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AU § 112/14
Ändring av föredragningslistan
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19:
förändra föredragningslistan genom
att ta upp nytt ärende om Genomlysning av kostnader för
kollektivtrafik/skolskjutsar som ärende 6.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 113/14
14/BIN0006
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 KarlErik 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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2014-11-19

Fortsättning AU § 113/14, 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 KarlErik 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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 113/14, 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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 6 av 15

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19

Fortsättning AU § 113/14, 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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 113/14, 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 förskoleoch 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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 113/14, 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.
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.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:
Sofie Larsson, förskolechef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 114/14
Årshjul redovisning november

14/BIN0066

Ärendebeskrivning
TRAS – Barn i behov av förstärkt språkstimulerande miljö
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar erhållna resultat från TRAS,
läsutveckling i förskola, genomförda vårterminen 2014 vilket visar att antalet
barn i behov av stöd, jämfört med vårterminen 2013, har ökat från 28, 4
procent till 39,0 procent. Orsak till ökat antal barn i behov av stöd beror på en
rad olika faktorer som bland annat ökat barnantal i förskolan, stora
barngrupper samt många barn per årsarbetare.
Genomförda åtgärder som anses främja språkutvecklingen presenteras.
Andel ekologiska livsmedel
Bildningsnämndens målsättning är att av öka den ekologiska andelen livsmedel
i verksamheten jämfört med år 2013 till en andel av 25 procent.
Statistik för första halvåret 2014 påvisar att 31 procent av gjorda inköp är
ekologiska livsmedel.
Målet för 2014 anses ha uppnåtts.
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19:
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden.
------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 115/14
AU § 98/14
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget

14/BIN0113

Ärendebeskrivning
Efter beslut från kommunstyrelsen om att utforma ritlinjer för lägsta
elevunderlag för kommunens låg- och mellanstadieskolor ställer
bildningsnämnden 2014-05-05 § 47 sig bakom bildningschefens yttrande som
innebär att det utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra
oberoende faktorer, inte är möjligt att utforma riktlinjer för ett lägsta
elevunderlag.
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 188 att ärendet återremiteras till
bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie med andra
kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som
riktade medel för finansiering av studien.
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:
att i arbetsutskottets beredning ta fram mer underlag i ärendet.
Arbetsutskottets behandling 2014-11-19:
Enligt liggande budgetförslag från den politiska majoriteten finns ingen
finansiering avsatt för genomförande av jämförande studie.
Arbetsutskottet beslutar:
att låta ärendet vila till dess att nya besked från kommunstyrelsen erhålls.
-------Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 116/14
Beslutsattester 2015
Torsten Karlsson, ekonom, presenterar förslag på beslutsattestanter för
bildningsförvaltningen 2015:
Ansvar

Attestant

Ersättare

6100
6101

Förvaltningschef
Enhetschef Kultur och
fritid
Kostchef
Utvecklingsledare
Förskolechef
Rektor Torsås grundskola
Rektor
Korrespondensgymnasiet

Ekonom
Förvaltningschef

6102
6103
6131
614
615

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef samt ekonomen fungerar även som ersättare för samtliga
ansvar när ordinarie beslutsattestant inte är på plats.
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2014-11-19:
att godkänna beslutsattester för bildningsnämnden 2015.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 117/14
Arbetsmiljöverkets inspektion

14/BIN0090

Ärendebeskrivning
Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av
arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket har därför startat en flerårig nationell
tillsyn av skolans systematiska arbetsmiljöarbete där både huvudmän för skolan
samt ett urval av skolorna ska inspekteras.
Under hösten har inspektioner av det systematiska arbetsmiljöarbetet
genomförts på Torskolan, Korrespondensgymnasiet, Torsås bibliotek samt hos
huvudmannen. I samband med dessa inspektioner har även en inspektion av
den fysiska arbetsmiljön på Torskolan genomförts.
Arbetsutskottets behandling 2014-11-19:
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för de två skriftliga svar som avgått
till Arbetsmiljöverket vilka avser svar beträffande åtgärder av brister och krav
framkomna vid inspektion av huvudmannen den 8 oktober 2014 samt yttrande
om Arbetsmiljöverkets övervägande att fatta beslut om föreläggande mot
huvudmannen avseende den fysiska arbetsmiljön på Torskolan.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 118/14
14/BIN0114
AU § 111/14
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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 118/14, 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 augustiseptember 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.
Arbetsutskottets behandling 2014-11-19:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-11-18 § 325 att från
bildningsnämnden inhämta synpunkter från kommunchefens förslag på ansvar
för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun.
Föreslaget dokument över ansvar för kollektivtrafikfrågorna delas ut enligt akt.
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-19 bildningsnämnden besluta:
att godkänna kommunchefens förslag på ansvarsfördelning för
kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun.
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