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AU § 103/14     
Ändring av föredragningslistan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
förändra föredragningslistan genom  
 
att ta upp nytt ärende om Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 

som ärende 6, 
 
att ta upp nytt ärende om Studiebesök Ljungbyholm som ärende 7 samt 
 
att ta upp nytt ärende om Genomlysning av kostnader för 

kollektivtrafik/skolskjutsar. 
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AU § 104/14  14/BIN0006  
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. 
 

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. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 
 

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

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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  
 
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet 

inom förskola och skola. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 
Torsås Kyrkliga Samfällighet har sagt nej till ökning av antalet placeringar på 
Vindruvan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 
 

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. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 104/14, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 

 
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. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 105/14   14/BIN0066  
Årshjul redovisning oktober 

 
Ärendebeskrivning 
Individuell kompetensutvecklingsplan 
Bildningsnämndens mål är att varje anställd i dialog med arbetsgivaren skall 
göra en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens och 
individens behov. 
 
Uppföljning visar att bildningsförvaltningens samtliga chefer i samband med 
RUS-samtalen har genomfört en individuell kompetensutvecklingsplan med all 
personal. Med anledning av nyanställningar eller byte av tjänst/chef kan max 
tio procent av personalen sakna individuell kompetensutvecklingsplan. 
 
Korrespondensgymnasiet genomströmning 
Bildningsnämndens målsättning är att Korrespondensgymnasiet genom en 
effektiv och kvalitativ utbildning ska nå målsättningen med 100-procentig 
genomströmning. 
 
I dagsläget är 500 elever inskrivna vid Korrespondensgymnasiet, samtliga på 
studerar på distans. 
Måluppfyllelsen har under de senaste tre åren ökat markant, men målet på 100 
procent är inte uppnått. Verksamheten arbetar för att förbättra verksamheten 
fokuserat på:  

 att intensifiera kontakten med eleverna och att skapa 
förtroendefulla relationer, 

 att skapa strukturer och tydliga krav för eleverna för att ge dem 
större möjligheter att genomföra sina studier på ett 
ansvarstagande sätt, 

 att utveckla stöd i lärprocessen för samtliga elever på såväl 
kollektivt som individuell plan, 

 att tydliggöra ansvarsfördelning inom verksamheten genom 
utarbetande av tydliga uppdragsbeskrivningar och rutiner samt 

 att skapa en organisationskultur som präglas av kollegialt stöd 
och lärande samt en gemensam syn på skolans ansvar för 
elevernas utbildning och välmående. 

 
Samtliga strategier har beslutats utifrån forskning och beprövad erfarenhet och 
verksamheten ser att samtliga har gett resultat. Med anledning av detta arbetar 
skolan därför vidare enligt den förbättringsstrategi som inbegriper ovan 
nämnda strategier och utvärderar kontinuerligt verksamheten i förhållande till 
måluppfyllelse. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 106/14    14/BIN0154  
AU § 94/14     
AU § 90/14     
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 106/14, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Jill Jonsson, S, efterhör hur arbetet med bildningsförvaltningens 
utredningsuppdrag kring daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att skrivelse angående ärendet skall 
vara klart för presentation i bildningsnämndens arbetsutskott den 24 
september. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Bildningsförvaltningen informerar om ärendet och kommer att arbeta vidare 
med att komplettera pågående utredning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Bildningsförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse som beskriver att de under 
beredning av uppdraget att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever i 
grundskolan uteslutande mött rapporter och forskning som påvisar den dagliga 
fysiska aktivitetens fördelar vid så väl inlärning och prestationer i skolan som 
välbefinnande, förbättrade levnadsvanor, möjlighet att kontrollera impulsiva 
handlingar samt att behålla ett ökat fokus skoldagen igenom.  
 
Utredningen har gett en ökad positiv syn på införandet av daglig fysisk aktivitet 
för samtliga elever. Arbetet med utredningen har ökat förståelsen för hur 
viktigt daglig fysisk aktivitet är för unga människor och i kartläggning har det 
även framkommit att dagens rörelsemönster hos unga människor leder till 
minskad fysisk aktivitet. 
Svårigheter kring ett införande av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever är 
inte självklart och helt enkelt att organisera utan kräver stöd i olika former. 
Grundförutsättningar som framkommit i utredningen: 

 Hur ser ett optimalt genomförande ut med syfte att erhålla bästa 
resultat för elevens tillgodogörande och utveckling?  

 Var ifrån skall tid för genomförande tas? 

 Var ifrån skall resurser tas? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 106/14, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever  

 
Följande alternativ för genomförande ses som möjliga ur syftet att nå resultat 
kopplat till ovan nämnd forskning och rapporter: 
 

1. Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever införs genom att rektor utökar 
timplanen samt från bildningsnämnden erhåller ekonomiskt tillskott för 
att kunna ge samtliga elever 30 min schemalagd fysisk aktivitet de dagar 
ämnet idrott inte står på schemat, stödja satsningen för 
kompetensutveckling av personal samt uppföljning av utfall – samtliga 
faktorer vilka stärker förutsättningarna till ett framgångsrikt och över 
tid hållbart arbete. 
Kostnad: personal och kompetensutveckling 
Frågetecken: behöver skoldagarna förlängas och skolskjuttider ändras? 
 

2. Föräldraengagemang! Att föräldrar, oavsett genomförandealternativ, 
görs medvetna om bakgrunden till satsningen och engageras i arbetet 
för en fysisk och hälsosam livsstil. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 
uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 

uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 

--------- 
Sändlista: 
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AU § 107/14    
BIN § 81/14     
Skötsel av Sahara  

  
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, har emottagit synpunkter från lärarpersonal avseende 
bristfällig skötsel av idrottsplatsen på Sahara. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att diskutera ärendet med 

samhällsbyggnadsförvaltningen för lösning av problematiken. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att samtal förts med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som anser att samhällsbyggnadsförvaltningen 
ansvarar för skötsel, men att det sker på uppdrag från bildningsförvaltningen. 
Bildningsförvaltningen anses ansvara för skötselns finansiering. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning kring 

ansvarsfrågan inklusive ekonomiskt ansvar kring skötsel av Sahara. 
--------- 
Sändlista: 
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
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AU § 108/14   14/BIN0155  
Sammanträdestider 2015 
  
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdestider för 2015 föreligger enligt följande: 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 

 
Januari 19 Augusti 10 

 Februari 23 September 21 
 Mars 30 Oktober 26 
 April 27 November 23 
 Maj 25 
 
 Sammanträdet börjar klockan 08.00 
 Plats: Gamla kommunhuset, sammanträdesrummet andra våningen 
 
 
 Kultur- och fritidsutskottet 
  

Januari 13 September 8 
 Mars 3 Oktober 13 
 Maj 12 November 10 
 
 Sammanträdet börjar klockan 16.00 
 Plats: Torsås bibliotek 
 
 
 Bildningsnämnden 
  

 Februari 2 September 7 
 Mars 16 Oktober 12 
 April 13 November 9 
 Maj 11 December 14 
 Juni 15 
  
 Sammanträdet börjar klockan 17.30 
 Plats: Nya kommunhuset, sammanträdesrummet tredje våningen 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 108/14, Sammanträdestider 2015 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
I förslaget till sammanträdestider för 2015 har varje nämnd i Torsås kommun 
konsekvent lagt sina möten till en och samma dag för att nämndernas, 
inklusive utskottens, sammanträden inte skall kollidera med varandra. Både 
bildningsnämndens- samt bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
har förlagts till måndagar medan kultur- och fritidsutskottets möten förläggs till 
tisdagar. 
 
Maria Karlsson, C, föreslår att starttiden för bildningsnämndens möten under 
2015 tidigarelägges till klockan 16.00. 
 
Sören Bondesson, S, står ej bakom detta med anledning av att ledamötena har 
arbeten att sköta. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna sammanträdestider för 2015 samt 
 
att ändra starttiden för bildningsnämndens möten till klockan 16.00. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 109/14   13/BIN0072 
AU § 69/14     
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 § 109/14, 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 § 109/14, 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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, ger en delredovisning av pågående utredning 
och informerar att uppdraget kommer att redovisas i följande tre nivåer: en 
kulturskola helt i egen regi, en kulturskola i delad regi samt en kulturskola helt i 
extern regi. Ramverk för de tre nivåerna är framtagna för att kunna göra 
jämförbara bedömningar och beräkningar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid 
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AU § 110/14    
BIN § 82/14     
Studiebesök Ljungbyholm  

  
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör om inte ett besök på Södermöreskolan och 
Ljungbyholmsskolan i Ljungbyholm vore på sin plats med syfte att få kunskap 
om användbara skollokaler inför bildningsnämndens yttrande till 
kommunstyrelsen avseende renovering/nybyggnation av Torskolans 
högstadium. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att koordinera ett studiebesök för 

bildningsnämnden i Ljungbyholm. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att kontakt tagits med Mattias Ask, 
kommundelschef på Södermöre kommundelsförvaltning och studiebesök i 
Ljungbyholm kommer antingen att ske den 12 eller 26 november. 
Bildningsförvaltningen återkommer med datum. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 111/14   14/BIN0114 
BIN § 72/14    
AU § 75/14     
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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Kent Frost, ekonomichef, har i skrivelse till bildningsnämndens arbetsutskott 
redogjort för kommunens kostnader för kollektivtrafik och skolskjutsar åren 
2012-2014. 
Skrivelsen tydliggör att budgeten för 2012 borde ha varit ca 7 250 tkr istället 
för 6 619 tkr. Bildningsförvaltningen har således enligt ekonomichefen fått för 
lite resurser med sig vid flytt av trafikansvar från kommunstyrelsen till 
bildningsnämnden. 
 
Mellan åren 2012 och 2013 har vagnskilometerna ökat med cirka 150 tkr, vilket 
kan härledas till resorna för ytterskolornas införande av hemkunskap- samt 
slöjdundervisning i Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 111/14, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att hos kommunstyrelsen äska om 650 tkr i kompensation för de ekonomiska 

medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat bildningsnämndens 
huvudsakliga verksamhet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att, med hänvisning till ekonomichefens skrivelse om ökade trafikkostnader, 

hos kommunfullmäktige äska om 650 tkr i kompensation för de 
ekonomiska medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat 
bildningsnämndens huvudsakliga verksamhet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Sören Bondesson, S, efterhör vad som händer i ärendet avseende 
ansvarsfördelning för trafiken samt vad som händer kring upphandling av 
kollektivtrafik med hänvisning till yrkande i kommunstyrelsen 2014-07-08 § 
155 där beslut togs om att Kalmar länstrafik skulle bjudas in i augusti-
september 2014 samt att bildningsnämndens arbetsutskott skulle få vara 
närvarande. 
 
Hanna Grahn, utredningssekreterare och kontaktperson för trafikfrågor, 
meddelar att ärendet behandlas av kommunledningsförvaltningen samt att 
Kalmar länstrafik har bjudits in att närvara vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 3 februari 2015 för information angående kommande upphandling. Till 
detta möte kommer även bildningsnämndens arbetsutskott att bjudas in. 
 

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

 


