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AU § 58/14   14/BIN0006   
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. 
 

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, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 58/14, Förskoleverksamheten i Torsås kommun  
 
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 och ytterligare två barn som ska placeras 
in. Volymtiden, antalet närvarande timmar, har ökat med cirka tio procent. 
Hittills har 32 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. 
 

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

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
--------- 
Sändlista: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef 
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AU § 59/14      
Årshjul för bildningsnämnden 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens årshjul för uppföljning och redovisning av verksamheten 
2014 presenteras enligt akt.  
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan samt interna uppföljningar som vidare ämnar ligga till grund 
för nämndens resursfördelning. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-05-14 bildningsnämnden 
besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämnden 2014. 
--------- 
Sändlista: 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 24   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2014-05-14 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
AU § 60/14     
AU § 50/14 
AU § 37/14 
AU § 21/14 
AU § 9/14 
BIN § 171/13     
BIN § 231/12 
AU § 112/12     
Centrala elevhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande, 
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. 
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och 
ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd. 
 
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas 
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i 
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska 
samt specialpedagog. 
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur 
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina 
elevärenden till teamet. 
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning till 
personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av lärarnas 
hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet med 
utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en annan 
viktig del av den centrala elevhälsans arbete. 
 
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av 
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns 
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens 
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig 
överblick. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg 
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för 
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en 
effektiv elevhälsa.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 60/14, Centrala elevhälsan 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med den centrala elevhälsan fortlöper med 
hänsyn till ambitionen att stärka den egna organisationen och minska 
användingen av Resolut. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring centrala elevhälsans pågående 
arbete med att stärka den egna organisationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-20: 
Möte har hållits mellan ansvarig chef för centrala elevhälsan samt bildningschef, 
rektorer och förskolechef där förväntningar har diskuterats utifrån lagstadgat 
uppdrag. Nytt möte kommer att hållas mellan parterna där även centrala 
elevhälsans medlemmar närvarar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Rektor ansvarar enligt lag för sitt egna rektorsområdes elevhälsoteam. 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har resonerat kring elevhälsans behov 
och anser att arbetet behöver börja med att först bemanna rektorernas 
elevhälsoteam med de kompetenser som behövs för att hantera uppdraget. Där 
efter kan den centrala elevhälsan skapas med resurser som kompletterar 
rektorernas elevhälsoteam. Vid behov kan även resurser som inte finns i 
kommunen köpas in externt. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 16 april återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar vart bildningsförvaltningen befinner 
sig i processen kring den centrala elevhälsan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 60/14, Centrala elevhälsan 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör tillsammans med Bertil Tjerneld, 
utvecklingsledare, för den kommande organisationsförändringen inom skolan, 
start höstterminen 2014, vilken kommer medföra fördelar för elevhälsans 
utveckling. 
Organisationsförändringen innebär att grundskolans två rektorsområden slås 
samman till ett vilket leds av en rektor som till sin hjälp förfogar över 1,5 tjänst 
som biträdande rektor samt 0,5 tjänst som planerare.  

 
Rektor ansvarar för att skapa ett elevhälsoteam som kan svara upp mot 
rektorsområdets behov. Under förvaltningschefens ansvar placeras vidare resurs- 
och stödteam, Central elevhälsa, vars specifika kompetenser ska verka för hela 
verksamhetens behov.  
Av vikt är att knyta elevhälsans resurser till förvaltningen varav initiativ till 
förändring av avtal med Resolut har påbörjats. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti uppdraga åt 

bildningsförvaltningen att återrapportera hur arbetet fortlöper. 
--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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AU § 61/14   11/BIN0077 
AU § 54/14    

AU § 28/14      
AU § 79/13    

AU § 17/13     
BIN § 11/13    
BIN § 4/13  

Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering. 
 

Yrkanden och proposition  
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras. 
 
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras samt 
 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska tas 

fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det 
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta 
medför för personalen. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar 
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola 
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar. 
  
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att uppdra 
åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov 
och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av 
Bergkvara skolas tillagningskök. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att 
bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 61/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara 
skola 
 
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. 
Hur var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
  
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, 
tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och användningsområde ska ta 
fram två kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Lina Milesson FP  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Marcus Johansson C  X  

Maria Karlsson C  X  

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 

utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 

 

Reservation 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att lokalutredarna inte kan åta 
sig uppdraget, med att utifrån behov och användningsområde ta fram två 
kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök, inom ramen 
för lokalutredningen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att invänta resultat av pågående lokalutredning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 61/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara 
skola 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
En inspektion av Bergkvara skolas tillagningskök har genomförts av 
kommunens livsmedelsinspektör. Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga, 
men bör åtgärdas omgående. 
 
Förslag i genomförd lokalutredning behandlar eventuella möjligheter till 
hantering av lokalsituationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Maria Karlsson, C efterhör om de avvikelser som framkom vid kommunens 
livsmedelsinspektörs inspektion har åtgärdats. 
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att fastighetsägaren ombesörjt 
vidtagna åtgärder är och att köket uppfyller erforderliga krav. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att se över kostnader och innebörd av en 

uppfräschning av befintligt tillagningskök och matsal i Bergkvara skola. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Torsås Fastighets AB har informerat bildningsförvaltningen att några större 
åtgärder är svåra att göra utan att påverkas av befintliga nybyggnationsregler. För 
att säkerställa byggnadens skick och eventuellt renoveringsbehov kan en 
statusbesiktning göras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen informerar att statusbesiktning av aktuell fastighet har 
beställts hos fastighetsägaren vilken kommer att genomföras under hösten 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
Inger Sandbäck, rektor 
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AU § 62/14   14/BIN0034 
BIN § 35/14     
AU § 36/14    
AU § 8/14 
BIN § 170/13     
Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, belyser att bildningsnämnden med hänsyn till risker för strålning 
behöver ta ställning till om verksamhetsområdets framtida användning av 
internet ska genom fiber eller genom mobila lösningar. Även en policy med 
riktlinjer angående strålning behöver tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring användning av fiber och 
öppna nätverk. 
 

Yrkande och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar 
 
att uppdra till bildningsförvaltningen att via Torsås Fastighets AB ta fram 
prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber. 

 
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 via Torsås Fastighets AB ta fram 

prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att efterhöra hur andra kommuner 

hanterar policy för strålning i miljö där barn och ungdomar vistas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar av bildningsförvaltningen framtagen 
skrivelse innehållandes förslag till förhållningssätt angående 
skolornas/förskolornas användning av trådlöst Wi-Fi. 
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 62/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 
uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska bifogas 
protokollet från skyddsronden. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten samt 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska bifogas 
protokollet från skyddsronden. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Roger Isberg, S framför funderingar angående för- respektive nackdelar mellan 
Wi-Fi samt fast internetuppkoppling. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska bifogas 
protokollet från skyddsronden, 

 
att verksamheten i möjligaste mån skall använda fast internetuppkoppling samt  
 
att ändra överskriften till bildningsförvaltningens dokument ”ställningstagande 

till skolornas/förskolornas användning av trådlöst WiFi” genom att även 
lägga till ”och strålning” på slutet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen visar att Torskolans nätverk har en 

direktkoppling till kommunens nät och även till internet. Ytterskolorna har idag 

uppkoppling via ADSL vilket ger skolorna 8 – 15 Mbit bandbredd vilket är 

tillräckligt idag, men ingen långsiktig lösning. 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 62/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
Telia Sonera uppskattar kostnad för 100 Mbit fiberanslutning till ytterskolorna i 

Gullabo, Bergkvara och Söderåkra skola till en engångskostnad på 50-70 tkr för 

fiberkabel med dragning och kringutrustning samt en årskostnad för 

abonnemang till 15-20 tkr. 

Enligt Torsås kommuns IT-avdelning pågår en upphandling av dessa tjänster, 

men som på grund av överklagandeprocesser har försenats. I upphandlingen 

ingår frågan om fiberuppkoppling till ytterskolorna och förhoppningsvis kan 

exakta priser erhållas hösten 2014.  

 

Bildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta: 
att avvakta pågående upphandling av fiberuppkoppling till ytterskolorna för 

erhållandet av exakt kostnad. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att en kommungemensam strategi avseende fiberuppkoppling och upphandling 

av fiberuppkoppling fastställes samt 

 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att avvakta pågående upphandling av fiberuppkoppling till ytterskolorna för 

erhållandet av exakt kostnad. 

--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
Kommunstyrelsen
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AU § 63/14   13/BIN0106   
Budgetuppföljning 2014-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redovisar prognos för bildningsförvaltningen 
per 2014-04-30 enligt akt. 
 
Personalkostnader för grundskola ligger över riktpunkten med anledning av 
behov att sätta in extra lärarresurser och elevassistenter. Till viss del förvantas 
detta kunna täckas med statsbidrag och i övrigt genom omprioriteringar resten 
av året. 
Dock anses svårigheten i uppdraget bli besvärligare att hantera då fler barn med 
särskilda behov ökar. 
 
Bildningsförvaltningen ger prognosen en miljon i underskott per helår. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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AU § 64/14    
Genomlysning av kostnader för kollektivtrafik/skolskjutsar 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-02-19 § 23 att uppdra åt 
bildningsförvaltningen att genomlysa kostnaderna för 
kollektivtrafik/skolskjutsar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen har efterhört hos ekonomiavdelningen om redogördelse 
för ramtilldelning avseende kollektivtrafik/skolskjutsar, men svar har ej ännu 
erhållits. 
Frågan kring vem som är ansvarig för Torsås kommuns kollektivtrafik 
diskuteras. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti ge en rapport i ärendet samt 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken, 
 
att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmännytta för invånarna i 

Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten samt 
 
att bildningsnämnden så länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader 

ligger på bildningsnämndens ansvarsområde erbjuds möjlighet att vara 
delaktig på de arenor som berör trafikfrågor. 

------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 65/14   14/BIN0002  
Ansökan fristående förskola Skogslyckan  

  
Ärendebeskrivning 
Ansökan om godkännande för fristående förskola har inkommit från Förskolan 
Skogslyckans ekonomiska förening. 
 
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den 
fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska 
även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en 
kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående 
förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. I vissa fall 
kan undantag från denna huvudregel göras. Kommunen skall också bedöma om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt 
läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i 
skollagen gäller även för fristående förskolor. 
 
Kommunen ska lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller 
ovanstående kvalitetskrav. Hemkommunen ska lämna bidrag till den fristående 
förskolan för varje barn vid förskolenheten. Bidraget består av ett 
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. 
 
Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar 
samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande behandling) i 
skollagen följs av den fristående förskolan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen har begärt in kompletteringar avseende ansökan och 
först när ansökan anses vara komplett kan ställningstagande angående ansökan 
överlämnas till politiken för beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 66/14   14/BIN0047  
Projekt Ungdomspanel 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns medtaget att nämndens åtagande är 
att ungdomsfrågor lyfts fram i en särskild ungdomspanel och att en panel 
inrättas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-04-15 § 134 att inhämta yttrande 
från bildningsnämnden och socialnämnden om att inrätta en ungdomspanel. 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14: 
att ställa sig bakom dialogformen ungdomspanel, men vill avvakta arbetet med 

lokal ungdomsstrategi (LUS) i avseendet huruvida en ungdomspanel är det 
rätta forumet samt  

 
att efterfråga fördjupad information angående mål, syfte och ambition med en 

ungdomspanel.  
--------- 
Sändlista: 
Kommunkansliet 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare 
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AU § 67/14     
Pedagogiska måltider i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Inför läsåret 2013/2014 beslutade bildningsnämnden 2013-01-09 § 2 att införa 
en avgift för pedagogisk lunch i såväl förskola som skola i Torsås kommun. 
Avgiften fastställdes till 20 kronor per person och lunch. 
 

Skolmåltiden är en oerhört viktig resurs i skolarbetet. En bra skollunch 
underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg 
Måltiden är också en viktig social situation som barn/elever behöver lära sig att 
hantera. Alla barn får inte träning i detta hemifrån och därför blir skolan en 
viktig arena för att lära barnen social kompetens och grundläggande bordsskick. 

Efter införandet av kostnad för pedagogisk lunch har verksamheternas chefer 
kunnat se att miljön i skolresturangen försämrats, att det är oroligare och 
stökigare och att färre vuxna sitter och äter med barnen. På flera av enheterna 
har det märkts en minskning av antalet närvarande vuxna under tiden 
barnen/eleverna äter lunch. Effekter av detta är en högre ljudnivå och sämre 
matro för eleverna. Kökspersonalen har också konstaterat att detta leder till att 
barnen/eleverna äter mindre.  

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

att från och med höstterminen 2014 återinföra kostnadsfria pedagogiska 
måltider för pedagogisk personal enligt lagt förslag för bemanning och rutiner 
(Konsekvensanalys med förslag på rutin pedagogiska måltider). 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-14 bildningsnämnden besluta: 
att från och med höstterminen 2014 återinföra kostnadsfria pedagogiska 

måltider för pedagogisk personal enligt lagt förslag för bemanning och rutiner 
(Konsekvensanalys med förslag på rutin pedagogiska måltider). 

-------- 
Sändlista: 
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AU § 68/14      
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att svar har skickats till Skolinspektionen angående anmälan om särskilt stöd för 
en elev i Torsås kommun, 
 
att rekrytering av ny förskolechef pågår samt 
 
att kommunstyrelsen 2014-04-29 § 88 beslutat att en schabloniserad ersättning 
om 35 tkr per helår och barn ska utgå till bildningsnämnden för ersättning vid 
flyktingplacering. 

 
Arbetsutskottets beslutar 2014-05-14: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 69/14   13/BIN0072   
AU § 53/14   
AU § 64/13     
Motion – Kommunal musik- / kulturundervisning  

  
Ärendebeskrivning 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin 
gymnasieutbildning Stage4You. 
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik- 
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 211 att överlämna 
motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i 
en kommunal musik-/ kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för en kommunal 

musikskola i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid, föredrar ärendet. 
 
Torsås är en av sju kommuner i landet som inte har någon musik-/kulturskola, 
och den enda kommunen i Kalmar län. En musik-/kulturskola är enligt SMOK, 
Sveriges Musik och Kulturskoleråd, en frivillig verksamhet som är kommunalt 
ägd eller kommunalt finansierad. SMoK:s statistik pekar dock på att det är stora 
skillnader på kommunernas utbud av aktiviteter, vilken terminsavgift 
kommunerna tar ut av eleverna och hur den totala budgeten för musik-
/kulturskolan ser ut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 69/14, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Torsås kommun hade fram till 1997 en kommunal musikskola som drevs av 
Musikinstitutet i Torsås HB, Mit. Idag erbjuder Torskolan elever i år 7-9 musik 
på TFM- tid, Tid för måluppfyllelse. En hög procent av alla elever på högstadiet 
väljer musik. 

 
För att kunna bilda sig en uppfattning om kostnader i samband med att driva en 
kulturskola har statistik inhämtats från tre kommuner, Mullsjö, Ydre och 
Emmaboda. 
En kulturskola i Torsås kommun skulle, utifrån en jämförelse med ovanstående 
kommuner, kosta kommunen mellan 5 000 och 10 000 kr per elev. Faktorer som 
styr är vilken kvalitet man vill ha i verksamheten, dess omfattning av aktiviteter 
som erbjuds, terminsavgiftens storlek samt möjlighet till samordning med 
befintlig verksamhet. 
I ett inledningsskede kostar det att bygga upp en icke befintlig verksamhet.  

 
Tre alternativ presenteras angående möjligheter till drift av musik-
/kulturundervisning:  

1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi 
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av 

Stage4you Academy utifrån kostnadsförslag 
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för 

att genomföra ett musikskoleprojekt  
 
Oavsett val av alternativ bör musikprofilen på Torskolan vara kvar som ett 
komplement till kulturskolan, om än i något mindre omfattning.  
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att genomföra en studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur 

Emmaboda kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små resurser 
samt 

 
att bjuda in Stage4you Academy till bildningsnämnden för att föra en vidare 

dialog kring deras förslag på verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att låta ledamötena i arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet tillsammans 

med tjänstemän från bildningsförvaltningen genomföra en studieresa till 
Emmaboda kommun för att få en inblick i hur Emmaboda kan bedriva en 
fungerande kulturskola med relativt små resurser. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 69/14, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Representanter för bildningsförvaltningen samt bildningsnämndens 
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har den 13 maj besökt Emmaboda 
kommun för att ta del av deras helhetslösning för kulturskola.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet att bedriva 

kulturskola i egen regi med kärna i musik samt se över kostnader och 
finansiering samt en möjlig organisation. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
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AU § 70/14 
BIN § 168/13     
Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever  

  
Ärendebeskrivning 
Människors levnadsvanor har stor betydelse i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. 
Hjärt-kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke orsakar stort 
lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av dödligheten i Sverige.  
Människors levnadsvanor spelar stor roll i utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom. 
Forskning visar att hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt liksom att sociala 
faktorer som föräldrars och kompisars vanor har stor betydelse för hur en ung 
människas levnadsvanor utvecklas. Skolan har här en mycket viktig roll att spela 
för att stötta positiv utveckling och minska ojämlikhet orsakad av exempelvis 
varierande hemförhållanden. 
I gällande skolförordning framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet- ändå är det få skolor som erbjuder daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för skoldagen. 
 
Tidningen Barometern berör ämnet i artikel 2013-12-04. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
 
Yrkande och proposition  
Socialdemokraterna yrkar 
 
att bildningsnämnden ger rektorerna för grundskolan i Torsås kommun i 
uppdrag att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever under våren 2014 
och allra senast från och med läsåret 14-15. Torsås kommun ska vara en av de 
kommuner som går före för att få länets hälsosammarste befolkning. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till yrkandet och ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda ärendet vidare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Sören Bondesson, S, efterhör hur utredningen med möjligheter till införandet av 
daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ärendet kommer att tas upp för 
vidare behandling på bildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 20 maj. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 

 
 


