
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 39   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-03-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Gamla kommunhuset, torsdagen den 26 mars 2015 kl 13.00 – 17.30 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15. 35 - 15.45 
 

     
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Elsa Jannert, FP  
Frida Portin, C, tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
Christer Rydén, M, ej tjänstgörande ersättare  
Johan Ceedigh, asylsamordnare, § 51 
 

 

Utses att justera Frida Portin, C 
 

Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 2 april 2015 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       §§ 48 - 65 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Sören Bondesson 

 
 

 

 Justerande Frida Portin       

   ..................................................................................................................................................................    
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Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 48 - 65 
 
 
 § 48 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
 § 49 Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever 
 

 § 50 Årshjul redovisning mars 
 
§ 51 Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistas i Torsås 

kommun 
 
§ 52 Kostutredning 
 
§ 53 Verksamhetsberättelse 2014 

 
§ 54 Revisionsrapport Uppföljning av granskning av elevers rätt till 

särskilt stöd 
 

§ 55 Synlig polis i skolan  
 
§ 56 Genomlysning av kostnader för kollektivtrafik/skolskjutsar 
 
§ 57  Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
§ 58 Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
 
§ 59  Finansiering av Toleransprojektet – skolresa till Polen 
 
§ 60 Medlemskap i Kumulus 
 
§ 61 Delgivningsärenden 
 
§ 62 Bildningsförvaltningen informerar 
 
§ 63 Kurs och konferens 
 
§ 64 Gullabo skola 
 
§ 65 Användning av Ekbackssalen 
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AU § 48/15   14/BIN0006  
AU § 30/15  
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns 
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem 
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under 
årets första halvår. 
 
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader och 

möjligheter till förlängning av Paviljongens hyresavtal, 
 
att revidera och aktualisera seniorverksamhet inom förskola och skola, 

 
att till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson, 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 

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

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
 

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  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet 

inom förskola och skola. 

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
Torsås Kyrkliga Samfällighet har sagt nej till ökning av antalet placeringar på 
Vindruvan. 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun  
 
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. 

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 
 
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. 
 
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 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 48/15, Förskoleverksamheten i Torsås 
kommun 
 
att ge bildningsförvaltningen i fortsatt uppdrag att utreda kvarteret 

Äpplet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att 258 barn idag finns 
inskrivna i förskolans verksamhet samtidigt som sex barn står i kö. 
Förskolechefen redogör för förskolans påbörjade planering inför 
hösten 2015 och bekräftar att söktrycket är stort i Torsås likväl som 
Söderåkra. 
Tveksamheter finns angående fortsatt användande av den tillfälliga 
förskolan Näckrosen. 

 
Skrivelse har inkommit från föräldrar med barn placerade på förskolan 
i Gullabo, 15/BIN0071. Föräldrarna efterhör hur framtidsplaneringen 
för förskolan ser ut samt ifrågasätter miljön, både lokaler och utegård. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen fortsatt uppdrag att utreda kvarteret och 

presentera förslag på både lokaler och utemiljö. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 49/15   14/BIN0154  
BIN § 95/14     
AU § 106/14   
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 49/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ärendet kommer att tas upp för 
vidare behandling på bildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 20 maj. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

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.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 49/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 
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? 
 
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. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
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. 

 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 49/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Anders Ohlsson, rektor, presenterar tjänsteskrivelse med förslag till tänkbart 
upplägg för daglig fysisk aktivitet för samtliga elever. 
En försöksverksamhet föreslås där årskurs 7-9 får en samlad skoldag mellan 
klockan 08.00 och 15.00 samtliga dagar i veckan. Eleverna som har schemalagd 
idrott två gånger per vecka får en komplettering med ytterligare tre dagars 
pulsträning a´30 minuter samt 15 min före och 15 min efter för omklädning. 
 
Försöksverksamheten för år F-6 innebär att enheterna genomför 
motionsaktiviteter motsvarande 30 minuter per dag de dagar de inte har idrott 
på schemat. På respektive skola/enhet finns idag olika arbetssätt inom motion 
och hälsa som föreslås utgöra grunden, exempelvis Röris och Söderåkra-
modellen. 
 
Vidare föreslås en ökad satsning på simning från förskoleklassen till årskurs 3. 
 
Leken på låg- och mellanstadierna är central och genom olika aktiviteter kan en 
god effekt uppnås i ett organiserat sammanhang. Komplement behöver göras 
så att eleverna har en utemiljö som ger goda förutsättningar för att träna både 
kondition, styrka och koordination.  
 
Tjänsteskrivelsen belyser att om satsningens mål skall uppnås så krävs även ett 
bra samarbete med elevernas föräldrar. Inom projektets ram ansvarar skolan 
för sitt uppdrag att arbeta med ett hälsoperspektiv, men önskvärt är att 
kopplingar till det övergripande folkhälsoarbetet i både Torsås kommun och 
Kalmar län görs. 
 
Direkta kostnader: 
Personalkostnader 800 tkr 
Utemiljö  300 tkr 
Materialkostnader 50 tkr 
Simresor  50 tkr 
Kompetensutveckling 10 tkr 
 

Bildningsförvaltningen föreslår 2015-03-26 bildningsnämnden 
besluta: 
att ställa sig bakom den föreslagna försöksverksamheten. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda finansieringsmöjligheter för 

treårig försöksverksamhet utifrån tjänsteskrivelsens innehåll för grundskolan 
F-9. 

--------- 
Sändlista: 
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AU § 50/15  14/BIN0066  
Årshjul för redovisning mars 

  
Ärendebeskrivning 
KKIK Nationella prov åk 3 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa ”det 
bästa skolresultatet i länet”. Resultatmålet är satt till att mer än 80 % skall ha 
klarat de nationella proven enligt den kommunstatistik som går under 
benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Resultatet av vårterminens nationella prov för årskurs 
3 visade att bara 54 % uppnådde godkänt resultat på alla delprov i Svenska och 
Matematik. 
 
Det finns en mycket klar tendens att stödbehovet har växt och resultaten blivit 
sämre. 
Vid granskning av de nationella proven, som består av sju betygsatta 
delmoment i matematik och åtta delmoment i svenska, så kan det konstateras 
att 42 % av de som inte är godkända har bara missat ett delmoment. I regel är 
detta inte elever med utpräglade studiesvårigheter.  
 
De elever som missat ett flertal delmoment är elever som alla är kända av 
lärare, elevhälsan och skolledningen och har varit kända ända sedan förskolans 
TRAS-redovisningar. Det är drygt 20 elever och många av dem har problem 
med såväl svenskan som matematiken. Under de senaste två åren har ändå 
bemanningen ökat och även så antalet åtgärdsprogram, hela vägen från 
förskolan och framåt. 
 
Förslag till åtgärder/prognos:  
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
Till höstterminen 2016 finns det också planer på att förstärka pedagogiken 
inom Svenskan genom deltagande i Skolverkets Språklyft. 
 
KKIK Nationella prov åk 6 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa skolresultatet i länet. Resultatmålet är satt till att mer än 84 % av årskurs 
6 skall ha klarat de nationella proven enligt den kommunstatistik som går 
under benämningen KKIK. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 50/15, Årshjul redovisning mars 
 
Målet har delvis uppnåtts. Resultatet av vårterminens nationella prov för 
årskurs 6 visade att 95 % uppnådde godkänt resultat på alla delprov i Svenska, 
Matematik och Engelska. Resultatet är en förbättring gentemot satt målresultat 
och ligger även tre procentenheter över riksgenomsnittet (92 %). 
 
Förslag till åtgärder/prognos:  
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
 
KKIK Kostnad per betygspoäng på grundskolans årskurs 9 vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa möjliga verksamhet. Resultatmålet är satt till att kostnaden per 
betygspoäng i årskurs 9 inte skall överstiga 335 kronor enligt den 
kommunstatistik som går under benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Kostnad per betygspoäng vårterminen 2014 är 402 
kronor. 
Riksgenomsnittet är 368 kr och som jämförelse i länet kan tas att Emmaboda 
har 424 kr, Kalmar 345 kr, Högsby 312 kr, Mörbylånga 391 kr. Variationen är 
oerhört stor, från 264 kronor till 725 kronor. 
 
Betygsutvecklingen sedan målet sattes 2012 visar en negativ trend genom att 
behörighet till gymnasieskolan har sjunkit från 91 % till 84,8 % för 2014. 
Årskullen 2012 visade betygsresultat som var klart bättre än riksgenomsnitt och 
bland de allra bästa i länet. Bara den förändringen innebär att kostnaden per 
poäng ökar. 
 
KKIK Andel behöriga till Gymnasiet vårterminen 2014 
Bildningsnämndens målsättning är att grundskolan i Torsås skall uppvisa det 
bästa skolresultatet i länet. Resultatmålet är satt till att mer än 91 % skall ha så 
bra betyg att man åtminstone är behörig till gymnasiets yrkesinriktade program 
enligt den kommunstatistik som går under benämningen KKIK. 
 
Målet har inte uppnåtts. Resultatet är att 85 % är behöriga, vilket ligger 6 % -
enheter under nämndens mål.  
Det är inte heller det bästa resultatet i länet.  
Resultatet är 1,5 % -enheter under riksgenomsnittet (86,4 %). Exempel på 
jämförbara kommuner: Kalmar 89,5 %, Emmaboda 76,2 %, Högsby 83,1 %, 
Mörbylånga 97,1 %. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 39   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-03-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning AU § 50/15, Årshjul redovisning mars 
 
Av samtliga satta betyg vårterminen 2014 var 6 % streck eller F, dvs inte 
uppnått målen. (Jämfört med 4 % för vårterminen 2013). Det är totalt 71 ej 
godkända betyg (51 vårterminen 2013).  
Det var två elever med många ämnen som inte var godkända. De hade 
tillsammans 24 av de 71 ej godkända betygen. Ämnesmässigt dominerade 
Engelska med nio stycken och Idrott med tio stycken ej godkända betyg. 
 
Förslag till åtgärder/prognos: 
Under höstterminen 2015 sjösätter hela grundskolan Skolverkets Mattelyft, 
som är en kompetensutveckling för all matematikverksamhet i hela 
grundskolan. Det är ett ettårigt utbildningsprogram som bildningsförvaltningen 
räknar med kommer att påverka även andra ämnesområden genom att all 
personal tränas i så kallat kollegialt lärande samt att det kommer att förbättra 
elevernas resultat. 
Elevhälsoorganisationen har förstärkts under läsåret 2014/2015 vilket innebär 
effektivare och bättre hantering av stöd till elever. Vi utgår från att det också 
kommer att synas i resultaten 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 51/15   14/BIN0112  
AU § 95/14     
Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistas i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har upphandlat asylboende på Möre Hotell i Söderåkra och 
avtalat om 200 boendeplatser. Asylsökande har anlänt. 
Kommunens ansvar för de asylsökande omfattar förskole- och 
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, rätt till god man samt insatser 
enligt socialtjänstlagen. 
 
Torsås kommun har besökt Sölvesborgs kommun som har ett nyöppnat 
asylboende (Hanöhus). Sölvesborgs kommun påtalar vikten av att kommunen 
samordnar de verksamhetsområden som de asylsökande berörs av samt med 
kringliggande samhälle, exempelvis föreningsliv, företag, myndigheter och 
kommuninvånare. Sölvesborgs kommun har valt att anställa en 
fritidsledare/samordnare för att arbeta med dessa uppgifter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 169 att inrätta en tjänst som 
samordnare med placering under bildningsnämnden. 
Samordnaren skall: 

 initiera aktiverande åtgärder för barn och unga inom 
anläggningsboendet, 

 kanalisera och samordna föreningars, organisationers och andra 
frivilligas erbjudande samt insatser till stöd för de asylsökande, 

 ha uppsikt över den sociala situationen inom anläggningsboendet i stort 
och ta behövliga kontakter för att motverka och förebygga 
ogynnsamma sociala situationer och missförhållanden, 

 vara samordnare av kommunens olika kontaktytor mot 
anläggningsboendet och de asylsökande genom att bland annat svara 
för regelbundna avstämningsmöten med Migrationsverket och dess 
entreprenörer för driften av anläggningsboendet. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Medarbetare inom socialförvaltningen har rekryterats till tjänsten som 
samordnare. Tjänsten, som är en sex månaders projektanställning, kommer att 
organiseras under Håkan Petersson, bildningschef. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 51/15, Samordningsfunktion avseende 
asylsökande som vistas i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-02-24 § 58 att förlänga tjänsten som 
koordinator/samordnare i sex månader samt att tjänsten skall ligga kvar under 
bildningsnämndens ansvar. 
 
Johan Ceedigh, samordnare för asylverksamheten, redogör för sitt arbete och 
för sin roll som länk mellan myndigheter, organisationer, föreningslivet, 
näringslivet, privatpersoner och de 184 människorna på asylboendet i 
Söderåkra. Som en ventil gentemot samhället verkar samordnaren för att 
genom exempelvis Friendship Café, praktikplatser och idrottsföreningar hjälpa 
de asylsökande till att knyta kontakter i det svenska samhället och för att lära 
sig prata samt förstå det svenska språket. 
 

Arbetsutskottetet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 52/15    
Kostutredning   
       
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, lyfter ärendet om en önskad utredning av 
bildningsförvaltningens kostorganisation, både med anledning av 
arbetsmiljöaspekt samt effektivitetsmått. 
 
Sören beskriver att en kostutredning genomfördes 2009, men att mycket har 
hänt inom verksamheten sedan dess. Torskolan har idag ett nytt tillagningskök 
med överkapacitet och en utredning förutsättes visa förslag på effektivisering 
av kostorganisationen med bibehållet fokus avseende kvalitetsaspekten. 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 15.35 – 15.45  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att med 

bibehållen kvalitet effektivisera kostorganisationen inom 
bildningsförvaltningens verksamhet. 

------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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AU § 53/15    
Verksamhetsberättelse 2014  
      
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör enligt akt för förslag till 
bildningsnämndens verksamhetsberättelse. 
 
Årets resultat innebär ett underskott gentemot budget med 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 och p g a att antalet 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 fritid har ett överskott om 0,1 mnkr jämnt fördelat mellan 
biblioteket och sporthallen. 
 
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 underskottet stannar vid -0,4 mnkr trots att Skogsgläntan 
öppnats igen under hösten är flera. 

 Bildningsnämnden tog beslut om besparingar i verksamheten om 0,5 mnkr 

vilket också fick fullt genomslag. 

 Antalet förstelärartjänster ökades från 3 till 12 varpå statsbidrag erhölls sent 

på året med 0,5 mnkr 

 Hyresintäkter som borde tillhört 2013 inflöt från gymnasieförbundet, 0,3 

mnkr 

 En juridisk tvist med annan kommun angående ansvaret i en 

huvudmannafråga avlöpte till Torsås fördel, 0,3 mnkr. 

Korrespondensgymnasiet som prognostiserade ett överskott om 1 mnkr har 
haft fler elever än budgeterat och färre återkrav än väntat från kommuner som 
inte velat betala för det 4:e året varpå överskottet blev totalt +2,5 mnkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-26 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna presenterad verksamhetsberättelse 2014. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 54/15   15/BIN0043 
Revisionsrapport Uppföljning av granskning av elevers rätt till 
särskilt stöd 
         
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra uppföljning av 
tidigare genomförd granskning avseende elevers rätt till särskilt stöd. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen.  
 
Av rapporten framgår att bildningsnämnden har säkerställt att de åtgärder som 
angavs i tidigare svar till revisorerna har vidtagits. Revisorerna anser dock att 
bildningsnämndens resursfördelningssystem inte fullt ut är ändamålsenligt 
utifrån vem som har rätt att göra omfördelning mellan skolenheter.  
 
Revisionen önskar få svar från bildningsnämnden senast den 22 april 2015 med 
redogörelse för nämndens åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar förslag på bildningsnämndens svar 
på revisionens frågor enligt akt. 
 
Nämnden ser det som oerhört positivt att man lyckats säkerhetsställa de i 
revisonen 2011 synliggjorda utvecklingsområden på ett förtjänstfullt sätt, men 
samtycker inte med PwC rapport i att förändringen av organisation och 
resursfördelning resulterat i ett förhållande som inte fullt ut är ändamålsenligt.  
Både förändringen av organisationen och utseendet på det framtagna och 
beslutade interna resursfördelningssystemet är resultatet av ett antal mycket 
övervägda och genomtänkta medvetna ställningstaganden.  
 
Under första delen av 2013 uttryckte politiken i Torsås kommun ett tydligt 
behov av att samla till en enhetlig, då upplevd spretig, skolorganisation. Detta 
gav sig tillkänna i stora skillnader i skolkulturer, rutiner och sätt att hantera en 
kvalitativ vardag. Spretigheten upplevdes så pass stor att både elever och 
personal inom samma huvudman inte gavs samma förutsättningar att utifrån 
sitt uppdrag och sina olika behov att lyckas.  
 
Med utgångspunkt i ledarskap, värdegrund, en likvärdig skola och en skola för 
alla har den nuvarande skolorganisationen växt fram. Vi upplever att 
nuvarande organisation, om än sakta går i rätt riktning för att möte den 
uttalade politiska målsättningen. Dessutom ser vi saken som sådan att i det fall 
huvudmannen skulle se varje skola som en egen ”inre organisation” inte på 
något sätt ha möjlighet att uppfylla kraven på en laglig och ändamålsenlig 
organisation att säkerhetsställa elevers rätt till särskilt stöd. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 54/15, Revisionsrapport Uppföljning av 
granskning av elevers rätt till särskilt stöd 

 
Vad gäller det nuvarande interna resursfördelningssystemet så inledde 
förvaltningen en utredning i frågan med start halvårsskiftet 2013. Utredningen 
blev ganska omfattande. Utgångspunkten för utredningen blev i grunden 
skolverkets riktlinjer för hur en skolkommun bör fördela dess interna resurser. 
Vidare i utredningens arbete togs det fram ett antal nationella 
referenskommuner att jämföra med. Härvid kunde även märkas att flertalet av 
de kommuner som av oss tillfrågades om hur de löst sin interna 
resursfördelning hade en avsevärt längre resa än Torsås att göra. Utredningen 
beställde även ett större underlag statistik bland annat socioekonomiska 
faktorer. I ovan underlag kunde bland annat utredningen se att de lokala 
socioekonomiska faktorerna väldigt lite påverkade de olika skolornas situation. 
Utredningen föreslog i det sammanhanget, tillsammans med en 
beräkningsmodell, ett antal viktade faktorer som sedan bildningsnämnden 
kunde fastställa. Under första halvåret 2014 implementerades det nya 
resursfördelningssystemet. Med en kort utvärderingstid för att se några större 
effekter av det nya systemet beslutade nämnden att även fördela efter denna 
mall även 2015. Nämnden skall inför resursfördelningen 2016 beakta, resonera 
och utreda huruvida det nuvarande resursfördelningssystemet kan utvecklas 
ytterligare för att då minimera risken att bryta nämndens ekonomiska styrning. 
Bildningsnämnden kommer redan under 2015 att följa upp att rektor i sin 
interna fördelning inte i realiteten fördelar resurserna på ett sätt som möter 
elever behov och förutsättningar i den mening skollagen uttrycker. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna svar på revisionens frågor avseende revisionsrapport Uppföljning 

av granskning av elevers rätt till särskilt stöd. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 55/15    
Synlig polis i skolan 
         
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, initierar ärendet och efterlyser behovet av synliga poliser 
inom skolans verksamhetsområde, kring så väl skolskjutsar som den dagliga 
verksamheten. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom tjänsteskrivelse framföra 

behov och önskemål avseende synlig polis inom skolans 
verksamhetsområde. 

------- 
Sändlista: 
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AU § 56/15  14/BIN0114  
BIN § 109/14    
AU § 118/14    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 56/15, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 
 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 56/15, Genomlysning av kostnader för 
kollektivtrafik/skolskjutsar 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-12-08: 
att godkänna kommunchefens förslag på ansvarsfördelning för 

kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-02-24 § 63 att godkänna kommunchefens 
förslag daterat 2014-11-07 gällande ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås 
kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 57/15   14/BIN0100 
BIN § 97/14    
KoFu § 39/14    
KoFu § 35/14     
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
Motion från Moderaterna i Torsås har inkommit till kommunfullmäktige med 
anledning av att Torsås kommun som skall vara en kommun i samhällets 
framkant och attraktiv för alla saknar en plats där kommunens ungdomar som 
ägnar sin fritid åt skatebord kan utöva sitt intresse på. 
 
Moderaterna anser att kommunen hittills har investerat i ungdomar som är 
involverade i organiserade sporter och förening, men att Bildningsnämnden 
inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa 
föreningar och menar därför att skateboard, som har blivit något av en 
folkrörelse, inte har något ställe att utöva sitt intresse på. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09 § 67 att överlämna motion – 
Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Bildningsförvaltningen har med anledning av semestrar och sommaruppehåll i 
bildningsnämndens sammanträden hos kommunstyrelsen begärt om att få 
tidsfristen för erhållet uppdrag förlängt till 2014-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 178 att godkänna tidsfristen fram till 
och med 2014-12-31. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande på motionen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-10-21: 
I ett yttrande från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, beskrivs 
Karlskrona kommuns nyanlagda skateanläggning placerad i handelshamnen i 
Karlkrona. Ytan för anläggningen är cirka 18 x 38 meter och inom detta 
område finns åtta ramper. Ungdomarna i Karlskrona skateboardförening har 
själva bestämt vilka ramper de vill ha och hur dessa skall vara placerade. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 57/15, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 
Budgeten för anläggningen är 800 tkr och i denna inkluderas asfaltsbeläggning, 
viss belysning, ett staket på en kortsida och ramper i betong. Ramperna är i 
betong för att de skall vara flyttbara om så behövs. 
 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
 

1. Ta med skateboardanläggning i budgetarbete för 2015 och avsätta en 
rimlig budget, 

2. Undersöka intresset bland ungdomarna i kommunen, 
3. Hitta en lämplig plats för en anläggning, 
4. Ge ungdomarna i uppdrag att själva få skissa på anläggningens 

utformning. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens möte i 

november komplettera utredningen med resultat från intresseförfrågan hos 
ungdomar enligt punkt två i bildningsförvaltningens förslag till beslut samt 

 
att delge samtliga partier yttrandet för att informera dem kring kostnader och 

deltagande med tanke på budgetprocessen och pågående arbete med budget 
2015. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-11-10: 
Personal från fritidsgårdarna svarar på frågan kring ungdomarnas intresse för 
skateboard att de ett flertal gånger fått frågor om ramper och hinder, men att 
fokus just nu finns på BMX och cykel. Intresset för skateboard brukar öka 
sommartid. 
Fritidsgården anser att en skatepark/actionpark skulle motsvara det ökade 
intresset för både cykling och skateande, men även Parkour och Free Running. 
 
Ledamöterna ifrågasätter att avsätta ekonomiskt medel till en aktivitet som inte 
har ett större uppvisat intresse. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att hänskjuta ärendet till framtida arbete kring utformning av Torskolans 

utemiljö samt 
 
att motionen här med anses vara besvarad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09 § 4 att motionen – Uppföra ramper 
för skateboard hänskjuts till framtida arbete kring utformning av Torskolans 
utemiljö. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 39   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-03-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning AU § 57/15, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 58/15   15/BIN0035 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida
         
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S har i motion till kommunfullmäktige 2013-02-11 § 25 hemställt 
att kallelse i PDF-format inför styrelse, utskott och nämndsmöte sätts in på 
kommunens hemsida med målet att ge större öppenhet mot kommuninvånare 
och öka småpartiernas insyn i det politiska arbetet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09 § 3 bifalla motionen – Kallelse i 
PDF-format på kommunens hemsida, att kallelse/kungörelse från 
arbetsutskott, kommunstyrelse samt kommunfullmäktige förs in på 
kommunens hemsida samt att övriga nämnder uppdras att göra det samma. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 59/15     
Finansiering av Toleransprojektet – skolresa till Polen
         
Ärendebeskrivning 
Elever från Torskolans årskurs nio har årligen med hjälp av bidrag från 
Syskonens Johanssons Stipendiefond genomfört en resa till Polen inom ramen 
för pågående Toleransprojekt. 
 
Syskonens Johanssons Stipendiefond har inte längre möjlighet att ge 
avkastning för bidrag för genomförande av Toleransresa i andra världskrigets 
fotspår. 
 
Kostnader för resan: 200 tkr.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-26 bildningsnämnden besluta: 
att genomföra resan inom ram samt 
 
att se över möjligheter till extern finansiering. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 60/15   14/BIN0170  
BIN § 11/15    
AU § 7/15     
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 60/15, Medlemskap i Kumulus 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna medlemskap i Kumulus. 
 

Bildningsnämnden föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen 
besluta: 
att godkänna medlemskap i Kumulus. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-03-03 § 59 att 
medverka i Kumulus samt att finansiering sker genom en ramjustering 
om 33 696 kronor från kommunstyrelsen till bildningsnämnden för 
2015. 
 

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



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 39   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-03-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

AU § 61/15   14/BIN0109 
Delgivningsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott delges 
 

 Kommunala feriearbeten för skolungdomar, 15/BIN0034 

 Informationssäkerhetssamordnare och Personuppgifts ombud för 
Torsås kommun, 15/BIN0048 

 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden, 15/BIN0016 
 

Handlingarna finns tillgängliga på bildningsförvaltningens expedition 
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 62/15   14/BIN0068  
Bildningsförvaltningen informerar 

 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att Arbetsmiljöverket angående Torskolan har lämnat ett föreläggande enligt 7 
kap. 7 § arbetslagen avseende lärararbetsplatser/administration, akuta åtgärder 
avseende underhåll av skollokaler och fastigheten samt riskbedömningar av 
arbetsförhållandena samt underhåll av fastigheten i verksamheten samt  
 
att Skolinspektionen emottagit en anmälan om kränkning och att 
Skolinspektionen därför ställt begäran om huvudmannens yttrande. 

  

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 63/15  14/BIN0110 
Kurs och konferens 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet delges 
 

 Kurs Kommunallagen med särskild tonvikt på de senaste förändringarna och 
diskussionerna om framtida förändringar, 1 945 kronor, 22 april, Calmar 
Stadshotell, Kalmar. 

 Kurs Ekonomi för icke-ekonomer, 2 300 kronor, 7 maj 2015, Brofästet hotell 
och konferens, Kalmar. 

 Seminarium Rundabordssamtal om samtidskonstens utveckling i Kalmar län, 
13 april, Kalmar läns museum, Kalmar. 

 
Arbetsutskottets beslutar 2015-03-26: 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
--------- 
Sändlista: 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 39   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-03-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

AU § 64/15  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de problemområden som framkommit kring Gullabo 
förskola och skola under senaste året lyfter bildningsnämndens arbetsutskott 
frågan om att utreda Gullabo skola som en hel enhet utifrån perspektivet 
kvalitet och hållbarhet över tid.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom utredning svara på 

nedanstående frågor och ge förslag till lösning: 

 Hur möter bildningsnämnden brukarens osäkerhet kring Gullabo 
skolas framtid? 

 Hur förbättrar bildningsnämnden den dåliga arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal? 

 Hur ser huvudmannen till att respektive verksamhet får ändamålsenliga 
lokaler? 

 Hur ger huvudmannen skolan förutsättningar att på ett bättre sätt 
uppfylla läroplanen för grundskolans krav? 

 Hur möter skolan, utifrån olika åldrar, elevers individuella behov? 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 65/15  
Användning av Ekbackssalen 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, efterhör hur användandegraden av Ekbackssalen ser ut. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-26: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för verksamhetens användningsbehov 
av lokalen. 
 

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

 


