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AU § 66/15   15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att låta ärende 8 utgå samt att ta upp nytt ärende om Korrespondensgymnasiets 
fortsatta uppdrag som ärende 13, Samlad slöjd på Torskolan - utvärdering som 
ärende 14, Ungdomssamordnartjänst som ärende 15 samt Studiebesök i 
bildningsnämndens verksamhet som ärende 16.
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AU § 67/15   14/BIN0006  
AU § 48/15    
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 § 67/15, 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 § 67/15, 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 § 67/15, 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 § 67/15, 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 § 67/15, 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 § 67/15, 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 § 67/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för processen kring kösystem och 
placering av nya barn i förskolan. Upp till cirka trettio barn fler än 
föregående år beräknas befinna sig i förskoleverksamheten hösten 
2015.  
Prognosen för förskoleverksamheten i Söderåkra präglas av platsbrist 
och barn som erhållit permanent uppehållstillstånd skall beredas plats i 
verksamheten. Som förslag på lösning presenterar förskolechef Sofie 
Larsson en inbyggnation av befintlig altan med tak vilket skulle 
generera möjligheter för ytterligare en avdelning. 
I Bergkvara kommer en avdelning skapas för fyraåringarna på förskolan 
Ängens övervåning. 
Verksamheten i Torsås möter en fortsatt efterfrågan på platser och då 
Näckrosen inte kan anses som en permanent lösning behöver en 
varaktig satsning göras.  
Förskolan i Gullabo har en fortsatt jämn prognos då antalet barn 
antalet barn i höst kommer att fortsatt vara 24 till antalet.. Tre barn 
lämnar i höst verksamheten till förmån för förskoleklass, medan tre 
yngre barn tillkommer.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 67/15, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda lösning av lokalsituation 

i Söderåkra samt 
 
att kalla Sofie Larsson, förskolechef, till bildningsnämnden för 

redogörelse av volymförändring 2014 till 2015. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 68/15  15/BIN0079 
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? 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för erhållet utredningsuppdrag kring 
Gullabo skola och presenterar utredningsgruppens medlemmar, vilka samtliga 
rekryterats till uppdraget utifrån den kunskap och kvaliteter de besitter. 
Uppdraget utreds av Anders Ohlsson, rektor Torsås grundskolor, Johanna 
Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, Sofie Larsson, förskolechef, Hanna 
Grahn, utredningssekreterare samt Håkan Petersson, bildningschef. 
 
Bildningschefen upplyser arbetsutskottet kring problematik av kommande 
läsårs tjänstefördelning. 
 
Önskemål framkommer från arbetsutskottet kring ett omgående besök av 
verksamheten i Gullabo skola. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att skyndsamt, i god tid för kommande sommaruppehåll, hantera utredningens 

rapport samt 
 
att arbetsutskottet tillsammans med frivilliga från bildningsnämnden besöker 

verksamheten i Gullabo onsdagen den 22 maj klockan 12.30. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 69/15   12/BIN0002 
Bildningsnämndens reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens reglemente reviderades senast av kommunfullmäktige 
2012-02-14 § 6. 
Förändringar har under första delen av 2015 gjorts genom avyttring av kultur- 
och fritidsutskottet vilket kräver ny revidering av befintligt reglemente. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att revidera bildningsnämndens 

reglemente. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 70/15   15/BIN0096 
Remiss av Statskontorets rapport avseende familjeomsorg 
respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet   
       
Ärendebeskrivning 
Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp systemet för 
kommunalekonomisk utjämning. Regeringen har preciserat uppdraget genom 
särskilda regeringsbeslut där Statskontoret uppdras att utreda en uppdatering 
av dataunderlaget om barnens vistelsetider, som används i delmodellen för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kostnadsutjämningen 
inom ramen för det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Statskontoret 
har undersökt vilken indelningsgrund (kommungrupper eller kommuner) som 
vistelsetiderna bör baseras på och om reduceringen av vistelsetiderna i 
beräkningarna bör kvarstå eller inte.  
Statskontoret har inom ramen för uppdraget överlämnat rapporten 
Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet -  
förslag till uppdateringar.  
Torsås kommun har utsetts som remissinstans. Remissvaren ska ha inkommit 
till Finansdepartementet senast den 29 juni 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att avstå från möjligheten att vara remissinstans och där med lämna synpunkter 

på erhållet material. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 71/15   15/BIN0001 
Avsägelse politiska uppdrag 
      
Ärendebeskrivning 
Ann-Helen Franksson Rundqvist, MP har hos kommunfullmäktige beslutat att 
avsäga sig sina politiska uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23 § 34 att utse Lena Andersson, MP till 
ny ersättare i bildningsnämnden. 
 
Joshua Ssebandeke, FP har hos kommunfullmäktige beslutat att avsäga sig sina 
politiska uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.  
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23 § 23 att utse Kent Gullin, FP till ny 
ersättare i bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 72/15   15/BIN0036 
BIN § 33/15     

AU § 22/15    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 72/15, Verksamhetsplan 2015 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna verksamhetsplan 2015. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17: 
att godkänna verksamhetsplan 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-21 § 20 att godkänna 
bildningsnämndens verksamhetsplan för 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 73/15   15/BIN0047 
Regler för bidrag för allmänna samlingslokaler 
         
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23 § 24 att överlåta ansvaret för 
allmänna samlingslokaler till bildningsnämnden genom att bevilja en 
ramjustering om 416 000 kronor från kommunstyrelsen till bildningsnämnden 
för att användas till bidrag för samlingslokaler. 
 
Befintliga regler för bidrag till allmänna samlingslokaler behöver efter 
kommunfullmäktiges beslut revideras för att anpassas efter bildningsnämndens 
verksamhet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att revidera regler för bidrag till 

allmänna samlingslokaler. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 74/15   15/BIN0050 
AU § 13/15     
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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, har bokat in en halvdags 
arbetet för arbetsutskottet tillsammans med Tina Lindström, enhetschef vid 
den pedagogiska enheten på Kalmar läns Museum, den 13 maj på Folketshus i 
Torsås mellan klockan 08.00 och 12.00. 
 
Sammanställningen Kulturplan Kalmar län 215-2017 delas ut till närvarande 
ledamöter.  
Rapporten Kultur- och fritidsmedel 2013 delas ut till arbetsutskottets ordinarie 
ledamöter. Bildningsnämndens samtliga ledamöter och ersättare kommer 
erhålla rapporten via nedladdningsbar länk. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 75/15   15/BIN0097 
Föreningsledarstipendium 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten redogör för  
Bildningsnämndes föreningsledarstipendium vilket delas ut den 6 juni i 
samband med nationaldagsfirandet.  
Fram till och med den 1 maj är det tillåtet att nominera genom att lämna 
skriftliga förslag till biblioteket i Torsås eller via mail till Lena Robertsson, 
fritidssamordnare. 
 
Föreningsledarstipendiet är avsett som belöning till en eller flera personer som 
gjorts sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings 
verksamhet. 
Stipendiet ska tilldelas person/personer bostatta i Torsås kommun eller vars 
föreningsarbete har samhörighet med Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten, kommer att 
presentera ett förslag till beslut vid kommande möte i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsnämnden att utse föreningsledarstipendiat 2015. 
--------- 
Sändlista: 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 28   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-04-21 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 76/15   15/BIN0098 
Think Tank Transbaltic 
         
Ärendebeskrivning 
I höstas beviljade Regionförbundet Blekinge och Regionförbundet i Kalmar 
län ekonomiskt medel för att skapa en förstudie som syftar till att knyta 
samman gamla och nya partners till ett nytt samarbete i det tidigare 
internationella konstprojektet Art lines anda. I förstudiens ingår Kalmar 
konstmuseum, Karlskrona konsthall och världsarvet, Torsås kommun genom 
bildningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning, Kalmar 
kulturförvaltning samt Ronneby kommun/Kulturcentrum vilka är förstudiens 
ägare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten, informerar om 
projektet som ämnar skapa en plattform för samverkan och samproduktion 
mellan olika konstinstitutioner, museer och högskolor i Östersjöregionen, där 
bland andra Sverige, Polen, Tyskland, Ryssland och Litauen ingår. 
 
Workshop för samtliga inblandade institutioner kommer att hållas på Ronneby 
Kulturcentrum den 2 till 3 juni. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 77/15   15/BIN0066  
AU § 47/15     
Skrivelse från Torsås Goif angående konstgräsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås Goif har till bildningsförvaltningen meddelat att Torsås Goifs seniorer 
ej kommer att utnyttja Malmens grusplan under året då träningsförhållandena 
de senaste åren varit bristfälliga av olika skäl och föreningen har istället valt 
alternativa träningsmöjligheter för kontinuitet i träningen. 
 
Föreningen saknar en konstgräsplan inom kommunen och uttrycker sin undran 
om en plan i närtid finns med i Torsås kommuns planering. Torsås Goif 
önskar få följande frågeställningar besvarade av bildningsnämnden: 

1. Om fotbollsklubbarna gemensamt kan presentera ett upplägg och 
eventuellt kalkyl för projektering av konstgräsplan, finns då 
viljan/möjlighet att göra någon form av investering kring detta? 

2. Om det ej finns intresse kring en sådan investering, är det då möjligt 
för Torsås kommun att förhandla med till exempel Kalmar kommun 
om andra tariffer beträffande hyra av planer i exempelvis 
Kalmar/Öland/Jämjö/Rödeby? 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03: 
Karin Seebass, enhetschef, bekräftar att användningen av Malmens grusplan 
har minskat under de senaste åren. 
 

Yrkande och proposition  
Eva-Kristina Berg, C yrkar 
 
att bildningsförvaltningen ges i uppdrag att bedöma status hos Malmens 
grusplan samt att redovisa hur mycket planen används av föreningarna. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner han att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Eva-Kristina Bergs, C yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att bedöma status hos Malmens 

grusplan och att redovisa hur mycket planen används av föreningarna, 
 
att ställa sig positiva till att fotbollsklubbarna gemensamt tar fram ett upplägg 

samt kalkyl för projektering av en konstgräsplan, men att ett underlag 
behöver presenteras för bildningsnämnden innan ett ställningstagande kring 
eventuellt investeringsbidrag kan göras samt 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 77/15, Skrivelse från Torsås Goif angående 
konstgärsplan 

 
att avslå förfrågan om att Torsås kommun kan åtaga sig att förhandla med 

omkringliggande kommuner avseende lägre tariffer på hyra av deras 
konstgräsplaner. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten, informerar att 
användning över tid av Malmens grusplan har minskat. Under 2015 har 15 
timmar bokats och under 2014 bokades 30 timmar. 
 
Malmens grusplan är i behov av uppfräschning, bland annat i form av bärlager 
som behöver bytas ut. Den gamla stenmjölen har blivit finkorning och släpper 
ej igenom vatten.  
Även utemiljön med exempelvis trasiga sittbänkar vid sidan om planen lider av 
bristfälligt vilket försämrar intrycket.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 78/15   12/BIN0136 
Korrespondensgymnasiets fortsatta uppdrag 

  
Ärendebeskrivning 
Enligt rådande förordning gör Korrespondensgymnasiet sitt sista intag av 
elever höstterminen 2016. 
 
Idag har Korrespondensgymnasiet cirka 500 inskrivna elever och uppvisar en 
positiv trend avseende prognos för genomströmning. Då söktrycket på skolan 
är högre än någonsin ställs verksamheten inför tre valmöjligheter:  

1. Fortsätta driva verksamheten i befintlig form 
2. Utöka verksamheten till hösten 2015 med ytterligare 100 platser vilket 

medför att ytterligare fyra lärare behöver rekryteras. Lärararbetsplatser 
för nyrekryterade lärare kan ordnas inom befintliga lokaler. 

3. Att ytterligare utöka antalet platser för att tillgodose efterfrågan från 
den allt mer ökande elevgruppen med behov av en alternativ 
undervisningsform samt att bryta samarbetet med Hermods.  
En brytning med Hermods innebär en ökad kvalitativ vinst för 
Korrespondensgymnasiet.  
Detta alternativ kräver nyanställning vilket medför att nuvarande 
lokaler blir för små. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Johanna Fors, rektor, redogör för den utmaning Korrespondensgymnasiet står 
inför. För att skolan skall kunna fortsätta bedriva distansundervisning i 
nuvarande form behöver skolan få en fortsatt förordning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppmana samtliga partier att aktivt arbeta för en fortsatt förordning 

samt 

 
föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att inför läsåret 2015-2016 godkänna intag av 600 elever. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga partigrupper 
Johanna Fors, rektor
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AU § 79/15    
Samlad slöjd på Torskolan - utvärdering 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2012 stod textil- samt trä- och metallslöjdsalarna på 
Bergkvara samt Söderåkra skola inför stort investeringsbehov. 
Bildningsnämnden beslutade 2012-06-04 § 106 att flytta slöjdundervisningen 
till Torskolan. Genom att säkerställa kvalitén ansågs eleverna ges de bästa 
förutsättningarna att uppnå målen enligt Lgr 11. 
 
Frida Portin, C, efterhör i skrivelse om det är ekonomiskt, pedagogiskt och 
miljömässigt försvarbart att låta eleverna skjutsas flera mil för att många gånger 
utföra enklare slöjdarbeten, som exempelvis smörknivar och virkning. I 
skrivelsen efterhörs det var det skulle innebära att förlägga enklare slöjd till 
ytterskolorna och mer avancerad slöjd till Torskolan, exempelvis från årskurs 6 
eftersom språkval, hemkunskap och mer avancerad slöjd då kan samordnas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-21: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att besvara skrivelse från Frida Portin, C, 

utifrån tidigare fattat beslut avseende flytt av ytterskolornas 
slöjdundervisning till Torskolan i Torsås. 

--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
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AU § 80/15   15/BIN0062 
Ungdomssamordnartjänst 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-03-03 § 48 att vidarebefordra 
ärendet avseende behovet av ny samordnare efter tidigare avgående 
ungdomssamordnare samt uppdragets innehåll till arbetsutskotten för 
bildningsnämnden och socialnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring behovet av 
ungdomssamordnartjänsten i samband med bland annat höstens 
genomförande av LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 
Bildningsförvaltningen har ombesörjt ansökan för deltagande i LUPP. 
Tjänsten som ungdomssamordnare ligger under socialnämndens då en 
ramfördelning mellan de båda nämnderna har genomförts. 
 
De båda nämndernas behov och önskemål kring tjänsten som 
ungdomssamordnare kommer att behandlas vid ett möte mellan 
socialnämndens och bildningsnämndens arbetsutskott. 

  

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppmana partigrupperna att omgående diskutera behovet av en 20 till 50-

procentig tjänst omgående behövs för arbete med LUPP samt  
 
att uppmana partigrupperna att diskutera funktioner, önskemål samt behov 

kring tjänsten. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga partigrupper 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 28   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-04-21 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

AU § 81/15 15/BIN0100 
Studiebesök i bildningsnämndens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Eva-Kristina Berg, C, efterfrågar att politikerna behöver få kunskap om 
bildningsnämndens olika verksamhetsområden genom studiebesök i 
verksamheten. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2013-02-04 § 27 att ledamöterna istället för att 
använda sig av modellen med kontaktpolitiker för verksamhetens olika 
områden fortsättningsvis, en heldag, en gång per läsår, tillsammans ska åka ut 
och besöka bildningsnämndens olika verksamheter. 

 
Arbetsutskottets beslutar 2015-04-21: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att planera för politikens 

verksamhetsbesök under våren 2015. 
--------- 
Sändlista: 

 


