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AU § 135/15   15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan  

  
Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att förändra föredragningslistan genom  

 
att ta upp nytt ärende om Sammanträdestider 2016 som ärende 16, 
 
att ta upp nytt ärende om Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016 
som ärende 17, 
 
att ta upp nytt ärende om Mötesordning som ärende 18, 
 
att ta upp nytt ärende om Skötsel av Sahara som ärende 19 samt  
 
att ta upp nytt ärende om Händelse i Trollhättan som ärende 20. 
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AU § 136/15   14/BIN0006 
AU § 120/15   
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 2015-09-29: 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att 13 barn står i kö för inträde i 
förskoleverksamheten i januari månad. Ytterligare fem barn står i kö för 
barnomsorg till april månad. 
Som en tillfällig lösning bedrivs viss förskoleverksamhet i fritidshemmet 
Linnéans lokaler. Dessa tillfälliga lösningar är kostsamma ur ett 
personalperspektiv. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 136/15, Lokalförsörjning förskolan Torsås 
 
Lokalerna som idag används av Stage4you kommer att bli lediga från och med 
hösten 2016. En personalgrupp har tillsammans med förskolechef gått igenom 
ritningsförslag för de två möjliga lokallösningarna och tillsammans tagit fram 
förslag på förändringar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att gå vidare med ritningar och 

kostnadsberäkningar på en samlad förskola som även kan innehålla 
fritidshem. 

--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Anders Ohlsson, rektor 
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AU § 137/15 14/BIN0006  
AU § 121/15  
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 2015-09-29: 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
I samband med att i det fortsatta arbetet hitta en långsiktig och sammanhållen 
förskoleverksamhet i Bergkvara förespråkar Centerpartiet att förskolan 
lokaliseras till Ängenområdet då det där finns byggnader som kan användas, 
fantastisk parkliknande och iordningsställd utemiljö samt vatten- och avlopp. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att både kostnadsberäkna en 

sammanbyggnad av enheterna Kastanjen och Gullvivan på området Ängen 
samt ett rent nybyggnadsalternativ av en samlad förskola. 

--------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 138/15  
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
I tjänsteskrivelse presenterar bildningsförvaltningen hemställan gällande tillägg 
i gymnasieförordningen alternativt förändring av förordning 2011:682 om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun. 
 
Torsås kommun hade tidigare, enligt förordning 1992:1261 om 
distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås, en icke tidsbegränsad möjlighet att 
erbjuda elever, som av olika anledningar hade behov av ett alternativ till den 
traditionella skolan, distansstudier. I samband med antagandet av den nya 
skollagen 2010:800, granskades den dåvarande förordningstexten och 
ändringar infördes som innebar att verksamheten tidsbegränsades, samt att den 
skulle utvärderas.  
 
2011 gjordes en statlig utredning som resulterade i betänkande 2012:76 
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. I detta betänkande 
föreslås att distansutbildning för gymnasieelever inte längre ska kunna bedrivas 
i den utsträckning och på det sätt som den gör på Korrespondensgymnasiet 
(SOU 2012:76).  
 
Den tidsbegränsade förordningen medgav i sin orginallydelse antagning till 
distansutbildning till och med höstterminen 2013. Torsås kommun har sedan 
dess erhållit förlängd tidsfrist vid två tillfällen och nuvarande lydelse, som 
återfinns i förordning 2011:682 om försöksverksamhet med distansundervisning i 
gymnasieskolan i Torsås kommun, medger antagning till och med höstterminen 
2016. 

 
Torsås anordnar distansutbildning (nätbaserad utbildning) på 
Korrespondensgymnasiet. Bakgrunden till utredningens rekommendationer 
kan delvis stå att finna i bristfälliga resultat i form av låg genomströmning av 
elever vid Korrespondensgymnasiet under 2000-talets första decennium. Flera 
åtgärder har vidtagits för att förbättra resultaten och genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete har genomströmningen under de senaste fyra åren mer än 
fördubblats. Genomströmningen ligger idag (20150808) på 50 % och 
förbättringstrenden är tydlig även för kommande år.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 138/15, Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Korrespondensgymnasiet är viktigt såväl nationellt, för de elever som har ett 
behov av ett alternativ till den reguljära gymnasieskolan, som regionalt och 
lokalt, genom att erbjuda en möjlig utbildningsväg för ungdomar i Torsås 
kommun.  
 
Idag fullföljer ca 76 % av landets ungdomar en gymnasieutbildning (på fyra år 
eller mindre). 1 av 4, alltså ca 25 000 elever i varje årgång lämnar 
gymnasieskolan utan examen (Öppna jämförelser, SKL, 2014). Det finns en 
klar korrelation mellan icke fullföljd gymnasieutbildning och 
etableringssvårigheter i samhället, alltså ett utanförskap (Nilsson, 2010). En 
majoritet av de elever som söker till Korrespondensgymnasiet ligger i 
riskzonen för skolmisslyckanden och har i många fall misslyckade 
skolupplevelser bakom sig. 
Korrespondensgymnasiet har under de senaste 5-10 åren upplevt ett ökat 
söktryck till utbildningen, vilket tyder på att behovet av en alternativ 
studieform ökat. 
 
Till tjänsteskrivelsen bilades förslag på Hemställan till 
Utbildningsdepartementet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Johanna Fors, rektor, informerar att i dagsläget kommer sista antagning till 
Korrespondensgymnasiets utbildning att ske hösten 2016. I presenterad 
hemställan till Utbildningsdepartementet yrkar Torsås kommun på tillägg i 
gymnasieförordningen alternativt förändring av nu gällande förordningstext. 
Båda alternativen innebär att Torsås kommun blir huvudman för utbildningen 
och att samarbetet med Hermods avslutas. 
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

att bilagt förslag till hemställan skickas till utbildningsdepartementet för 
behandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilagt förslag till hemställan skickas till utbildningsdepartementet för 

behandling. 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 139/15  
Kulturskola 
 
Ärendebeskrivning 
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 vid drift av kulturskola. 
 
Kalmar kommun har i samarbete med bildningsförvaltningen skött 
upphandlingsarbetet. 
Tidsfrist för inlämning av anbud vid upphandling av Kulturskola för Torsås 
kommun har löpt ut. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar att 
upphandlingssekretess råder 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förhandling med 

anbudsgivarna. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 140/15   15/BIN0044 
AU § 17/15    
Torsås kommuns folkbibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden föreslår 2014-11-10 § 99 kommunstyrelsen besluta att säga 
upp Torsås biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
Bildningsförvaltningen efterfrågar vad politiken samt Torsås kommuns 
invånare vill ha ut av ett bibliotek. Plats, innehåll samt varaktighet är viktiga 
faktorer. 

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

bibliotek i befintliga lokaler utifrån dagens behov. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, presenterar ett ritningsförslag från 
Atrio Arkitekter på ett tilltalande, tillgängligt och flexibelt folkbibliotek. I 
förslaget moderniseras lokalerna och samtliga åtgärder syftar till att få attraktiva 
och flexibla lokaler som uppfyller krav på modernare ljus, ljud och teknik. Den 
ombyggda lokalen kombinerar större öppenhet med krav på avskildhet, 
integritet och trygghet.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att arrangera ett presidiemöte med fastighetsägaren för samtal kring 

fastighetens utveckling mot ett modernt folkbibliotek. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid  
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AU § 141/15   15/BIN0050 
AU § 118/15    
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 § 141/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, presenterar reviderat förslag 
till vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 2016. 

 
Följande två mål föreslås komplettera förslaget: 
 

 Utveckla kulturen inom äldreomsorgen 

 Utåtriktad kultur- och fritidsverksamhet 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att efter komplettering av dokumentet med ovanstående två mål godkänna 

presenterat förslag till vision och mål för kultur- och fritidsverksamheten 
2016. 

--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 142/15  14/BIN0067 
AU § 86/15    
AU § 89/14    
AU § 61/14    
AU § 54/14    

AU § 28/14     
AU § 79/13    

AU § 17/13     
BIN § 11/13    
BIN § 4/13  

Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering. 
 

Yrkanden och proposition  
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras. 
 
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras samt 
 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska 

tas fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det 
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta 
medför för personalen. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar 
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola 
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar. 
  
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att 
uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån 
behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering 
av Bergkvara skolas tillagningskök. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 142/15, Renovering av tillagningskök 
Bergkvara skola 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att 
bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej 
= enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-
röster. Hur var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
  
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att uppdra åt Elinor Hammare, 
kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och 
användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av 
Bergkvara skolas tillagningskök.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Lina Milesson FP  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Marcus Johansson C  X  

Maria Karlsson C  X  

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 

utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 

 

Reservation 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att lokalutredarna inte kan åta 
sig uppdraget, med att utifrån behov och användningsområde ta fram två 
kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök, inom ramen 
för lokalutredningen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 142/15, Renovering av tillagningskök 
Bergkvara skola 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att invänta resultat av pågående lokalutredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
En inspektion av Bergkvara skolas tillagningskök har genomförts av 
kommunens livsmedelsinspektör. Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga, 
men bör åtgärdas omgående. 
 
Förslag i genomförd lokalutredning behandlar eventuella möjligheter till 
hantering av lokalsituationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Maria Karlsson, C efterhör om de avvikelser som framkom vid kommunens 
livsmedelsinspektörs inspektion har åtgärdats. 
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att fastighetsägaren ombesörjt 
vidtagna åtgärder är och att köket uppfyller erforderliga krav. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att se över kostnader och innebörd av 

en uppfräschning av befintligt tillagningskök och matsal i Bergkvara skola. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Torsås Fastighets AB har informerat bildningsförvaltningen att några större 
åtgärder är svåra att göra utan att påverkas av befintliga nybyggnationsregler. 
För att säkerställa byggnadens skick och eventuellt renoveringsbehov kan en 
statusbesiktning göras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Bildningsförvaltningen informerar att statusbesiktning av aktuell fastighet har 
beställts hos fastighetsägaren vilken kommer att genomföras under hösten 
2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 142/15, Renovering av tillagningskök 
Bergkvara skola 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Torsås Fastighets AB har engagerat WSP i Karlskrona för att gå igenom 
fastigheten. Först kommer en statusbesiktning av fastigheten att göras för att 
där efter gå igenom den maskinella standarden. Även logistiken i köket 
kommer att granskas. 

 
I oktober månad bör ett resultat om fastighetens förutsättningar inför 
framtiden kunna presenteras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-12: 
Roger Isberg, S efterhör vad som händer med beställd statusbesiktning av 
fastigheten. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att han ej ännu erhållit svar från 
Torsås Fastighets AB avseende statusbesiktningens resultat.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB, redogör för resultatet av den 
statusbesiktning WSP i Karlskrona genomfört av fastighetens konstruktioner.  
 
Statusbesiktningen visar en byggnad som kan bära begränsade förbättringar när 
det gäller byggnads- som installationsteknik. Begränsade förbättringar avser 
byte av vissa skadade golvbeläggningar, komplettering av vindisolering och 
byte av ytterväggsyllar. Kostnad för begränsade åtgärder uppskattas till ca 450 
tkr. Åtgärderna medför i obetydlig grad någon förbättring hos byggnadens 
status. 
 
För att lyfta byggnadens status krävs kostnadskrävande åtgärder som knappast 
kan motiveras med hänsyn till byggnadens inbyggda begränsningar. 
Begränsningarna är kopplade till såväl tekniken under uppförandet och senare 
förändringar hos byggnaden. De mest framträdande bristerna redovisas till ca 
6-7 mkr inkl kringkostnader. Till samma kostnad uppskattas en nybyggnation 
kunna uppföras. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 142/15, Renovering av tillagningskök 
Bergkvara skola 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att invänta pågående kostutredning samt 
 
att beakta förskoleverksamhetens utveckling i Bergkvara innan vidare beslut 

avseende fastigheten tages. 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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AU § 143/15   14/BIN0052  
Budgetuppföljning september 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter september 
månads utgång visar den ekonomiska redovisningen efter nio månader att 
förvaltningen har använt 60,5 % av budgeterat medel jämfört med riktpunkten 
på 75 %.  
 
Korrespondensgymnasiet har debiterat interkommunala ersättningar för 
höstterminen i september månad. 
 
Den största kostnadsposten, personalkostnader, ligger exakt på riktpunkten, 
vilket i pengar motsvarar -2 tkr. Efter augusti månad var överskottet 176 tkr. 
Prognosen för personalkostnaderna var i delårsbokslutet -2,1 mnkr. För 
intäkter och så kallade övriga kostnader förväntas överskott som kompenserar 
för personalkostnaderna. 
 
En helårsprognos för verksamheten uppvisar en budget i balans. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämndens möte i november. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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AU § 144/15  15/BIN0175 
BIN § 96/15      
Ansökan av statsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden efterhör hur bildningsförvaltningens arbete med att söka 
statsbidrag för utveckling av verksamheten fortlöper. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att ansökan för minskade 
barngrupper i förskolan är inskickad samt att ansökan för Lågstadiesatsningen 
kommer att skickas in senast den 15 september. Bildningsförvaltningen avser 
här att söka bidrag för utökade lärartjänster och speciallärartjänst. 

 
Bildningsnämnden uppmanar bildningsförvaltningen att eftersöka högre bidrag 
än bidragsramarna anger. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Via Skolverket kan en rad olika statsbidrag sökas för verksamheterna. 
Medel har rekvirerats för minskade barngrupper i förskolan. Beslut avseende 
lågstadiesatsningen inväntas. 
 
Ekonomiskt medel för lovskola har ej eftersökts för 2015. Tid för ansökan av 
medel för lovskola 2015 gick ut 2 mars 2015. 
 
Bildningsnämnden önskar vara delaktiga i fortsatt arbete med statsbidrag 
avseende nämndens budgetarbete. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Sofie Larsson, förskolechef 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 31   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-10-27 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
     
AU § 145/15  
Läsårstider 2016/2017 

 
Ärendebeskrivning 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, redogör för föreliggande förslag till 
läsårstider för 2016/2017 enligt akt. 
 
Förslaget förordas av lärarfacken efter remissomgång bland dess medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-27 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsårstider för 2016/2017. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 146/15   15/BIN0146 
AU § 110/15    
BIN § 87/15   
Avslutningsintervjuer 
         
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, initierar ärendet och efterhör hur synpunkter och reflektioner 
avseende verksamheten hos den personal som väljer att avsluta sin anställning i 
bildningsförvaltningen tillvaratages och beaktas med syftet att vidare utveckla 
verksamheten. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att avslutningsintervjuer sedan en tid 
tillbaks hålls vid pensionsavgångar likväl med anställda som på egen begäran 
väljer att avsluta sin anställning. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att redovisa det sammanställda resultatet 

av genomförda intervjuer vid arbetsutskottets sammanträde i augusti samt  
 

föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa obligatoriska avslutningsintervjuer för samtlig personal som avslutar 

sin anställning i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-11: 
Sofie Larsson, förskolechef, och Anders Ohlsson, rektor, redogör för 
genomförda avslutningsintervjuer. Vid intervjuerna har framkommit att låg 
löneutveckling i samband med omkringliggande kommuners erbjudande om 
högre löner samt små möjligheter till fortbildning är synpunkter som anses 
belasta Torsås kommun negativ ur perspektivet attraktiv arbetsgivare. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att ta fram en mall för förvaltningens 

kommande avslutningsintervjuer. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Bildningsförvaltningen informerar att personalavdelningen tagit fram förslag på 
avslutningsenkät som förslagsvis skall användas av samtliga förvaltningar. 
Personalutskottet hanterar ärendet den 10 november. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att återta bildningsförvaltningens uppdrag att ta fram en mall för förvaltningens 

kommande avslutningsintervjuer då gemensam enkät för hela kommunen 
kommer att beslutas. 

------- 
Sändlista: 
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AU § 147/15   15/BIN0163 
BIN § 105/15     
Verksamhetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet Årsplan och budget 2016 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 
2016. 
 
Bildningsnämndens verksamhetsplan 2016 ska vara beslutad i 
bildningsnämnden senast 6 november 2015. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-09-08: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att bildningsnämndens 
arbetsutskott tillsammans med representanter för bildningsförvaltningen har 
arbetat fram förslag på verksamhetsplan 2016. Materialet är fortfarande ett 
arbetsmaterial som kommer att beredas ytterligare av bildningsförvaltningen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13: 
att ge bildningsnämndens arbetsutskott i delegation att på arbetsutskottets 

möte den 27 oktober besluta om Verksamhetsplan 2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för framtagen Verksamhetsplan 
2016. Dokumentet skall till ekonomiavdelningen kompletteras med 
internbudget och verksamhetsmått så fort dessa uppgifter är fastställda. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att godkänna Verksamhetsplan 2016. 
------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 148/15  
Internkontrollplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen 6 kap.7 
§. Paragrafen föreskriver att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, presenterar enligt akt förslag till 
bildningsnämndens internkontrollplan 2016 

 
Arbetsutskottets föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna Internkontrollplan 2016. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 149/15 14/BIN0066  
Årshjul redovisning oktober 
 
Ärendebeskrivning 
KORRESPONDENSGYMNASIET – genomströmning 
Bildningsnämndens målsättning är att Korrespondensgymnasiet genom en 
effektiv och kvalitativ utbildning ska nå målsättningen att 100 procent av 
eleverna som antas på Korrespondensgymnasiet skall erhålla en examen. 
 
För elevgrupp som påbörjade sin utbildning hösten 2011 eller våren 2012 
närmar sig genomströmningen 50 % och för den efterföljande elevgruppen 
som påbörjade sin utbildning hösten 2012 eller våren 2013 ser det ut som om 
genomströmningen kommer att öka ytterligare. Inom en treårsperiod, alltså för 
elevgrupp 14/15 bör genomströmningen ha höjts till minst 65 %.  
Ju fler avbrott som kan förhindras ökar elevernas genomströmning. 
 
FÖRSKOLA – Grön Flagg HT 2015 
Bildningsnämndens målsättning är att 100 % av förskolorna i Torsås kommun 
ska vara certifierade Grön Flagg förskolor.  
 
Grön Flagg är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling med barn och 
ungdomar. Verktyget administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent.  
Förskolan skriver och skickar in en handlingsplan kring arbetet med Grön 
Flagg, vilken skall vara kopplad till läroplanen. De väljer tre områden, teman, 
de vill arbeta med. Alla teman innefattar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. 
Följande teman finns: Livsstil och hälsa, Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och 
energi, Konsumtion och Kretslopp. 
Arbetet dokumenteras kontinuerligt och rapporteras in då arbetet är avslutat. 
Efter godkännande och återkoppling från Håll Sverige Rent får förskolan 
utmärkelsen Grön Flagg och börjar om med en ny handlingsplan. 
 
Idag har tre av sex förskolor Grön Flagg.  Under våren 2015 har övriga tre 
förskolor skrivit handlingsplan kring arbetet med grön flagg och hittills har en 
förskola skickat sin handlingsplan och fått den godkänd.  
Gullabo, Ängen och Kråkan/Kometen har tidigare certifierats. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden samt  
 
att bjuda in ansvarig enhetschef för redogörelse av redovisningen 
--------- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
Sofie Larsson, förskolechef 
Maria Karlsson, biträdande förskolechef 
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AU § 150/15   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar  

  
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt hyra av fastigheten Prästgården i 

Torsås för användande av kansli enligt upprättat hyreskontrakt under 
byggtiden av Torskolan, 

 
att Ulf-Peter Rosenblads bok om Bergkvara och Gökalund och dess historia 

finns att köpa från och med mitten av oktober, 
 

att socialnämndens och bildningsnämndens respektive arbetsutskott haft 
gemensamt sammanträde samt 

 
att invigning av särskolan kommer att äga rum den 10 november klockan 

10.00. Bildningsnämndens sammanträde kommer samma kväll att äga rum i 
särskolans lokaler. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 151/15      
Sammanträdestider 2016 
      
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdestider för 2016 föreligger enligt följande: 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 

 
Januari 19 Augusti 23 

 Februari 23 September 27 
 Mars 22 Oktober 25 
 April 19 November 22 
 Maj 24 
 
 Sammanträdet börjar klockan 08.00 
 
 
 Bildningsnämnden 
  

 Februari 9 September 13 
 Mars 8 Oktober 11 
 April 5 November 8 
 Maj 10 December 6 
 Juni 7 
  
 Sammanträdet börjar klockan 17.30 
 Plats: Nya kommunhuset, sammanträdesrummet tredje våningen 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna sammanträdestider för 2016 
------- 
Sändlista: 
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AU § 152/15    
Årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016  

  
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen presenterar förslag på årshjul för bildningsnämndens 
uppföljning och redovisning av verksamheten 2016. 
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan, systematiska kvalitetsarbete samt internkontrollplan. 
 

Arbetsutskottet förslår 2015-10-27 bildningsnämnden besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämndens uppföljning 2016.   
--------- 
Sändlista: 
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AU § 153/15    
Mötesordning  

  
Ärendebeskrivning 
I samband med bildningsnämndens första möte i februari 2014 infördes en ny 
mötesstruktur som innebär att mötet delas upp i två delar, en inledande 
beredande del och en avslutande beslutsdel. Mellan de båda delarna har 
partigrupperna möjlighet att diskutera igenom informationen som erhållits i 
ärendena inför kommande beslut. 
 
Eva-Kristina Berg, C, framför att Centerpartiet önskar att diskussionspausen 
tidsbegränsas med målet att sammanträdet inte skall bli alltför långt då flera 
ledamöter haft en lång arbetsdag bakom sig. 
 
Sören Bondesson, S, förstår problematiken. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att diskutera ärendet på bildningsnämndens sammanträde den 10 november.   
--------- 
Sändlista: 
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AU § 154/15   15/BIN0051 
AU § 14/15   
AU § 107/14    
BIN § 81/14     
Skötsel av Sahara  

  
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, har emottagit synpunkter från lärarpersonal avseende 
bristfällig skötsel av idrottsplatsen på Sahara. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att diskutera ärendet med 

samhällsbyggnadsförvaltningen för lösning av problematiken. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att samtal förts med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som anser att samhällsbyggnadsförvaltningen 
ansvarar för skötsel, men att det sker på uppdrag från bildningsförvaltningen. 
Bildningsförvaltningen anses ansvara för skötselns finansiering. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning kring 

ansvarsfrågan inklusive ekonomiskt ansvar kring skötsel av Sahara. 
 

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

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

 
att till tekniska nämnden hemställa om en gemensam dialog gällande Sahara 

avseende utvecklingsmöjligheter, framtid och ansvarsfördelning. 
 

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

avseende utvecklingsmöjligheter, framtid och ansvarsfördelning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Sören Bondesson, S efterhör hur ärendet med Saharas skötsel fortlöper. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 154/15, Skötsel av Sahara 
 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att ärendet har diskuterats på 
möte mellan Martin Storm, samhällsbyggnadschef, och representanter för 
bildningsförvaltningen. Grundskolan har där efter fått i uppdrag att ta fram 
specifikation över verksamhetens behov av Sahara ur ett 
undervisningsperspektiv.  
Ärendet kommer att diskuteras på kommande ledningsgruppsmöte. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 155/15    
Händelse i Trollhättan  

  
Ärendebeskrivning 
I samband med den tragiska händelsen i Trollhättan där två personer omkom 
på en skola till följd av ett våldsdåd efterhör Sören Bondesson, S, hur 
bildningsförvaltningens beredskap i organisationen ser ut för hantering av 
händelser i krissituationer.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-27: 
att bildningsförvaltningen går igenom rutiner för större händelser och 

situationer samt  
 
att ärendet där efter tas upp till bildningsnämnden för diskussion.   
--------- 
Sändlista: 
Ledningsgruppen 
 


