en laglighetsprövning enligt 
kommunallagen med yrkan om inhibition av beslut har inkommit till 
Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten har 2015-06-15 beslutat att 
yrkandet om inhibition ska bifallas. 
Även en överklagan av beslut med begäran om inhibition har inkommit till 
bildningsförvaltningen och vidarebefordrats till Förvaltningsrätten i Växjö för 
vidare hantering. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att verkställighet inte får ske innan beslutet vinner laga kraft. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Sofie Larsson, förskolechef 
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BIN § 87/15   
Avslutningsintervjuer 
         
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, initierar ärendet och efterhör hur synpunkter och reflektioner 
avseende verksamheten hos den personal som väljer att avsluta sin anställning i 
bildningsförvaltningen tillvaratages och beaktas med syftet att vidare utveckla 
verksamheten. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att avslutningsintervjuer sedan en tid 
tillbaks hålls vid pensionsavgångar likväl med anställda som på egen begäran 
väljer att avsluta sin anställning. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att redovisa det sammanställda resultatet 

av genomförda intervjuer vid arbetsutskottets sammanträde i augusti samt  
 

föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa obligatoriska avslutningsintervjuer för samtlig personal som avslutar 

sin anställning i Torsås kommun. 
------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 

 
 


