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AU § 1/15     
Ändring av föredragningslistan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Verksamhetsplan 2015 som ärende 10. 
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AU § 2/15   14/BIN0006  
AU § 113/14    
BIN § 103/14    
AU § 104/14    
AU § 100/14  
BIN § 69/14     
AU § 76/14     
AU § 71/14    
AU § 58/14     
BIN § 49/14   
AU § 47/14     
AU § 38/14    
AU § 27/14    
Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, förskolechef, har sökt ansökt om tjänstledighet för jobb i annan 
kommun och slutar sin tjänstgöring i Torsås kommun den 26 februari. 
Rekrytering av ny förskolechef behöver därför genomföras omgående. 
 
Lärarförbundets skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
inkommit 
med en begäran angående medlemmarnas arbetsbelastning. Lärarförbundet 
begär svar på hur en rimlig organisation ska se ut och när den ska genomföras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att följa upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Karl-Erik Olsson tjänstgör som tf förskolechef fram till dess att ny 
förskolechef rekryterats. 
För tillfället står nio barn i kö för inskolning under våren och sammanlagt finns 
267 barn inskrivna i Torsås kommuns förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 
och förskolan Vindruvan inkluderad. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammanträde den 16 april bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson. 
 

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 § 2/15, 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 § 2/15, 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 AU § 2/15, 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 § 2/15, 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 § 2/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Sofie Larsson, förskolechef, ger information kring förskolans 
verksamhet och den nyöppnade, tillfälliga avdelningen Näckrosen, 
belägen i Filadelfiakyrkans lokaler. 
Genom ökat födelsetal 2014, ökat inflyttande samt ökat antal 
nyanlända/asylsökande som valt att stanna kvar i Torsås kommun har 
även antalet barn i behov av barnomsorgsplats ökat. 
Förskolorna i Torsås kommun har i snitt 19,9 barn per avdelning 
medan rikssnittet har 17,7 barn per avdelning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 2/15, Förskoleverksamheten i Torsås kommun  
 
Bildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram en långsiktig 
strategi för förskolans utveckling och framtid i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att till kommunstyrelsen efterhöra vad som gäller avseende hantering av 

hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Kommunstyrelsen 
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AU § 3/15 15/BIN0012  
Ny skola Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-15 § 142 att bifalla bildningsnämndens 
förslag, en nybyggnation utav alternativ Dahlström i två plan. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden 
gemensamt planerar för möjliggörande och organiserande av skolans drift 
under en kommande byggperiod på ett för verksamheten och ekonomin, 
fördelaktigt sätt. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
En styrgrupp bestående av bildningsnämndens arbetsutskott och styrelsen för 
Torsås Fastighets AB kommer ha sitt första styrgruppsmöte den 20 januari där 
organisationsskisser kommer att presenteras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 4/15   13/BIN0049 
BIN § 113/14  
Utökade ekonomiska resurser till 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. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheter till förändring 

av åldersgränsen för stöd till föreningarna i åldersspannet fem till 25 år samt 
att utreda vilka ekonomiska konsekvenser detta skulle medföra. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Karin Seebass, enhetschef, föredrar ärendet utifrån tjänsteskrivelse enligt akt. 
 
En utökning av åldersgränsen, 5 till 25 år, i Torsås kommun skulle i dagsläget 
innebära en ökning med cirka 220 aktiva medlemmar och därmed en extra 
kostnad på 38 500 kronor.  
Bildningsförvaltningen kommer tillsammans med Smålandsidrotten/SISU att 
kalla till en föreningsträff och låta föreningarna få komplettera 
föreningsbidragsansökningarna för 2015. 
Även flera av kommunens kulturföreningar, som inte är berättigade till 
föreningsbidrag, bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Dessa föreningar 
söker kulturbidrag och bör utifrån tjänsteskrivelsen också få del av den utökade 
ramen. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
att utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år samt 
att utöka kulturbidragen med 20 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden 2015-01-20 besluta: 
att utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år, 
 
att utöka kulturbidragen med 20 000 kronor samt 
 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att revidera riktlinjer för 

föreningsbidrag. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 5/15   13/BIN0072 
AU § 109/14    
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 § 5/15, 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 § 5/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Bildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för genomförd utredning av 
ärendet där kostnadsberäkningar för tre olika alternativ presenteras tillsammans 
med statistik från tre jämförbara kommuner, Mullsjö, Ydre och Emmaboda. 
 
Bildningsförvaltningens uppfattning är att det finns ett stort intresse för 
kulturskola i Torsås kommun och därför är det viktigt att starta verksamheten 
så snart som möjligt. En kulturskola skulle stärka kommunens attraktivitet, 
förbättra Torsås kommuns kultur- och fritidsliv samt höja servicenivån till 
Torsås kommuns medborgare. 
Bildningsförvaltningen anser det vara viktigt att kommunen tar så små risker 
som möjligt, har korta omställningstider samt ger förutsättningar till hög 
kvalitet på en kulturskola. 

 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
att år 2016 starta en kulturskola i extern regi enligt alternativ tre och därvid hos 
kommunfullmäktige begära ramförstärkning av den anslagsfinansierade delen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 5/15, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att år 2016 starta en kulturskola i extern regi enligt alternativ tre i beredning 

och därvid hos kommunfullmäktige begära ramförstärkning av den 
anslagsfinansierade delen. 

--------- 
Sändlista: 
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AU § 6/15   15/BIN0001  
Organisation kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, bildningsnämndens ordförande, föreslår att kultur- och 
fritidsutskottet, som bildades våren 2011, ska upplösas och att dess kultur- och 
fritidsfrågor fortsättningsvis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågorna anses inte ha fått proportionerligt utrymme i 
politiken och med målet att öka intresset för frågorna föreslås utskottet lyftas 
in på arbetsutskottets arena som en stående punkt. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef
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AU § 7/15   14/BIN0170  
Medlemskap i Kumulus 

  
Ärendebeskrivning 
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och 
internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Kumulus har sedan 2004 arbetat med EU:s projekt riktade mot ungdomar, 
framförallt Europeisk Volontärtjänst, men genomför även en hel del projekt på 
hemmaplan hos medlemskommuner. 
 
Kommunen betalar en medlemsavgift som baseras på andelen ungdomar 
mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en grundavgift. 
Medlemsavgiften för en kommun för ett år är 30 000 kronor + 3 kronor per 
ungdom från och med 2014. Uppsägningstiden är 12 månader. 
 
2015 innebär att Torsås kan: 

 Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats, 

 Fortsätta att ta emot volontärer till fritidsgården (första anlände 
september 2013), 

 Fortsätta vara delaktiga i Kumulus storsatsning på demokratiportalen 
Skaka Om och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande, 

 Ta del av ACTION-medel, hittills har Torsås kommun nyttjat 13 000 
kronor av sina totala medel, kvar finns 16 828 kronor (resterande pott 
är beroende på hur många kommuner som väljer att vara medlemmar 
2015), 

 Ta del av de kultur- och integrationsprojekt som Kumulus kommer att 
ansöka om, 

 Ta fram nya projektideér utifrån resultaten av LUPP 2012, till en 
kostnad av 33 696 kronor. 

 
Detta har ett sammanlagt värde av cirka 141 728 kronor, till en kostnad av 
33 696 kronor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-18 § 311 att överlämna 
ärendet till bildningsnämnend för ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för ärendet. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna medlemskap i Kumulus.  
--------- 
Sändlista: 
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AU § 8/15     
Budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef och förvaltningsekonom redogör för bildningsnämndens 
rambudget 2015 utifrån Årsplan och budget 2015, Plan 2016-2017.  
 
Mall för intern resursfördelning avseende förskola och skola 2015 föredras och 
diskuteras enligt akt. 
 
I investeringsbudgeten för 2014 anslogs 2 250 tkr till bildningsnämnden. Av 
dessa medel har 1 766 tkr använts för inköp av IT-utrusning, utgifter i 
samband med mellanstadiets flytt till ”gamla Korr”, upprustning av utemiljöer 
samt konstinköp. Av de anslagna medlen återstår således 484 tkr. 
 
I 2015 års investeringsbudget har anslagits 600 tkr för upprustning av 
utemiljöer. Förvaltningen ser utöver planerade åtgärder för dessa 600 tkr ett 
behov av upprustning av utemiljön för skola/förskola i Gullabo med 200 tkr 
samt 200 tkr till fortsatt IT-utveckling i förvaltningen. 
Nämdernas förslag till kompletteringsbudget skall vara ekonomichefen 
tillhanda senast 2015-02-20. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 2015-01-20: 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att av ej ianspråktagna 
investeringsmedel 2014, 484 tkr, anslå 200 tkr till projekt 1409 upprustning  
utemiljö samt anslå 200 tkr till projekt 1410 IT-utrustning, i 
bildningsnämndens investeringsbudget 2015. 
 

Arbetsutskottet förslår bildningsnämnden besluta 2015-01-20: 
att presenterad mall för intern resursfördelning ska användas för 2015 samt   
 

föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att av ej ianspråktagna investeringsmedel 2014, 484 tkr, anslå 200 tkr till projekt 

1409 upprustning  utemiljö samt anslå 200 tkr till projekt 1410 IT-
utrustning, i bildningsnämndens investeringsbudget 2015. 

--------- 
Sändlista: 
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AU § 9/15  14/BIN0153 
BIN § 92/14   
Taxor och avgifter 2015 

  
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2015 för bildningsnämndens verksamhetsområde 
presenteras enligt akt. 
Förändring jämfört med innevarande år avser kopieringskostnader där 
föreningar som bistår med eget papper får 50 procent rabatt på ordinarie pris. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-10-13: 
att ställa sig bakom föreslagna taxor och avgifter 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-11-24 § 118 att fastställa 
bildningsnämndens taxor 2015 enligt nämndens förslag. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 10/15   15/BIN0002  
Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska socialnämndens och 
bildningsnämndens insatser för flyktingmottagande. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Svar med redogörelse för nämndens åtgärder med anledning av rapporten ska 
inkomma senast den 27 februari 2015. 
Bildningsförvaltningen har den 19 januari 2015 till revisorerna lämnat in en 
begäran om förlängd tidsfrist till den 25 mars 2015 med anledning av 
sammanträdesplan 2015. 
 
Rapporten konstaterar att bildningsnämnden först hösten 2014 inrättade 
rutiner för att återsöka skolkostnader. Det anses vara osäkert om kostnader för 
skolgång innan dess har återsökts. Rutinerna bedöms endast avse de kostnader 
som uppkommit inom enheten för barn som kommer från förläggningen i 
Söderåkra, varför PwC anser att bildningsnämnden bör ta fram rutiner som 
även fångar in undervisning till asylsökande barn som ges på andra enheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att bildningsförvaltningens svar med redogörelse presenteras på 

bildningsnämndens möte den 17 mars 2015. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 11/15     
Verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet Årsplan och budget 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill 
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunkoncernens verksamheter. För att leva upp till visionen har Torsås 
kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjlig av de gemensamma 
resurserna. Därför har strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag 
lämnats till alla förtroendevalda och anställda.  
Verksamhetsplanen är nämndens uppdragsbeskrivning till förvaltningen för att 
uppfylla de strategiska målen och uppdragen i kommunens Årsplan och budget 
2015. 
 
Bildningsnämndens verksamhetsplan 2015 ska till kommunfullmäktige 
inlämnas senast den 6 februari. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20: 
Med anledning av enligt tidsplan knapp med tid till förfogande kommer 
verksamhetsplan 2014 att mailas ut till nämndens ledamöter och ersättare för 
genomläsning. Eventuella synpunkter och förslag på förändringar som önskas 
beaktas till 2015 års version behöver inkomma till bildningsförvaltningen 
omgående. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att revidera verksamhetsplan 2014 och 

därvid upprätta 2015 års verksamhetsplan samt 
 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
 


