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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 87 - 104 
 
 

§ 87 Ändring av föredragningslistan 
 
 § 88 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
 § 89 Investeringsbidrag av mindre slag 
 
 § 90 Bidrag för studieförbundsverksamhet samt SISU 
 

 § 91 Regler för bidrag för allmänna samlingslokaler 
 
§ 92 Skrivelse från Torsås Goif angående konstgräsplan 
 
§ 93 Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
§ 94 Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
 
§ 95 Ej fördelade medel för föreningsbidrag 
 
§ 96 Vision och mål för kultur- och fritidsverksamhet 2015-2016 
 
§ 97 Bildningsförvaltningen informerar 
 
§ 98 Kurs och konferens 
 
§ 99 Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
§ 100 Kostutredning 
 
§ 101 Organisation kultur- och fritidsutskottet 
 
§ 102 Utökade ekonomiska resurser till föreningsbidrag 
 
§ 103 Delgivningsärenden 
 
§ 104 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2015 
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AU § 87/15   15/BIN0095 
Ändring av föredragningslistan 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2015 som 
ärende 17. 
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AU § 88/15   14/BIN0006 
BIN § 57/15    
AU § 67/15     
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 § 88/15, 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 § 88/15, 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 § 88/15, 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 § 88/15, 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 § 88/15, 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 § 88/15, 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 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 38   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-05-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
Fortsättning AU § 88/15, 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 § 88/15, 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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för volymförändring inom 
förskolan. 
Våren 2014 var 242 barn inskrivna i kommunens pedagogiska omsorg 
och förskoleverksamhet samt 20 barn på fristående förskolan 
Vindruvan. Under samma period ett år senare, våren 2015, var 259 
barn inskrivna i kommunens verksamhet och 21 barn på Vindruvan. 
 
Hösten 2014 var 212 barn inskrivna i kommunens pedagogiska omsorg 
och förskoleverksamhet samt 21 barn på fristående förskolan 
Vindruvan. Hösten 2015 kommer 242 barn vara inskrivna i Torsås 
kommuns förskoleverksamhet och 21 barn inskrivna på Vindruvan. 
Ytterligare fyra barn förväntas tillkomma i den kommunala 
verksamheten. 
 
Sofie Larsson, förskolechef, anser att 202 barn är lämpliga att ha i 
befintliga lokaler utifrån fördelningen 18 barn i äldre grupp och 15 barn 
i en småbarnsgrupp. 
Sammanlagt finns det 12 avdelningar och tre dagbarnvårdare i Torsås 
kommun. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-01-20 § 2 att efterhöra 
med kommunstyrelsen vad som gäller avseende hantering av 
hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler. Kommunstyrelsen 
beslutar 2015-03-31 § 104 att den uppsägningstid som finns i upprättat 
hyreskontrakt gäller. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, tydliggör att höstens prognostiserade 
barnantal ger en volymökning på cirka 20 barn jämfört med samma 
period 2014. Lokalfrågan inom förskoleverksamheten är fortsatt av 
högsta prioritet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 88/15, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun 
 

Information ges att bidrag från Migrationsverket avseende 
förskoleverksamhet ej erhålls för asylverksamhet under sommarlovet. 
 
Minskat barnantal under sommarmånaderna medför att stängning av förskolor 
under begränsat antal veckor kan genomföras. Bildningsförvaltningen föreslår 
att det under vecka 28 till och med 32 är sommaröppet på förskolan Ängen i 
Bergkvara samt fritidshemmet Stjärnan i Bergkvara för barn tillhörande 
kommunens samtliga förskolor. Övriga förskolor hålles därmed stängda under 
ovan nämnda veckor. 
Under vecka 26 och 27 föreslås sammanslagning av förskolorna i 
Torsås ske på förskolan Smultronet och i Bergkvara delar 
Kråkan/Kometen upp sina barn på förskolan Ängen och Stjärnan. 
Övriga förskolor har öppet som vanligt vecka 26 och 27. 
Torsdag och fredag vecka 32 kommer förskolans personal ha 
planeringsdagar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att till bildningsnämndens 

sammanträde den 16 juni ta fram kostnadsförslag på vad det innebär 
att ha asylförskolan Pricken öppen under sommarens 
stängningsperiod och om även asylskolans F-6 kan inkluderas i 
verksamheten, 

 

föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att det under vecka 28 till och med 32 endast är sommaröppet på förskolan 

Ängen i Bergkvara samt fritidshemmet Stjärnan i Bergkvara för barn 
tillhörande kommunens samtliga förskolor och att övriga förskolor hålles 
stängda under ovan nämnda veckor samt 

 
att under vecka 26 och 27 sammanslå verksamheten för förskolorna i Torsås 

på förskolan Smultronet och att förskolan Kråkan/Kometen under samma 
period delar upp sina barn på förskolan Ängen och Stjärnan. Övriga 
förskolor har öppet som vanligt vecka 26 och 27 samt 

--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Inger Sandbäck, rektor 
Azadeh Hatami, rektor 
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AU § 89/15     
Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Ärendebeskrivning 
Åtta föreningar har ansökt om investeringsbidrag av mindre slag.  
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för inkomna 
ansökningar och redovisar förslag till bidrag utifrån fastställda kriterier. 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening 
Ansöker om Bidrag till wordpressystem samt utbildning. 
Total kostnad 18 000 
Egna medel  6 120 
Berättigade till Ej bidragsberättigade – kan ej ses som investering. 
 
Slätafly byalag 
Ansöker om 32 868 till modernisering och handikappanpassning av 

toaletter samt till bygge av två utrymningsvägar. 
Total kostnad 29 800 
Egna medel 20 000 
Berättigade till 19 668 
Ämnar söka medel från Arvsfonden och Boverket 
Förslag till bidrag 19 668 
 
Gullabo Sportklubb 
Ansöker om  30 000 till stängsel runt idrottsplatsen.  
Total kostnad 143 750 
Egna medel 113 750 
Berättigade till  30 000 
Sökt bidrag men ej fått beviljat  
Förslag till bidrag  30 000 
 
Djursviks Samhällsförening 
Ansöker om 6 800 till tält, virke, skruv och beslag.  
Total kostnad 6 800 
Egna medel 2 400 
Berättigade till 4 488 
Ej sökt andra bidrag 
Förslag till bidrag 4 488 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 89/15, Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Torsås Folkets Hus förening 
Ansöker om   30 000 till akustikförbättring, nytt undertak, ny 

belysning samt nytt brandskydd. 
Total kostnad 174 842 
Egna medel   37 421  
Berättigade till   30 000 
Sökt 35 000 från Boverket 
Förslag till bidrag   30 000 
 
Möre Golfklubb 
Ansöker om 14 000 till målkorgar för chipträning, flexflaggor 
  betongsäckar och skylt.  
Total kostnad 18 181 
Egna medel  6 050 
Berättigade till 11 999 
Ej sökt andra medel 
Förslag till bidrag 11 999 
 
Norra Tångs Bollklubb 
Ansöker om energisparåtgärder, dörrar, värmepump 
Förslag till bidrag 25 000 
 
Bergkvara AIF 
Ansöker om  renovering och handikappsanpassning av Skytteholmen 
Förslag till bidrag 30 000 
 
 
Summa bidrag: 151 155 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
 

Jäv 
Sören Bondesson, S, deltar inte i utskottets behandling av ärendet på grund av 
jäv. Roger Isberg, S, inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 89/15, Investeringsbidrag av mindre slag 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna investeringsbidrag av mindre slag enligt följande: 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening  Avslå ansökan 
Slätafly byalag   Bevilja 19 668 kronor 
Gullabo Sportklubb   Bevilja 30 000 kronor 
Djursviks Samhällsförening  Bevilja 4 488 kronor 
Torsås Folkets Hus förening  Bevilja 30 000 kronor 
Möre Golfklubb   Bevilja 11 999 kronor 
Norra Tångs Bollklubb   Bevilja 25 000 kronor 
Bergkvara AIF   Bevilja 30 000 kronor 
------- 
Sändlista: 
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AU § 90/15    
Bidrag för studieförbundsverksamhet samt SISU 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, informerar kring 
studieförbundsverksamheten samt SISU i Torsås kommun under 2014 och 
redogör för dess studietimmar samt kronor per studietimme enligt akt. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Arbetsutskottet framför kritik avseende skiftande kvalitet på erhållna 
redovisningar från studieförbunden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att studieförbundens redovisning inför kommande år skall ske genom 

användning av Regionförbundet i Kalmar läns mall samt 
 

föreslå bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 205 096 kronor. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 91/15   15/BIN0047  
AU § 73/15    
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar förslag på 
reviderade regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-05-26 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 38   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-05-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
AU § 92/15   15/BIN0066 
AU § 77/15     
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 § 92/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Patrick Gustavsson, Torsås Goif, redovisar genom skrivelse att intresse bland 
kommunens fotbollsförningar kring en konstgräsplan finns och att de nu 
påbörjat arbetet kring uppstart av utredning där möjligheter avseende 
finansiering, arbetsinsats, skötsel och underhåll samt en eventuell 
konstgräsplans placering skall undersökas.  
Fotbollsföreningarna anser det bäst om kommunen tar ansvar för både skötsel 
och underhåll. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att efterhöra med föreningen Rödeby 

AIF kring deras process med att färdigställa en konstgräsplan. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 93/15 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. 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 93/15, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 93/15, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Torsås Fastighets AB har 2015-04-22 , vid projekteringsmöte om Torskolans 
om- och tillbyggnad, funnit att lämplig plats för skateboard, BMX och cykel ej 
kan finnas inom Torskolans område. 

 
Bildningsförvaltningen informerar att enbart Torsås Fastighets AB inte kan 
avgöra vad den pedagogiska miljön på Torskolan skall innehålla då rektor 
ansvarar för elevernas utemiljö. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lyfta in ärendet för diskussion i styrgruppen för Torskolans projektering. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Anders Ohlsson, rektor 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 
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AU § 94/15   13/BIN0072  
BIN § 9/15     
AU § 5/15    
AU § 109/14    
AU § 69/14     
AU § 53/14   
AU § 64/13     
Motion – Kommunal musik- / kulturundervisning  

  
Ärendebeskrivning 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin 
gymnasieutbildning Stage4You. 
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik- 
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 211 att överlämna 
motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i 
en kommunal musik-/ kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för en kommunal 

musikskola i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karin Seebass, enhetschef kultur- och fritid, föredrar ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 94/15, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 

 
Torsås är en av sju kommuner i landet som inte har någon musik-/kulturskola, 
och den enda kommunen i Kalmar län. En musik-/kulturskola är enligt 
SMOK, Sveriges Musik och Kulturskoleråd, en frivillig verksamhet som är 
kommunalt ägd eller kommunalt finansierad. SMoK:s statistik pekar dock på 
att det är stora skillnader på kommunernas utbud av aktiviteter, vilken 
terminsavgift kommunerna tar ut av eleverna och hur den totala budgeten för 
musik-/kulturskolan ser ut. 

 
Torsås kommun hade fram till 1997 en kommunal musikskola som drevs av 
Musikinstitutet i Torsås HB, Mit. Idag erbjuder Torskolan elever i år 7-9 musik 
på TFM- tid, Tid för måluppfyllelse. En hög procent av alla elever på 
högstadiet väljer musik. 

 
För att kunna bilda sig en uppfattning om kostnader i samband med att driva 
en kulturskola har statistik inhämtats från tre kommuner, Mullsjö, Ydre och 
Emmaboda. 
En kulturskola i Torsås kommun skulle, utifrån en jämförelse med ovanstående 
kommuner, kosta kommunen mellan 5 000 och 10 000 kr per elev. Faktorer 
som styr är vilken kvalitet man vill ha i verksamheten, dess omfattning av 
aktiviteter som erbjuds, terminsavgiftens storlek samt möjlighet till samordning 
med befintlig verksamhet. 
I ett inledningsskede kostar det att bygga upp en icke befintlig verksamhet.  

 
Tre alternativ presenteras angående möjligheter till drift av musik-
/kulturundervisning:  

1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi 
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av 

Stage4you Academy utifrån kostnadsförslag 
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för 

att genomföra ett musikskoleprojekt  
 
Oavsett val av alternativ bör musikprofilen på Torskolan vara kvar som ett 
komplement till kulturskolan, om än i något mindre omfattning.  
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att genomföra en studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur 

Emmaboda kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små 
resurser samt 

 
att bjuda in Stage4you Academy till bildningsnämnden för att föra en vidare 

dialog kring deras förslag på verksamhet. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 38   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-05-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
Fortsättning AU § 94/15, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att låta ledamötena i arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet 

tillsammans med tjänstemän från bildningsförvaltningen genomföra en 
studieresa till Emmaboda kommun för att få en inblick i hur Emmaboda 
kan bedriva en fungerande kulturskola med relativt små resurser. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Representanter för bildningsförvaltningen samt bildningsnämndens 
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har den 13 maj besökt Emmaboda 
kommun för att ta del av deras helhetslösning för kulturskola.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet att bedriva 

kulturskola i egen regi med kärna i musik samt se över kostnader och 
finansiering samt en möjlig organisation. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, ger en delredovisning av pågående utredning 
och informerar att uppdraget kommer att redovisas i följande tre nivåer: en 
kulturskola helt i egen regi, en kulturskola i delad regi samt en kulturskola helt i 
extern regi. Ramverk för de tre nivåerna är framtagna för att kunna göra 
jämförbara bedömningar och beräkningar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

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

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 94/15, Motion – Kommunal musik-/ 
kulturundervisning 
 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
att år 2016 starta en kulturskola i extern regi enligt alternativ tre och därvid hos 
kommunfullmäktige begära ramförstärkning av den anslagsfinansierade delen. 

 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

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

och därvid hos kommunfullmäktige begära ramförstärkning av den 
anslagsfinansierade delen. 

 

Bildningsnämnden föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen 
besluta: 
att år 2016 starta en kulturskola i extern regi enligt alternativ tre i beredning 

och därvid hos kommunfullmäktige begära ramförstärkning av den 
anslagsfinansierade delen samt 

 
att bildningsnämnden här med anser sig ha besvarat motionen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20 § 44 att bifalla motionen – 
Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning till bildningsnämndens 
beslut 2015-02-03 § 9 vilket innebär att ramförstärkning erhålles för den 
anslagsfinansierade delen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att upprätta ett förfrågningsunderlag som 

baseras på genomförd utredning. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 95/15     
Ej fördelade medel för föreningsbidrag  

  
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen budget 2015 har 200 tkr extra i budget avsatts 
med syfte att utöka möjligheterna till utökat föreningsbidrag för föreningarna i 
Torsås kommun för medlemmar i åldersspannet 5-25 år. 
 
95 tkr har betalats ut i bidrag vilket medför att 105 tkr av budgeterade medel 
kvarstår. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-26: 
att fortsätta beredning av ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i augusti 

samt  
 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att ta fram uppgift på hur många 

bidragsgenererande personer i ålderspannet 5 till 25 år som finns i 
föreningarna. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 96/15 15/BIN0050 
AU § 74/15    
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar sammanställning 
från arbetsutskottets arbetsdag med representanter för pedagogiska enheten 
vid Kalmar läns Museum. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att på arbetsutskottets sammanträde i 

augusti presentera exempel på kringliggande kommuners kulturplaner. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 97/15   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar  
       
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar  
 
att tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet kommer att äga rum under sex tisdagar i 

sommar med start den 30 juni. Värdar för kvällarnas evenemang eftersökes 
bland arbetsutskottets och bildningsnämndens ledamöter, 

 
att familjeföreställningen Näktergalen kommer att spelas på Sjöfartsmuseet den 

6 juli klockan 16.00, 
 
att Kulturmagasinet arrangerar sommarkurser samt 
 
att Torsås bibliotek håller öppet hela sommaren. 
 
 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar  
 
att Elsa Jannert, FP, kommer att berätta om sina upplevelser av Skolriksdag 

2015 på bildningsnämndens sammanträde den 16 juni. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-26: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 98/15  14/BIN0110 
Kurs och konferens 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet delges 
 

 Workshop Think Tank Transbaltic, 3 juni, Kulturcentrum, Ronneby. 

 Konferens Barnkonventionen, 22 oktober 2015, Astrid Lindgrens Näs, 
Vimmerby. 

 
Arbetsutskottets beslutar 2015-05-26: 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 99/15   14/BIN0113  
AU § 98/14    
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
Ärendebeskrivning 
Efter beslut från kommunstyrelsen om att utforma ritlinjer för lägsta 
elevunderlag för kommunens låg- och mellanstadieskolor ställer 
bildningsnämnden 2014-05-05 § 47 sig bakom bildningschefens yttrande som 
innebär att det utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra 
oberoende faktorer, inte är möjligt att utforma riktlinjer för ett lägsta 
elevunderlag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 188 att ärendet återremiteras till 
bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie med andra 
kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som 
riktade medel för finansiering av studien. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:  
att i arbetsutskottets beredning ta fram mer underlag i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31 § 105 att upphäva kommunstyrelsens 
beslut 2014-08-26 § 188, att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med 
uppdrag att göra en jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i 
budget för 2015 avsätta max 200 tkr, som riktade medel för finansiering av 
studien, med hänvisning till att finansiering är borttagen från budgeten 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
-------- 
Sändlista: 
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AU § 100/15   15/BIN0075 
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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ett möte kommer att hållas med 
Kalmar kommun den 5 juni för eventuellt hjälp med genomförande av 
kostutredning. 
Socialnämnden har aviserat att deltaga i utredningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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AU § 101/15   15/BIN0001 
BIN § 10/15    
AU § 6/15     
Organisation kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, bildningsnämndens ordförande, föreslår att kultur- och 
fritidsutskottet, som bildades våren 2011, ska upplösas och att dess kultur- och 
fritidsfrågor fortsättningsvis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågorna anses inte ha fått proportionerligt utrymme i 
politiken och med målet att öka intresset för frågorna föreslås utskottet lyftas 
in på arbetsutskottets arena som en stående punkt. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-02-03: 
Sören Bondesson, bildningsnämndens ordförande, föredrar ärendet. 

 
Tilläggsyrkande och proposition  
Eva-Kristina Berg och Frida Portin, båda Centerpartiet, yrkar tillägg med 
 
att vid en eventuell organisation där kultur- och fritidsutskott upplöses skall 
utvärdering ske efter ett år samt att kultur- och fritidsutskottets ärenden 
placeras först på bildningsnämndens ärendelista. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner han att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Eva-Kristina Bergs och Frida Portins, 
båda Centerpartiet, tilläggsyrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet samt överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut samt 

 
att vid en eventuell organisation där kultur- och fritidsutskott upplöses 

skall utvärdering ske efter ett år samt att kultur- och fritidsutskottets 
ärenden placeras först på bildningsnämndens ärendelista. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20 § 51 att upplösa kultur- och 
fritidsutskottet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 102/15   13/BIN0049  
BIN § 8/15  
AU § 4/15    
BIN § 113/14  
Utökade ekonomiska resurser till föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen budget 2015 har 200 tkr extra i budget avsatts 
med syfte att utöka möjligheterna till utökat föreningsbidrag för föreningarna i 
Torsås kommun. 
 

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

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

 

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

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

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

föreningsbidrag. 
 

Fortsättning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 38   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-05-26 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning AU § 102/15, Utökade ekonomiska resurser till 
föreningsbidrag 

 

Bildningsnämndens behandling 2015-02-03: 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, presenterar reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag enligt akt. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år, 
 
att utöka kulturbidragen med 20 000 kronor samt 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-26: 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20 § 50 att godkänna och fastställa 
reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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AU § 103/15   14/BIN0109 
Delgivningsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens arbetsutskott delges 
 

 Kompletteringsbudget/tilläggsanslag 2015, 15/KS0016 
 

Handlingarna finns tillgängliga på bildningsförvaltningens expedition 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-26: 
att notera redovisat delgivningsärende. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 104/15 
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
        
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasrikets medlemmar har haft upptaktsmöte inför årets 
filmfestival som är den 9:e i ordningen, 23 oktober till 9 november 2015. 
Bland annat vill föreningen utveckla festivalen och satsa mer på ”After movie” 
för att göra mer av bion än ”bara” film, att utveckla den sociala mötesplatsen 
och fortsätta ge landsbygden ytterligare faciliteter.  
Film i Glasriket vill också engagera invandrare som både besökare och 
deltagare och utbyta våra olika kulturer både när det gäller traditioner och 
matkultur. I detta arbete önskas att kommunerna deltager med hjälp till 
kontakt. 
Föreningen vill göra landsortsbiograferna till ett minst likvärdigt alternativ till 
den ”stora” stadens biograf. Både teknisk utrustning, unika biograflokaler och 
flera möjligheter till kringaktiviteter finns. 
 
2014 innehöll festivalen 109 föreställningar, inklusive livevisning av opera och 
sport på 15 olika biografer. 53 olika filmtitlar visades, varav 22 gratisvisningar 
för barn upp till 16 år som motprestation till kommunernas bidrag till 
festivalen. Sammanlagt 517 skolungdomar såg föreställningarna. 
 
Ideel tid från medlemsföreningarn uppgick till 661 timmar vilket motsvarar 
115 675 kr med värdet 175 kronor per timme.  
 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 15 000 kronor eller mer i bidrag för 
genomförandet av 2015 års filmfestival. 
 

Arbetsutskottetet föreslår 2015-05-26 bildningsnämnden 
besluta: 
att bevilja 6000 kronor i bidrag under förutsättning att biografen i Torsås är 

engagerad genomförandet av Filmfestivalen 2015. 
--------- 
Sändlista: 
 

 


