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Plats och tid Nya kommunhuset, tisdagen den 8 september 2015 kl. 17.30 – 19.55 
      
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Per-Olof Karlsson, SD, tjänstgörande ersättare för Tony Schäfer, C 

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

  
  
Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
 
 

Utses att justera Jill Jonsson, S 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 18 september 2015 
plats och tid  

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

Sekreterare       Paragraf 88 - 96 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Jill Jonsson 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 
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Underskrift Hanna Grahn 
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Anders Ohlsson, rektor 89 

Nicklas Wikström, fritidsgårdsansvarig 90 

Torsten Karlsson, ekonom  91 

Lina Jonsson, S, ej tjänstgörande ersättare 88-96 

Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 88-96 

Anna Olausson, KD, ej tjänstgörande ersättare 88-96 

Lena Lindblad, förtroendevald Lärarnas Riksförbund 88-96 
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§ 89 Samlad slöjd på Torskolan - utvärdering 
 
§ 90 Fritidsgårdens verksamhet 

 
§ 91 Budgetuppföljning juli 2015 
 
§ 92 Ej fördelade medel för föreningsbidrag 

 
§ 93 Taxor och avgifter 2016 
 
§ 94  Delegationsärenden 
 
§ 95 Anmälan om beslut 

 
§ 96 Ansökan av statsbidrag 
 
  
 
 
  

 
  
 
 
 
  

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 17   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-09-08 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIN § 88/15  15/BIN0095 
Ändring av föredragningslistan 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Statsbidrag som ärende 8. 
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BIN § 89/15  15/BIN0099 
AU § 111/15  
AU § 79/15    
Samlad slöjd på Torskolan - utvärdering 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2012 stod textil- samt trä- och metallslöjdsalarna på 
Bergkvara samt Söderåkra skola inför stort investeringsbehov. 
Bildningsnämnden beslutade 2012-06-04 § 106 att flytta slöjdundervisningen 
till Torskolan. Genom att säkerställa kvalitén ansågs eleverna ges de bästa 
förutsättningarna att uppnå målen enligt Lgr 11. 
 
Frida Portin, C, efterhör i skrivelse om det är ekonomiskt, pedagogiskt och 
miljömässigt försvarbart att låta eleverna skjutsas flera mil för att många gånger 
utföra enklare slöjdarbeten, som exempelvis smörknivar och virkning. I 
skrivelsen efterhörs det var det skulle innebära att förlägga enklare slöjd till 
ytterskolorna och mer avancerad slöjd till Torskolan, exempelvis från årskurs 6 
eftersom språkval, hemkunskap och mer avancerad slöjd då kan samordnas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att besvara skrivelse från Frida Portin, C, 

utifrån tidigare fattat beslut avseende flytt av ytterskolornas 
slöjdundervisning till Torskolan i Torsås. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Bildningsförvaltningen besvarar inkommen skrivelse genom Anders Ohlsson, 
rektor som anser att utgångspunkten från tidigare beslut finns att hitta i Lgr 11. 
 
Läroplanen innehåller fyra grundläggande delar, som stegras under 
utbildningen. Det innebär att alla moment måste göras årskursvis och kan inte 
vänta från ett år till ett annat. För detta krävs även lokaler och utrustning, samt 
att verksamheten är organiserad på ett säkert sätt ur arbetsmiljö-synpunkt. 
 
Att flytta verksamheten till Torsås har sin grund i samtliga delar som anges i 
skrivelsen, ekonomiska, pedagogiska likväl som miljömässiga. 
 
Eleverna behöver ha tillgång till en viss nivå på utrustning, för att 
undervisningen ska hålla en god kvalité. Ett problem som finns idag är just att 
upprätthålla samma tillgång till material, teknik, mm på de små enheterna som 
finns i kommunen. Att den tidigare utredningen landade i en ekonomisk aspekt 
är förklarlig eftersom man måste hålla en hög nivå på fler än tre enheter. 
 
Dessutom är det viktigt att eleverna kan erbjudas en likvärdig undervisning, 
oavsett vilket enhet man går i. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 89/15, Samlad slöjd på Torskolan - 
utvärdering 
 
Svar på ställda frågor  
1. Vad skulle det innebära att förlägga enklare slöjd till ytterskolorna och mer avancerad 
slöjd till Torskolan, exempelvis från årskurs 6? 
 
Som läroplanen är utformad ska alla moment som finns göras i respektive 
årskurs och detta kräver tillgång till material, maskiner och utrustning på viss 
nivå. Att bygga upp detta på flera enheter skulle innebära ökade kostnader i 
form av investeringar. Idag är det endast Söderåkra skola som skulle vara 
möjlig för att inom rimliga kostnader ha slöjd i trä och metall. 
 
2. Eftersom beslutet påverkar arbetsmiljön, både för personal och elever, antar jag att det 
gjordes en riskanalys. Vilka risker dokumenterades och hur har dessa följts upp? 
 
Jag har inte hittat någon riskbedömning som gjorts eller någon uppföljning av 
just beslutet att flytta verksamheten till Torsås. 
Det har genomförts skyddsronder på de olika enheterna, både ytterskolorna 
och i Torsås, som uppföljning på arbetsmiljön, men av generell karaktär. 
 
3. Nu - så här några år senare - med fler elever i våra skolor, undrar jag om det är 
ekonomiskt, pedagogiskt och miljömässigt försvarbart att låta eleverna skjutsas flera mil för 
att många gånger utföra enklare slöjdarbeten, som exempelvis smörknivar och virkning? 
 
Skolans uppdrag är att följa läroplanen. Utifrån dess utformning och efter 
samråd med berörda lärare, är min bedömning att för att svara upp mot det 
pedagogiska uppdraget är det försvarbart att all undervisning ligger i Torsås. 
 
Vår bedömning är också att ur ekonomisk synpunkt blir satsningen rimlig 
genom att undervisningen koncentreras till Torskolan. Kostnaden för att 
bedriva undervisningen på fler än en enhet bedöms överstiga nuvarande 
kostnad. Framför att hänförs denna kostnad till lokaler, arbetsmiljöfaktorer 
samt tid och kostnader för att lärare ska cirkulera mellan skolorna inom ramen 
för sina tjänster. 
 
För att minimera kostnader och miljöpåverkan samt öka elevernas tid på sin 
egen skola samordnas resor till lektionerna för språkval, hemkunskap och slöjd. 
Eleverna ska ha behöriga lärare i sin slöjdundervisning. 
 
Det kan finnas anledning till att fundera över att eleverna bussas till Torsås 
från ytterskolorna, inte minst ur miljösynpunkt. Samtidigt ska eleverna gå sin 
högstadietid på Torskolan, så möjligheten till att besöka skolan kan vara bra, så 
man vet vad man kommer till. På den negativa sidan finns tiden man får 
avsätta för resor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 89/15, Samlad slöjd på Torskolan - 
utvärdering 
 
Sammanfattning: Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att 
utifrån läroplanens mål uppfyller den nuvarande organisationen en god kvalité 
och står för en god hushållning av verksamhetens resurser. 
 

Arbetsutskottets föreslår bildningsnämnden besluta: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för information. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att ställa sig bakom bildningsförvaltningens svar på skrivelse. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 17   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-09-08 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BIN § 90/15    
Fritidsgårdens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Wikström, fritidsgårdsansvarig, redogör för den fritidsgårdsverksamhet 
som bedrivs i Torsås kommun. 
 
Fritidsgårdsverksamheten som under läsåret 2014/2015 har haft 4500 unika 
besökare utvecklar ständigt sin verksamhet för att både möta efterfrågan bland 
ungdomarna, men även att verka som ett alternativ till alkohol och fester. 
Nolltolerans mot alkohol är en självklarhet för deltagande i verksamheten. 
 
Till både skolavslutning och Torsås Marknad har fritidsgårdarna de senaste två 
åren kraftsamlat för att möta ungdomarna med ett spännande och inspirerande 
utbud av aktiviteter. Planering inför årets Marknadsröj i samband med Torsås 
Marknad, är pågår sedan en tid tillbaks. 
 
För att verksamheten skall ges mer utrymme att inte vara bakbundna och 
begränsade vid uppstart av projekt önskar fritidsgårdsverksamheten att en liten 
pott för detta ändamål budgeteras inför kommande budgetår.    

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Niklas Wikström, fritidsgårdsansvarig 
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BIN § 91/15  14/BIN0052  
AU § 116/15    
Budgetuppföljning juli 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter juli månads utgång 
visar att den ekonomiska redovisningen efter sju månader prognostiserat visar 
en helårsprognos med budget i balans.  

 
Arbetsutskottets beslutar 2015-08-11: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Torsten Karlsson, ekonom, ger en fördjupad redogörelse för 
budgetuppföljning juli 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 92/15    15/BIN0056 
AU § 105/15     
AU § 95/15    
Ej fördelade medel för föreningsbidrag  

  
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen budget 2015 har 200 tkr extra i budget avsatts 
med syfte att utöka möjligheterna till utökat föreningsbidrag för föreningarna i 
Torsås kommun för medlemmar i åldersspannet 5-25 år. 
 
95 tkr har betalats ut i bidrag vilket medför att 105 tkr av budgeterade medel 
kvarstår. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-26: 
att fortsätta beredning av ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i augusti 

samt  
 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att ta fram uppgift på hur många 

bidragsgenererande personer i åldersspannet 5 till 25 år som finns i 
föreningarna. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att det i dagsläget 
finns 1 147 medlemmar i åldern 5-25 år bland föreningarna som är berättigade 
till 175 kr i bidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att återlämna överskott på 105 tkr till kommunstyrelsen då uppdraget anses var 

uppfyllt. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
 
Yrkanden, proposition och omröstning  
Roger Isberg, S, uttrycker angående politiska prioriteringar budget 
2015-Satsning på ökat aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet 
följande enligt akt: 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 92/15, Ej fördelade medel för 
föreningsbidrag 
 
De 95 000 av 200 000 kronor (utökning till 5-25 år medlemsbidrag, 
vaktmästare och 20 000 till ökning av kulturbidrag) måste finnas även 
nästa år/kommande år + 2017 två kostnader för dagens tomma 
utrymme i Ekbackshallen. Som 2017 är iordningställd för 
föreningslivets utnyttjande. 
1) Ett bidrag till föreningarna för hyresbidrag och  
2) För grundbidrag för hyresökningen 
2018 ökar dess två kostnader, då det blir helårseffekt. 
Fritids lönekostnad för vaktmästartjänsten i sporthallen kan öka 
kommande år. Vaktmästartjänsten är ett led i arbetet med att minska 
kostnader för skadegörelse i Ekbackshallen. 
 
Föreningarna behöver kompensation för prisökningar. 
Höjning av medlemsbidraget till 200 kr per medlem mot dagens 175 kr 
per 5-25 år, idag 1147 medlemmar gör en kostnadsökning med ca 
28 000 kr. 
Bidraget är tillfälligt i år, men utbetalas för förra årets inlämnade 
medlemssiffror. Bidraget bör permanentas.  
 
70 000 kr ges till ryttarna som en delfinansiering som en hjälp och del i 
sparkravet från KS. 
”Återhållsamhet”, istället för att dela ut hela beloppet på 200 000 kr till 
föreningarna i år. Ryttarna har ett stort investeringsbehov efter 
brandskadan och har ansökt hos KS om hjälp till återställande av 
anläggning/inventarier. 
 
Skillnaden som blir kvar efter 70 000 får vara så länge, uppkommer mer 
kostnader eller annat som BIN kan behöva satsa på i höst. 
Höstavstämning i november. 
 
Nästa år och kommande år bör BIN även se över föreningskostnader 
och ökande investeringsbidrags kostnader. Samt kostnader hyra 
bibliotek och verksamhet i kommande Kultur/fritidsplan. 
 
Roger Isberg, S yrkar med anledning av texten ovan  
 
att höjning av ersättning för varje aktiv medlem med 25 kr till 200 
kr/medlem i ålder 5-25 år, som i vårens avstämning var 1147 
medlemmar=ca 28 000 kr i ökat aktivitetsbidrag.  
Bidraget är tillfälligt i år och beräknas på förra årets inlämnade 
medlemssiffror för 5-25 år, men bör permanentas. Tas i beaktning i 
kommande politiska prioriteringar för de 200 000 kr kommande år. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 92/15, Ej fördelade medel för 
föreningsbidrag 

 
att 70 000 kr ges till ryttarna som en delfinansiering och 
engångsbelopp. Bidraget ska ses som en hjälp i deras nybyggnation av 
ny klubblokal och som en del i spakravet från KS ”Återhållsamhet”. 
Istället för att dela ut hela beloppet på 200 000 kr till de övriga 
föreningarna i år. 
 
att skillnaden som blir kvar efter 70 000 kr får vara kvar, uppkommer 
mer kostnader eller annat som BIN kan behöva satsa på i höst, tas det 
upp för avstämning på BIN AU i november eller vid tidigare 
uppkommet behov. 
 
Sören Bondesson, S yrkar   
 
att höjning av ersättning för varje aktiv medlem med 25 kr till 200 
kr/medlem i ålder 5-25 år, som i vårens avstämning var 1147 
medlemmar=ca 28 000 kr i ökat aktivitetsbidrag.  
Bidraget är tillfälligt i år och beräknas på förra årets inlämnade 
medlemssiffror för 5-25 år, men bör permanentas. Tas i beaktning i 
kommande politiska prioriteringar för de 200 000 kr kommande år. 
 
Även arbetsutskottets förslag att återlämna överskott på 105 tkr till 
kommunstyrelsen då uppdraget anses var uppfyllt kvarligger. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag 
och Sören Bondesson, S yrkande finner han att bildningsnämnden 
beslutat enligt Sören Bondesson, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondesson, S 
yrkande och Roger Isberg, S yrkande finner han att bildningsnämnden 
beslutat enligt Sören Bondesson, S yrkande varvid omröstning begäres. 
 
Vid om röstning där ja = enligt Sören Bondesson, S yrkande och nej= 
enligt Roger Isberg, S yrkande avges 7 ja-röster, 2 nej-röster.  
Hur var och en har röstat framgår av omröstningslista nummer 1.  
Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Sören Bondesson, S 
yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 92/15, Ej fördelade medel för 
föreningsbidrag 
 

Omröstningslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

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 Per-Olof Karlsson, SD X  

Eva-Kristina Berg C  X  

Nicklas Thorlin SD  X  

  Summa 7 2 

 

Bildningsnämnden beslutar: 
att höjning av ersättning för varje aktiv medlem med 25 kr till 200 

kr/medlem i ålder 5-25 år, som i vårens avstämning var 1147 
medlemmar=ca 28 000 kr i ökat aktivitetsbidrag.  

 Bidraget är tillfälligt i år och beräknas på förra årets inlämnade 
medlemssiffror för 5-25 år, men bör permanentas. Tas i beaktning i 
kommande politiska prioriteringar för de 200 000 kr kommande år. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 93/15    15/BIN0114 
AU § 109/15     
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Skolverket har antagit nya avgiftsnivåer för maxtaxa utifrån förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet. De nya avgiftsnivåerna, som skall tillämpas från 
och med den 1 juli 2015, innebär att kommuners avgiftsintäkter kommer att 
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015 eller så fort det är möjligt där efter. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Yvonne Häggbring, skolassistent 
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BIN § 94/15 15/BIN0037  
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef 
Delegationsärende nr 11 angående tecknat avtal om konstnärlig gesaltning. 
Delegationsärende nr 12 samt nr 20 angående fastställandet av kulturprogram. 
Delegationsärende nr 13 angående utbetalning av investeringsbidrag. 
Delegationsärende nr 14 samt 16-18 angående inköp av barn- och 
ungdomskulturprogram. 
Delegationsärende nr 19 angående utbetalning av bidrag till studieförbund. 
 
Sofie Larsson, förskolechef 
Delegationsärende nr 17 angående rekrytering av personal. 
Delegationsärende nr 18 angående befrielse av förskoleavgift under 
uppsägningstid. 
Delegationsärende nr 19 angående beviljad ansökan om utökad tid för språklig 
träning. 
 
Johanna Fors, rektor 
Delegationsärende nr 9-17 angående rekrytering av personal. 
 
Håkan Petersson, bildningschef 
Delegationsärende nr 6 angående beslut om avslag på ansökan om 
tilläggsbelopp 
Delegationsärenden nr 7 angående beviljandet av ansökan om tilläggsbelopp. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-09-08 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIN § 95/15    15/BIN0038  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-08-19. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att godkänna anmälan. 
------- 
Sändlista 
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 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-09-08 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
BIN § 96/15      
Ansökan av statsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden efterhör hur bildningsförvaltningens arbete med att söka 
statsbidrag för utveckling av verksamheten fortlöper. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att ansökan för minskade 
barngrupper i förskolan är inskickad samt att ansökan för Lågstadiesatsningen 
kommer att skickas in senast den 15 september. Bildningsförvaltningen avser 
här att söka bidrag för utökade lärartjänster och speciallärartjänst. 

 
Bildningsnämnden uppmanar bildningsförvaltningen att eftersöka högre bidrag 
än bidragsramarna anger. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Sofie Larsson, förskolechef 
 
 
 

 
 
 


