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AU § 12/15     
Ändring av föredragningslistan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Läsårstider 15/16 som ärende 17, 

Förskoleverksamheten i Torsås kommun som ärende 18, Bokslut 2014 som 
ärende 19 och Konsekvensbeskrivning samlingslokaler som ärende 20. 
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AU § 13/15   15/BIN0050  
Vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016 
 
Ärendebeskrivning 
Vision och mål för kultur- och fritid ska tas fram för år 2015-2016 med 
utgångspunkt från Kulturplan Kalmar län 2015-2017.  
 
Karin Seebass, enhetschef, redogör för enhetens vision och mål för 2014 samt 
föreslår upplägg på genomförande av arbetet där deltagare från extern 
organisation med fördel kan var behjälplig.  
Ur vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016 kan vidare 
kommunens egna kulturplan skapas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom en inspirationsdag 

arrangerad av bildningsförvaltningen ta fram förslag på ny vision och mål 
för kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 14/15  15/BIN0051 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar i tjänsteskrivelse aktuell situation 
avseende ansvarsfördelning och framtid för Sahara enligt akt. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

 
att till tekniska nämnden hemställa om en gemensam dialog gällande Sahara 

avseende utvecklingsmöjligheter, framtid och ansvarsfördelning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att till tekniska nämnden hemställa om en gemensam dialog gällande Sahara 

avseende utvecklingsmöjligheter, framtid och ansvarsfördelning. 
--------- 
Sändlista: 
Tekniska nämnden 
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AU § 15/15   15/BIN0052  
Information kring e-böcker 
 
Ärendebeskrivning 
En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att den går att 
läsa direkt på en dator, handdator eller på en läsplatta. En e-bok är alltså en 
datorfil som kan lånas genom nedladdning via bibliotekets hemsida.  
 
Karin Seebass, enhetschef, informerar att förvaltningens fasta kostnader för e-
böcker har ökat och nu mer uppgår till 13 tkr per år. 
 
En låntagare av e-böcker behöver endast ett lånekort och en pinkod. 
 
Under 2014 lånades totalt 554 stycken e-böcker ut till en kostnad av 11 500 
kronor. Totalt gjordes cirka 60 000 lån på folk- och skolbiblioteken i Torsås 
kommun under samma år. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 16/15   15/BIN0053 
Information från kultur- och fritid  

  
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om: 
 

 Program för barn på biblioteket våren 2015, 

 Program för vuxna på biblioteket våren 2015, 

 Kultur för seniorer våren 2015 samt 

 Kultur i skolan våren 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 17/15   15/BIN0044 
Torsås kommuns folkbibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden föreslår 2014-11-10 § 99 kommunstyrelsen besluta att säga 
upp Torsås biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
Bildningsförvaltningen efterfrågar vad politiken samt Torsås kommuns 
invånare vill ha ut av ett bibliotek. Plats, innehåll samt varaktighet är viktiga 
faktorer. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag på ett modernt 

bibliotek i befintliga lokaler utifrån dagens behov. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 18/15   15/BIN0026 
Söderåkra skola 100 år 

  
Ärendebeskrivning 
Söderåkra skola fyller under 2015 100 år. Detta är något personalen på 
Söderåkra skola vill fira den 11 juni genom en tidsresa med hjälp av 
Länsmuséet i Kalmar. Kostnaden för arrangemanget, lån av kläder samt från 
muséet deltagande personal uppgår till 25 tkr. 
Lärarna på Söderåkra skola efterfrågar genom skrivelse till bildningsnämnden 
om bidrag till firandet med målet att ge samtliga ett minne för livet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att bevilja ekonomiskt bidrag om 25 tkr till firandet av Söderåkra skolas 

100-årsdag. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 19/15   14/BIN0066 
Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på bildningsnämndens årshjul för uppföljning och redovisning av 
verksamheten 2015 presenteras. 
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan, systematiska kvalitetsarbete samt internkontrollplan. 
 

Arbetsutskottet förslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2015.   
--------- 
Sändlista: 
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AU § 20/15  14/BIN0066  
Årshjul för redovisning februari 

  
Ärendebeskrivning 
TRAS – Barn i behov av förstärkt språkstimulerande miljö 
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar erhållna resultat från TRAS, 
läsutveckling i förskola, genomförda höstterminen 2014 vilket visar att antalet 
barn i behov av stöd, jämfört med mätningen vårterminen 2014, nu har ökat 
från 39,0 procent till 45,0 procent. Orsak till fortsatt ökat antal barn i behov av 
stöd beror på en rad olika faktorer som bland annat ökat barnantal i förskolan 
vilket medförde stora barngrupper och många barn på liten yta, ökat antal barn 
med annat modersmål än svenska samt att barn med särkskilda behov har ökat 
under de sista två åren. 
Genomförda åtgärder som anses främja språkutvecklingen samt förslag på 
åtgärder/prognos till kommande mätningar presenteras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 30   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-02-24 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 21/15   15/BIN0046 
AU § 101/14    

Upprustning av skolgårdarna 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av skolgårdarna i Torsås, Bergkvara och Söderåkra gjordes 
gemensamt av bildningsförvaltningen och Torsås Fastighets AB våren 2013. 
Maria Karlsson, C, vill se en handlingsplan och budget för utemiljön och 
skolgårdarnas utveckling. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24: 
att uppdraga åt rektor att genomföra en översyn, inventering och presentera 

förslag till förbättringar av skolgårdarna på ytterskolorna i Bergkvara, 
Söderåkra och Gullabo. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Genom tjänsteskrivelse informeras arbetsutskottet om den genomgång Anders 
Ohlsson, rektor för grundskolorna, Sofie Larsson, förskolechef, samt Ingemar 
Skotheim, förvaltare vid Torsås Fastighets AB gjort av utemiljöerna vid 
grundskolorna i Torsås kommun. 
Samtliga skolor anses ha en utemiljö med tillgång på varierad utrustning, men 
att utemiljön bör kompletteras med ytterligare utrustning. Utemiljön vid 
samtliga skolor kommer därför att under 2015 kompletteras med ett lekredskap 
per skola. 
Vidare kommer en hinderbana att köpas in där de olika delarna kan fördelas på 
skolorna utifrån lämpligt sätt beroende på hur utemiljön på de olika skolorna 
ser ut. 
Anders Ohlsson, rektor, anser vidare att ytterligare satsningar får hänföras till 
planerade ramar för verksamheten eller tillföras särskilda resurser. 
 
Elever på Gullabo skola tydliggör genom skrivelse till bildningsnämnden att de 
i tre år väntat på hinderbana till skolgårdens framsida samt att de önskar att del 
av staket tages bort.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt 
 
att bildningsförvaltningen i uppdrag att svara på skrivelse från eleverna i 

Gullabo. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Kristoffer Persson, Gullabo skola 
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AU § 22/15   15/BIN0036  
BIN § 13/15  
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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för rådande tidsplan. 

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

därvid upprätta 2015 års verksamhetsplan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Verksamhetsplan 2015 presenteras enligt akt. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna verksamhetsplan 2015. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 23/15   15/BIN0054  
Internkontrollplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.  

 
Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna internkontrollplan 2015. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 24/15   15/BIN0055  
Trafiksituation Torskolan - Kalmarvägen 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, har av föräldrar uppmärksammats på farlig trafiksituation 
utanför Torskolan på Kalmarvägen. Trots hastighetsbegränsning på 30 km per 
timme under skoltid är hastigheterna förbi skolan ibland höga och gång- samt 
cykeltrafikanter visas inte med tillräcklig respekt. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta med sig frågan om 

uppmärksammad trafiksituation till gruppen för trafikutformning i samband 
med Torskolans nybyggnation samt  

 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att kontakta lämplig 

trafiksäkerhetsorganisation för vidare konsultation. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 25/15   15/BIN0058  
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12 § 7 att uppdra åt samtliga nämnder att 
utse en representant till styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan samt att 
redovisa utsedd representant till kommunkansliet. 

 
Styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan sammanträder den 5 mars 
klockan 15.00, Kommunledningskontoret i Torsås. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att utse Sören Bondesson, S, till bildningsnämndens representant i styrgruppen 

för funktionshinderpolitisk plan. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 26/15   15/BIN0002  
AU § 10/15     
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för bildningsförvaltningens svar på 
åtgärder med anledning av rapporten Granskning av flyktingmottagandet där 
åtgärder som delvis vidtagits och åtgärder som fortsatt kommer att vidtagas 
presenteras. 
Svaret tydliggör att förvaltningens ekonom är den som sammanhållande, för 
nämndens räkning, genomför och följer upp verksamheternas återsökning från 
migrationsverket. För att detta skall vara möjligt måste förvaltningen få 
information från skolans ledning om vilka asylsökande elever som finns inom 
verksamheten, under vilka perioder eleven eller barnet varit inskriven samt om 
någon av dem har särskilda insatser. Genom att koda de asylsökande eleverna 
på ett särskilt sätt i Extens (skolans stödsystem för elevregistrering), kan 
förvaltningen inför varje ansökningstillfälle få ut en lista över aktuella barn 
under perioden. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna bildningsförvaltningens förslag till svar på rapporten Granskning 

av flyktingmottagandet. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 27/15   15/BIN0059  
Frikvotsantagning på Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun möjliggör att elever studerar 
nätbaserat hemifrån. En majoritet av eleverna som söker till skolan gör så på 
grund av skäl som omöjliggör eller försvårar en traditionell skolgång. Detta 
innebär också att en mycket stor andel av de elever som söker till utbildningen 
kan ansöka på fri kvot. Det är inte möjligt för Torsås kommun att hantera och 
bedöma skälen hos så många elever och inte heller att avgöra vilka av dem som 
har starkast skäl, och därmed skulle kunna erhålla en plats genom fri kvot. 
Torsås kommun anser därför att det ger en rättvisare urvalsprocedur om 
samtliga elever söker på samma villkor. 

 
Lagrum som grund för beslut 
 
Beslutet fattas enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 2 §: 
 
Urval till nationella program 
2 § De sökande tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program eller till en 
sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar det 
första läsåret. Om antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i första 
respektive andra hand, ska ett urval göras. 
Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och opartiskt. Inför 
ansökan ska huvudmannen informera de sökande om huruvida huvudmannen har beslutat 
att tillämpa 3 § eller 5 § och i så fall på vilket sätt. 
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som  
1. på grund av särskolda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller 
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 

betygen från grundskolan. 
Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever 
som avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning. 
Huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas. 

 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

 
att inte avsätta några platser för frikvotsantagningar enligt 
Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 3 §, 1. , för studier på 
Korrespondensgymnasiet, 
 
att avsätta fem platser för frikvotsantagning enligt Gymnasieförordningen 
(2010:2039) 6 kap. 3 §, 2. , för studier på Korrespondensgymnasiet. 
Tillkommer sökande utöver detta antal som faller under 29 kap. 7 § skollagen 
(2010:800) så utökas antalet plaster utefter dessa samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 27/15, Frikvotsantagning på 
Korrespondensgymnasiet 
 
att ovanstående två beslut gäller från och med antagning inför höstterminen 
2015 och till dess att nytt beslut fattas i ärendet, eller att ändring av lagrummet 
kräver så. 

  
Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att inte avsätta några platser för frikvotsantagningar enligt 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 6 kap. 3 §, 1. , för studier på 
Korrespondensgymnasiet, 

 
att avsätta fem platser för frikvotsantagning enligt Gymnasieförordningen 

(2010:2039) 6 kap. 3 §, 2. , för studier på Korrespondensgymnasiet. 
Tillkommer sökande utöver detta antal som faller under 29 kap. 7 § 
skollagen (2010:800) så utökas antalet plaster utefter dessa samt 

 
att ovanstående två beslut gäller från och med antagning inför höstterminen 

2015 och till dess att nytt beslut fattas i ärendet, eller att ändring av 
lagrummet kräver så. 

--------- 
Sändlista: 
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AU § 28/15   14/BIN0109  
Delgivningsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott delges 
 

 Google kalender, 15/BIN0025 
 

Handlingarna finns tillgängliga på bildningsförvaltningens expedition 
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 29/15   15/BIN0060  
Läsårstider 2015/2016 
 
Ärendebeskrivning 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2015/2016 enligt akt. 
 
Förslaget förordas av lärarfacken efter remissomgång bland dess medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-24 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsårstider för 2015/2016. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 30/15 14/BIN0006 
AU § 2/15    
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 § 30/15, 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 § 30/15, 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 § 30/15, 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 § 30/15, 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 § 30/15, 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 § 30/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-24: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att 250 barn är inskrivna i 
förskolans verksamhet samtidigt som kön för att erhålla barnomsorg 
ständigt växer. 
I Torsås, där behovet av platser är högst, är en dagbarnvårdare redo att 
starta upp för pedagogisk omsorg. Trots detta kvarstår svårigheter inför 
höstens placeringar eftersom färre barn från förskolan lämnas över till 
förskoleklassen än vad som förmodas skolas in i verksamheten efter 
semestrarna.  
 
Med bakgrund av befintligt söktryck och prognos förespråkar 
förskolechefen att en större och anpassningsbar enhet med flera 
avdelningar bäst kan motsvara en flexibel och svårplanerad verksamhet, 
både ur ett brukarperspektiv likväl som ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Förskolechefen belyser än en gång svårigheterna för förskolan i 
Gullabo där en avdelning med 24 inskrivna barn i åldrarna ett till fem 
vistas i för verksamheten ej anpassade lokaler uppdelade på två 
våningsplan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammaträde i mars månad bjuda in förskolechef 

samt rektor för grundskolan samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i fortsatt uppdrag att utreda kvarteret 

Äpplet. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Anders Ohlsson, rektor 
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AU § 31/15 13/BIN0106  
Bokslut 2014 

  
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar bokslut 2014 enligt akt.  
Bildningsnämnden uppvisar ett underskott gentemot budget med drygt 0,4 
mnkr. Underskottet förklaras dels av ökande efterfrågan på platser inom 
förskolan, dels på att ett antal elever har behövt extra stöd vilket genererar 
kostnader i form av assistenter. Den ökade efterfrågan ledde till att förskolan 
Skogsgläntan öppnades igen under hösten till en kostnad av 1,8 mnkr., utan 
tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 
 
Grundskolan visar ett underskott om 2,5 mnkr vilket i huvudsak uppstod 
under vårterminen med anledning av att elever med behov av extra stöd ökar 
vilket inneburit en förhöjd personalbemanning. 
 
Korrespondensgymnasiet visar ett överskott om 2,5 mnkr vilket beror på ett 
större elevantal än budgeterat. 
 
Kultur- och fritidsenheten uppvisar ett överskott om 0,1 mnkr jämnt fördelat 
mellan bibliotek och sporthall. 
 
De under året upprättade budgetuppföljningarna med tillhörande prognos på 
budgetavvikelse för helåret har tytt på större underskott, upp till -3 mnkr som 
mest. Skälen till att underkottet stannar vid -0,4 mnkr trots att Skogsgläntan 
öppnats igen under hösten är flera. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 32/15  15/BIN0061  
Konsekvensbeskrivning samlingslokaler 

  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att föreslå 
samordnat huvudmannaskap för samtliga föreningsbidrag. I samråd med 
bildningschefen föreslås att ansvaret för samtliga föreningsbidrag överförs till 
bildningsnämnden. 
 
Förslaget innebär att även bidrag till samlingslokaler ska beslutas av 
bildningsnämnden. 
Investeringsbidrag av mindre slag ska, enligt kommunstyreslens beslut 2015-
01-27 § 29, beslutas i bildningsnämnden. 
 
I tjänsteskrivelse från Karin Seebass, enhetschef, förtydligas att handhavandet 
av samtliga föreningsbidrag i bildningsnämnden innebär utökade 
arbetsuppgifter för kultur- och fritidsenheten, för såväl enhetschefen som för 
fritidssamordnaren. 
 
Ett av bildningsnämndens återkommande mål är att öka samverkan mellan 
kommun och föreningsliv. Kommunens föreningar är viktiga utifrån flera 
aspekter och inte minst i arbetet med barn och unga. 
 
Fritid har idag 17 timmar, 42,5 % tjänst. En utökning av tjänsten skulle ge 
utrymme för både bidragsadministration och ökad måluppfyllelse. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att utöka fritidssamordnartjänsten med 10 %, tre timmar, till en 50 % tjänst för 
att kunna handha samtliga föreningsbidrag och samtidigt kunna uppfylla målet 
på ett sätt som gynnar kommunen i sin helhet samt 
 
att kostnaden, 45 tkr per år, tas inom den utökade ramen på 200 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
 


