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AU § 117/15   15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan  

  
Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Taxor och avgifter 2016 som ärende 18, 
 
att ta upp nytt ärende om LUPP och ungdomssamordnare som ärende 19, 
 
att ta upp nytt ärende om Huvudman som ärende 20 samt  
 
att låta ärende ett, ärende två samt ärende fem utgå. 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 27   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-09-29 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
AU § 118/15   15/BIN0050 
AU § 107/15  
AU § 96/15  
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 118/15, Vision och mål för kultur- och 
fritidsverksamheten 2015-2016 
 

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

augusti presentera exempel på kringliggande kommuners kulturplaner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för Torsås kommuns 
olika pågående kulturengagemang. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta fram förslag på vision och mål för 

kultur- och fritidsverksamheten 2015-2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, redogör för 
bildningsförvaltningens förslag till vision och mål för kultur- och 
fritidsverksamheten 2015-2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att revidera presenterat förslag så att dokumentet endast utgör mål för 2016, 
 
att i presenterat förslag ändra begreppet web 2.0 till bibliotekskatalog samt 
 
att efter revidering låta partigrupperna diskutera dokumentet för vidare 

behandling i oktober månads arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
Samtliga partigrupper 
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AU § 119/15 15/BIN0066 
AU § 92/15    
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 § 119/15, Skrivelse från Torsås Goif angående 
konstgräsplan 

 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att konstgräsplanen 
i Rödeby sammanlagt kostade 6 miljoner varav föreningen Rödeby AIF kunde 
få 85 % av kostnaden i bidrag. Föreningen sköter drift och underhåll själva 
samt står för de specialredskap som behövs för arbetet. Intresserade 
fotbollsföreningar i Torsås kommun hälsas av Rödeby AIF välkomna för 
studiebesök. 
Mirja Holgersson, Smålandsidrotten, diskuterar gärna frågan om konstgräsplan 
med intresserade föreningar om önskemål om detta finnes. Ny föreningsträff 
kommer att hållas våren 2016. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 119/15, Skrivelse från Torsås Goif angående 
konstgräsplan 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att med hänvisning till arbetsutskottets beslut 2015-03-03 § 47 anse ärendet 

vara färdigbehandlat. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Goif 
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AU § 120/15 14/BIN0006  
Lokalförsörjning förskolan Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet barn inom förskoleverksamheten i Torsås har ökat under de två 
senaste åren. Förskoleverksamheten i kommunen har en icke sinande kö och 
då ökning av antal barn i verksamheten anses vara varaktig ställs förskolan 
inför ett ökat lokalbehov för att kunna ta emot barn i kö samt för att skapa 
både fler och mindre barngrupper.  
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-10-22 § 104 att uppdra åt 
bildningsförvaltningen att ta fram förslag på långsiktig lösning avseende 
förskolan i Torsås. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-29: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att bildningsnämnden erbjudits att 
överta de lokaler Stage4you idag använder då Kalmarsunds gymnasieförbund 
planerar att flytta sin verksamhet till Kalmar. 
Förskolechefen presenterar två möjliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten där dagens fem avdelningar ges utrymme att utökas med 
en inslussningsavdelning för att flexibelt uppnå möjligheten att möta den ökade 
efterfrågan av barnomsorg i kommunen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med möjliga 

planlösningar samt 
 
att uppmana samtliga partigrupper att diskutera ärendet för vidare behandling i 

oktober månads arbetsutskott. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Samtliga partigrupper 
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AU § 121/15 14/BIN0006  
Lokalförsörjning förskolan Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet barn inom förskoleverksamheten i Bergkvara har ökat under de två 
senaste åren. Förskoleverksamheten i kommunen har en icke sinande kö och 
då ökning av antal barn i verksamheten anses vara varaktig ställs förskolan 
inför ett ökat lokalbehov för att kunna ta emot barn i kö samt för att skapa 
både fler och mindre barngrupper.  
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-19 § 71 att uppdra åt 
bildningsförvaltningen att utreda underlaget av förskoleplatsbehovet i 
Bergkvara och därvid undersöka varaktiga möjligheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-29: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för möjligt förslag avseende 
sammanbyggnad av nuvarande enheterna Ängen och Gullvivan. 
Förskolans framtida placering diskuteras- ska satsning göras på nuvarande plats 
eller ska verksamheten placeras på samma sida som skolan? 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt partigrupperna att diskutera förskolans framtid i Bergkvara. 
--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Samtliga partigrupper 
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AU § 122/15     
Barnahus 
         
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda 
och Nybro kommuner, Polismyndigheten i Kalmar län, Åklagarkammaren i 
Kalmar samt Landstinget i Kalmar län har sedan 2013 ingått ett 
samverkansavtal kring Barnahus i södra Kalmar län.  
Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i Torsås kommun har erbjudits 
möjlighet att ingå i samverkansavtalet kring Barnahus i södra Kalmar län. 
 
Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för 
brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående 
kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. 
Det berörda barnet ska få information om åtgärder som berör honom eller 
henne, samt få tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den 
utsträckning och på det sätt som hans eller hennes mognad medger. 
 
De utredningar som parallellt genomförs inom rättsväsendet och socialtjänsten 
ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som hänsynen till barnet och 
sakens komplexitet medger. Förundersökningen ska vara avslutad och beslut 
fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske. För utredningarna gäller lagstadgade 
tidsfrister. 
 
Målet är också att utveckla det disciplinära samarbetet och dess möjligheter till 
gemensam kompetensutveckling. Barnahus kan på så sätt bli ett 
kompetenscentrum dit människor kan vända sig för stöd, råd och handledning. 
 
Syftet med Barnahus är att barnet inte ska behöva lämna sin berättelse vid flera 
tillfällen och till flera personer eftersom det kan medföra sekundär 
traumatisering av barnet. Syftet är också att polis och socialtjänst, med stöd av 
barn- och ungdomspsykiatrin, omgående ska kunna göra en risk- och 
skyddsbedömning. 
 
Kostnader för kommunerna avseende personal, lokalkostnader, 
overheadkostnader, handledning och utbildning uppgår till ca 2 500 000 kronor 
per helår. Kostnaderna fördelas i relation till kommunernas invånarantal och 
efter justering för löneökningar och ev hyreshöjningar kan en uppskattad 
kostnad för Torsås kommun 2016 uppgå till cirka 115-120 tkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 122/15, Barnahus 
 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Lena Sjöstrand, IFO-chef, föredrar ärendet och informerar kring de fördelar 
ett avtal skulle innebära för både barn samt socialförvaltningens och 
bildningsförvaltningens personal ur arbetsmiljömässigt perspektiv. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att tillsammans med socialförvaltningen dela på kostnaden för att ingå i 

samverkansavtal kring Barnahus i södra Kalmar län. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 123/15    
Integration av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Sandbäck, centralt placerad rektor, informerar kring 
integrationsverksamhet av nyanlända. 
Ägarna av Möre Hotell har fått avtal till 31 maj 2016 vilket medför att nya 
elever tillkommer till befintlig verksamhet. 
 
Idag finns tre grupper för asylsökande och kommunplacerade elever på 
Internationella skolan, en del av Söderåkra skola, det vill säga förskola, F-3 
samt 4-6 samt en klass för årskurs 7-9 som har sin undervisning på Torskolan i 
Torsås. Varje grupp har i dagsläget cirka sju elever med ursprung från bland 
annat Syrien, Somalia, Polen, Irak och Tyskland. 
 
Efter att elev och vårdnadshavare genomgått ett introduktionssamtal för 
nyanlända elever placeras eleven i utbildningsgrupp och en bedömning av på 
vilken nivå en elev ska börja sina studier görs genom kartläggning av hans eller 
hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för 
möjligheterna att uppfylla krav i kursplan för utbildning i svenska för 
invandrare. De yngre barnen är snabbast på att lära sig det svenska språket. 
 
Elever i förberedelseklasser ska behandlas lika med övriga elever vilket innebär 
att pedagogiska utredningar likväl som åtgärdsprogram skall genomföras. 
 
Eleverna slussas så fort som möjligt ut i de ordinarie klasserna för att 
exempelvis på ett tidigt stadie deltaga i ämnena idrott, bild, slöjd med flera då 
det är i interaktionen med de svensktalande eleverna som det svenska språket 
lättast inläres.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, rektor 
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AU § 124/15   14/BIN0052 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31  

  
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redovisar bildningsnämndens 
delårsbokslut 2015-08-31. 
Bildningsnämnden beräknas nå en budget i balans vid årets slut. 
 
Verksamheten har under året upplevt svårigheter med rekrytering. 
Förskolan har haft svårt att tillsätta utlysta tjänster med behöriga förskollärare 
och ett antal längre sjukledigheter har påverkat vikarietillgången vilket medfört 
svårigheter att få tag på korttidsvikarier.  
På grundskolan har personalsituationen varit besvärligare än tidigare år. 
Rekryteringsläget påverkas av en högre omsättning av lärare än tidigare år samt 
lägre lärarlöner jämfört med närliggande kommuner, vilket har medfört att 
rekryteringsarbetet har varit extra besvärligt. 
Inom Korrespondensgymnasiets verksamhet saknas för närvarande lärare i 
fysik, en tjänst som förväntas vara tillsatt i januari 2016. Det upplevs vara svårt 
att rekrytera lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt i moderna språk och 
svenska som andraspråk. 
I landet i övrigt ses liknande problem med rekrytering av olika lärarkategorier 
framförallt förskollärare och lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Kraven på behörighet och lärarlegitimation har ökat svårigheterna för små 
kommuner att få tag på personal med rätt kompetens. Skolan i Torsås har en 
relativt hög andel utbildad personal, men för att kunna vidmakthålla detta krävs 
en positiv bild av att arbeta som lärare i Torsås. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 2015-09-29: 
att godkänna delårsbokslut 2015-08-31. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 125/15  14/BIN0052  
Budgetuppföljning augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter augusti månads 
utgång visar den ekonomiska redovisningen efter åtta månader att 
förvaltningen har använt 64 % av budgeterat medel jämfört med riktpunkten 
på 66,70 %. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämndens möte i oktober. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 126/15 14/BIN0052  
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemannaförslag på kompletteringsbudget 2016 presenteras enligt akt: 
 
Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås köpt in tjänster från 
grundskolan och från biblioteket. Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, 
vaktmästeri och bibliotek motsvarande ca 1,5 miljoner kronor.  Från och med 
budgetåret 2016 kommer inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster 
vilket medför att grundskola och biblioteket tappar intäkter i motsvarande 
storlek.  
 
Verksamheten i särskolan har under hösten 2015 ökat från sex budgeterade 
elever till nio. Inom grundskolan har verksamheten under innevarande år ökat 
med 15 elever. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-24 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag på ett modernt bibliotek i befintliga lokaler utifrån dagens 
behov. Artio arkiteket har påbörjat arbetet.  

 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation för de minskade intäkterna i 
2016 års budget, 
 
att hos kommunfullmäktige begära att i samband med beslut avseende 
budgetramar för 2016 beakta de volymökningar som uppstått under 2015 inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden vilka beräknas bli  
bestående samt 
 
att hos kommunfullmäktige begära 175 000 i investeringskostnader till 
biblioteksinredning. 

 
Arbetsutskottets föreslår 2015-09-29 bildningsnämnden besluta: 
att efter några textjusteringar godkänna kompletteringsbudget 2016. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 127/15 14/BIN0066  
Årshjul redovisning september 
 
Ärendebeskrivning 
KULTUR & FRITID – Öka samverkan BIN-föreningsliv 
Bildningsnämnden har som mål att öka samverkan mellan bildningsförvaltning 
och föreningsliv. 
Mått: Antal tillfällen avläses i verksamhetsrapport. 
Mål: Jämförande statistik saknas. 

 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Enheten för kultur & fritid har bjudit in till två föreningsträffar under våren. 
En föreningsträff tillsammans med SISU och en träff i samband med 
utvärdering av ”Jul i slöjdriket”.  
Inrättandet av ”Investeringsbidrag av mindre slag” har inneburit ökad kontakt 
med föreningar.  
 
KULTUR & FRITID – Levande och aktivt bibliotek 
Bildningsnämnden har som mål att ha levande och aktivt bibliotek. 
Mått: Besöksfrekvens  
Mål: 8,0 besök/inv/år 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Antalet besökare på biblioteket har minskat med 300 besökare/månad från 
motsvarande tid föregående år. Juni 2013- juli 2014: 3 900 besökare/månad, 
juni 2014 - juli 2015: 3 600 besökare/månad. Målet är inte uppnått.  
Statistik som inte kommer med är när biblioteket medverkar på evenemang 
utanför bibliotekets lokal.  
 
KULTUR & FRITID – Öka antal unga i föreningar 
Bildningsnämnden har som mål att öka antalet unga i föreningar genom att 
verka för att bredda utbudet. 
Mått: Antal erbjudna prova- på-tillfällen. 
Mål: Samma eller fler prova-på tillfällen än föregående år. 

 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Antalet tillfällen för 8-åringarna att prova-på inom Kultur- och idrottsskolan 
har ökat från föregående år. 2013/2014 deltog sex föreningar och varje barn 
fick 17 prova- på- tillfällen. 2014/2015 fick varje barn 19 prova-på- tillfällen 
hos sju olika föreningar.  Målet kan anses uppnått. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 127/15, Årshjul redovisning september 
 
FRITIDSGÅRDARNA – Fritidsgårdarna, en naturlig mötesplats 
Bildningsnämndens har som målsättning för fritidsgårdarnas verksamhet som 
en naturlig mötesplats att öka antalet besökare. 
Mått: Besöksfrekvensen 
Mål: En ökad besöksfrekvens jämfört med föregående år 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Fritidsgårdsverksamheten har under läsåret 2014/2015 har haft 4500 unika 
besökare. Jämfört med läsåret 2013/2014 som hade cirka 3800 unika besökare 
är detta en ökning med ungefärligt 18 procent. 
Ökningen av antalet besökare antas bero på att de evenemang fritidsgården 
arrangerar har ”satt sig” och blivit en naturlig del för ungdomarna.  

 
Förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning: 
Fritidsgårdsverksamheten avser att fortsätta erbjuda ungdomarna i Torsås 
kommun en kreativ verksamhet där de får möjlighet att utveckla sina idéer. 
 
KOSTENHETEN – Andel ekologiska livsmedel 
Bildningsnämnden har som mål att 25 % av de livsmedel som används i 
skolmaten ska vara ekologiska. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar: 
Vid genomgång av statistiken från leverantörerna konstateras att 30 % av 
inköpen utgörs av ekologiska livsmedel. Många produkter i rådande anbud 
finns endast att köpa som ekologiska.   
Målet uppnådes med god marginal. Resultatet är likvärdigt med år 2014.  

 
FÖRSKOLA – TRAS vårterminen 2015  
Bildningsnämndens målsättning är att 100 % av barnen i förskolan ska nå 
avsedd nivå i TRAS. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar:  
Förskolan har under våren 2015 genomfört TRAS med 231 barn födda  
2009 – 2012. Totalt i verksamheten fanns det 280 barn. Verksamheten 
genomför i normalfallet inte TRAS på barn under tre år. Redovisningen visar 
det sammanlagda resultatet från den kommunala förskolan, kyrkans förskola 
och den pedagogiska omsorgen. 
Viktigt att nämna är att barn med annat modersmål samt tvåspråkiga barn är 
medräknade i underlaget som barn med luckor i TRAS. Av dessa barn finns 
det ca 15 barn som inte visar andra luckor eller svårigheter, men får ej godkänt 
TRAS-schema på grund av brist i svenska ordförrådet.  
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 27   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-09-29 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning AU § 127/15, Årshjul redovisning september 
 
Erhållet resultat från TRAS, läsutveckling i förskola, genomförda vårterminen 
2015 visar att antalet barn i behov av stöd, jämfört med mätningen 
höstterminen 2014, nu har minskat från tidigare 45,0 procent till nu 42,0 
procent. 
Förslag till åtgärder/prognos till nästa redovisning: 
Kollegialt lärande, anställning av specialpedagog, handledning av personal samt 
föreläsningar kring barn i behov av stöd och diskussioner kring modersmålets 
betydelse för språkutvecklingen pågår på arbetsplatserna.  
 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN – Individuell kompetensutvecklingsplan  
Bildningsnämnden har som mål att 100 % av personalen skall ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 
Måluppfyllelse – analys/kommentar:  
Bildningsförvaltningen har vid uppföljning uppnått måluppfyllelse till 90 %. 
 

Arbetsutskottets beslutar 2015-09-29: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt  
 
att bjuda in ansvariga enhetschefer för redogörelse av redovisningarna. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
Elinor Hammare, kostchef 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 128/15    
Verksamhetsbesök för bildningsnämnden 
         
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens besök ute i verksamheten sker organiserat en gång per 
termin, en halvdag i taget. 
Verksamhetsbesök höstterminen 2015 kommer att äga rum den 14 oktober 
enligt av bildningsförvaltningen upplagt schema. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Frida Portin, C, framför synpunkter på framförhållning avseende planering av 
datum för verksamhetsbesök. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att bildningsnämnden tillsammans med representanter för 

bildningsförvaltningen den 14 oktober genomför ett verksamhetsbesök 
utifrån bildningsförvaltningen upplagt schema. 

--------- 
Sändlista: 
Ledningsgruppen 
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AU § 129/15 15/BIN0058  
Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
Styrgruppen för funktionshinderpolitiskt program föreslår 2015-08-31 § 2 att 
förslag till Funktionshinderpolitisk handlingsplan överlämnas för yttrande till 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR), nämnder och fastighetsbolag. 
 
Tidigare fastställt Funktionshinderpolitiskt program innehåller generella 
målformuleringar samt strategier för att nå målen. Utifrån dessa mål och 
strategier formulerar programmet tre områden som Torsås kommun i 
föreslagen handlingsplan särskilt ska fokusera på – tillgänglighet, bemötande 
och delaktighet. 

 
Arbetsutskottets föreslår 2015-09-29 bildningsnämnden besluta: 
att bildningsnämnden ej har något att erinra avseende Handlingsplan, 

funktionshinderpolitiska åtgärder och avstår därför från att lämna yttrande. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 130/15 15/BIN0169  
Skrivelse angående gräs på fotbollsplaner på Söderåkra skola 
 
Ärendebeskrivning 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelser framställt önskemål om att få gräs 
på fotbollsplanerna på Söderåkra skola. Alla de andra skolorna i kommunen 
har gräs att spela fotboll på. Det är skonsammare för skor, byxor och knän. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-09-08 § 268 att överlämna 
skrivelsen till bildningsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att hos tekniska förvaltningen efterhöra om kostnadsförslag för anläggning av 

gräs på aktuell fotbollsplan. 
--------- 
Sändlista: 
Tekniska förvaltningen 
Eleverna på Söderåkra skola 
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AU § 131/15   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar  

  
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar  
 
att program för höstens verksamhet för både vuxna, barn och skola nu finns 

tillgänligt, 
 
att eMedborgardag kommer att äga rum på biblioteket den 15 oktober, 
 
att bildningsnämnden är medarrangör till jazzkonsert i Centrumbiografen den 

21 november, 
 
att slöjdmässan i år kommer att genomföras i ett mindre format i samband 

med första advent samt 
 
att Nöjesparken, ett koncept med Byteatern kommer att sättas upp för 

målgruppen träffpunkten och Mariehemmet. 

 
 
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar  
 
att beslut angående elevärende har inkommit från Skolinspektionen, 
 
att Skolinspektionen aviserat genomföra planerad inspektion i 

bildningsnämndens verksamhetsområde hösten 2016, 
 
att svar på skrivelse som avgått till Polismyndigheten angående trafiksituation 

vid Torskolan har inkommit, 
 

att PWC, på uppdrag av kommunens revisorer, kommer att granska 
grundskolans systematiska kvalitetsarbete samt 

 
att statsbidragsansökan på ca 1,7 mkr .för förstärkning av lärar- och 

speciallärartjänster har inskickats 

 
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 132/15   15/BIN0114 
BIN § 93/15     
AU § 109/15     
BIN § 60/15     
Taxor och avgifter 2016 
      
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2016 för bildningsnämndens verksamhetsområde 
presenteras enligt akt. 
Förändring jämfört med innevarande år innebär att kostnader för kassar har 
tillkommit och att avgift för ej uthämtade fjärrlån har tagits bort. 

 
Bildningsnämndens behandling 2015-05-12: 
Åsikter framförs om att det i dokumentet hyror av lokaler behöver tydliggöras 
att taxan för både privatpersoner och föreningar baseras per timme samt att en 
omskrivning av stycket avseende biologiska barn, sidan 3 i dokument Maxtaxa 
och regler behöver göras. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att, efter revidering av dokumenten enligt ovan, godkänna taxor och avgifter 

2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Skolverket har antagit nya avgiftsnivåer för maxtaxa utifrån förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet. De nya avgiftsnivåerna, som skall tillämpas från 
och med den 1 juli 2015, innebär att kommuners avgiftsintäkter kommer att 
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med den 

1 oktober 2015 eller så fort det är möjligt där efter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räkans utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 
kan få ersättning för är 42 890 kr mer månad under 2015. I januari kommer 
denna summa höjas till 43 760 kr per månad vilket medför att även 
avgiftsnivåerna kommer att förändras enligt akt. 
 

Fortsättning 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 27   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-09-29 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning AU § 132/15, Taxor och avgifter 2016 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 1 januari 2016 enligt akt. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Yvonne Häggbring, skolassistent 
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AU § 133/15   15/BIN0062 
LUPP och ungdomssamordnartjänst  

  
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, efterhör hur Torsås kommuns deltagande i LUPP fortlöper 
samt vad som händer med ungdomssamordnartjänsten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att LUPP kommer att 
genomföras. En dialog om LUPP har förts vid gemensamt möte mellan 
socialnämndens- och bildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Socialnämndens- och bildningsnämndens arbetsutskott tog gemensamt 
ställningstagande avseende ungdomssamordnartjänsten vid möte mellan de 
båda arbetsutskotten 2015-05-18 vilket innebär önskemål om att 50 % av 
tjänsten läggs under kommunstyrelsen för samarbete med Emmaboda 
kommun kring gemensam funktion som 
folkhälsosamordnare/säkerhetssamordnare och att 50 % lägges på LUPP samt 
förstärkning fritidsgården för samordning av COPE. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att behandla LUPP och 
ungdomssamordnartjänsten vid gemensamt möte mellan socialnämndens- och 
bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 134/15    
Huvudman  

  
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, efterhör vem som är huvudman för skolan i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att kommunen är huvudman 
för skolan. Kommunfullmäktige fastställer som kommunens högsta beslutande 
organ mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt fördelar 
ekonomiska resurser till dessa. Detta uppdrag kan inte delegeras. Av skollagen 
framgår att varje kommun skall utse en eller flera nämnder som styrelse för sitt 
offentliga skolväsende. Statens uppdrag till huvudmannen innebär att ansvara 
för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten, det vill säga 
att fördela resurser och organisera så att nationella mål och riktlinjer i skollag 
och förordningar kan uppfyllas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
 

 


