
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 25   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-11-24 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Gamla kommunhuset, tisdagen den 24 november 2015 kl 08.00 – 12.00 
 

     
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Elsa Jannert, FP  
Eva-Kristina Berg, C 
 
 

Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Torsten Karlsson, ekonom § 158 – 163 
Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
Christer Rydén, M, ej tjänstgörande ersättare 
Anders Ohlsson, rektor § 156 – 157, 173 
Karin Seebass, enhetschef § 158 – 162, 169 
Lena Sandgren Swartz, tillträdande bildningschef § 156 – 162, 170, 173 
Henrik Nilsson Bokor, kommunalråd § 156 – 158, 173  
 

 

Utses att justera Elsa Jannert, FP  
 

Justeringens    Bildningsförvaltningen måndagen den 30 november 2015 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       §§ 156 – 174 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
 

 

 Justerande Elsa Jannert       

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

   

Sammanträdesdatum 2015-11-24         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2015-11-30      Datum för anslags 
nedtagande 

2015-12-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 25   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-11-24 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 156 – 174 
 

 
 § 156 Ändring av föredragningslistan 
 
 § 157 Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever 
 

 § 158 Kulturskola 
 

 § 159 Konst runt 
 
§ 160 Smålands akademi 
 
§ 161 Torsås kommuns folkbibliotek 
 
§ 162 Biblioteksstatistik Torsås kommun 
 
§ 163 Budgetuppföljning oktober 2015 
 
§ 164 Skolinvestering 
 
§ 165 Stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 
 
§ 166 Skolskjutsärende Ekelunda 
 
§ 167 Praktikanter i verksamheten 
 
§ 168 Vikariepool 
 
§ 169 Bildningsförvaltningen informerar 
 
§ 170 Elevärende grundskolan 
 
§ 171 Trafiksituation Ekbacksvägen 
 
§ 172 Hyra av externa lokaler förskolan 
 
§ 173 Förberedelseklass Torskolan 
 
§ 174 Verksamhetsbesök 
 
  

  
 
  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 25   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2015-11-24 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
AU § 156/15   15/BIN0095  
Ändring av föredragningslistan  

  
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att förändra föredragningslistan genom  

 
att låta ärende 9, Läsårstider 2015/2016 utgå, 
 
att ta upp nytt ärende om Elevärende grundskolan som ärende 15, 
 
att ta upp nytt ärende om Trafiksituation Ekbacksvägen som ärende 16, 
 
att ta upp nytt ärende om Hyra av externa lokaler förskolan som ärende 17, 
 
att ta upp nytt ärende om Förberedelseklass Torskolan som ärende 18 samt 
 
att ta upp nytt ärende om Verksamhetsbesök som ärende 19. 
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AU § 157/15   14/BIN0154  
AU § 49/15    
BIN § 95/14     
AU § 106/14   
AU § 94/14     
AU § 90/14     
AU § 70/14 
BIN § 168/13     
Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever  

  
Ärendebeskrivning 
Människors levnadsvanor har stor betydelse i utvecklingen av hjärt-
kärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke 
orsakar stort lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av 
dödligheten i Sverige.  
Människors levnadsvanor spelar stor roll i utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom. 
Forskning visar att hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt liksom att 
sociala faktorer som föräldrars och kompisars vanor har stor betydelse för hur 
en ung människas levnadsvanor utvecklas. Skolan har här en mycket viktig roll 
att spela för att stötta positiv utveckling och minska ojämlikhet orsakad av 
exempelvis varierande hemförhållanden. 
I gällande skolförordning framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet- ändå är det få skolor som erbjuder daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för skoldagen. 
 
Tidningen Barometern berör ämnet i artikel 2013-12-04. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
 
Yrkande och proposition  
Socialdemokraterna yrkar 
 
att bildningsnämnden ger rektorerna för grundskolan i Torsås kommun i 
uppdrag att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever under våren 2014 
och allra senast från och med läsåret 14-15. Torsås kommun ska vara en av de 
kommuner som går före för att få länets hälsosammarste befolkning. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till yrkandet och ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda ärendet vidare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Sören Bondesson, S, efterhör hur utredningen med möjligheter till införandet 
av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 157/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ärendet kommer att tas upp för 
vidare behandling på bildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 20 maj. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-27: 
Jill Jonsson, S, efterhör hur arbetet med bildningsförvaltningens 
utredningsuppdrag kring daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att skrivelse angående ärendet skall 
vara klart för presentation i bildningsnämndens arbetsutskott den 24 
september. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-24: 
Bildningsförvaltningen informerar om ärendet och kommer att arbeta vidare 
med att komplettera pågående utredning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22: 
Bildningsförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse som beskriver att de under 
beredning av uppdraget att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever i 
grundskolan uteslutande mött rapporter och forskning som påvisar den dagliga 
fysiska aktivitetens fördelar vid så väl inlärning och prestationer i skolan som 
välbefinnande, förbättrade levnadsvanor, möjlighet att kontrollera impulsiva 
handlingar samt att behålla ett ökat fokus skoldagen igenom.  
 
Utredningen har gett en ökad positiv syn på införandet av daglig fysisk aktivitet 
för samtliga elever. Arbetet med utredningen har ökat förståelsen för hur 
viktigt daglig fysisk aktivitet är för unga människor och i kartläggning har det 
även framkommit att dagens rörelsemönster hos unga människor leder till 
minskad fysisk aktivitet. 
Svårigheter kring ett införande av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever är 
inte självklart och helt enkelt att organisera utan kräver stöd i olika former.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 157/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 
Grundförutsättningar som framkommit i utredningen: 

 Hur ser ett optimalt genomförande ut med syfte att erhålla bästa 
resultat för elevens tillgodogörande och utveckling?  

 Var ifrån skall tid för genomförande tas? 

 Var ifrån skall resurser tas? 
 
Följande alternativ för genomförande ses som möjliga ur syftet att nå resultat 
kopplat till ovan nämnd forskning och rapporter: 
 

1. Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever införs genom att rektor utökar 
timplanen samt från bildningsnämnden erhåller ekonomiskt tillskott för 
att kunna ge samtliga elever 30 min schemalagd fysisk aktivitet de dagar 
ämnet idrott inte står på schemat, stödja satsningen för 
kompetensutveckling av personal samt uppföljning av utfall – samtliga 
faktorer vilka stärker förutsättningarna till ett framgångsrikt och över 
tid hållbart arbete. 
Kostnad: personal och kompetensutveckling 
Frågetecken: behöver skoldagarna förlängas och skolskjuttider ändras? 
 

2. Föräldraengagemang! Att föräldrar, oavsett genomförandealternativ, 
görs medvetna om bakgrunden till satsningen och engageras i arbetet 
för en fysisk och hälsosam livsstil. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 
uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 

uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10: 
att med målet att få länets hälsosammaste befolkning samt ökad måluppfyllelse 

uppdra åt bildningsförvaltningen att vidare utreda kostnader samt 
konsekvensanalys för genomförande av alternativ nummer ett och två. 

 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 157/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 

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

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

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda finansieringsmöjligheter för 

treårig försöksverksamhet utifrån tjänsteskrivelsens innehåll för grundskolan 
F-9. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 157/15, Daglig fysisk aktivitet för samtliga 
elever 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Skrivelse i ärendet har inkommit från Kristdemokraterna genom Anna Olausson. 
Kristdemokraterna har som mål att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag 
och efterhör därför vad som hänt i ärendet och vill ha en redogörelse från 
bildningsförvaltningen om hur arbetet hittills gått, vilka åtgärder som införts, 
vad som planerats att göra samt kostnader och kostnadsförslag. 
 
Anders Ohlsson, rektor, presenterar tjänsteskrivelse med förslag till tänkbart 
upplägg för daglig fysisk aktivitet för samtliga elever där extern finansiering har 
utretts. Ett finansieringsalternativ med samverkan mellan skola och 
Smålandsidrotten/ideel förening anses vara genomförbart. 
 
En dialog har inletts med förening för att hitta en lösning på pilotverksamhet 
som kan starta från och med läsåret 16/17 inom ramen för Torsås grundskola. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att starta pilotverksamhet med 

pulshöjande träning för årskurs 7-9 tre gånger i veckan från och med 
läsårsstarten 16/17 samt  

 
att informera bildningsnämnden vid sammanträde den 15 december. 
--------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
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AU § 158/15 13/BIN0072 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar att Stage4you erhållit ett 
tilldelningsbeslut. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid  
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AU § 159/15  
Konst runt 
 
Ärendebeskrivning 
Konst runt är ett samarbete mellan konstnärer i Emmaboda, Nybro och Torsås 
kommun och hösten 2015 genomfördes, för sextonde året, en konstrunda hos 
deltagande konstnärer. 
 
Kalmar kommuns kultur- och fritidschefen ställt frågan om Södermöre kan få 
deltaga i kommande evenemang med Konst runt. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Arbetsutskottet anser att Konst runt kan utvecklas och berikas genom att nya 
konstnärer och konstformer tillkommer. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ställa sig positiva till ett deltagande i Konst runt från Södermöre 

kommundelsnämnd. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid  
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AU § 160/15  
Smålands akademi 
 
Ärendebeskrivning 
Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska 
vitterheten samt att främja en småländsk identitet. 
Akademin, som har 18 ledamöter, grundades 1993 av biskop Jan Arvid 
Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed. 
 
Våren 2016, den 14-16 april, kommer akademin att hålla sitt årsmöte i Torsås. 
Genom en rad öppna föreläsningar, kulturprogram för allmänhet och 
verksamhet för elever och skolans personal kommer Torsås kommun beröras 
av akademins valda tema för evenemanget som är Hållbar utveckling. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 161/15   15/BIN0044 

AU § 140/15    
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar att ett första möte har 
hållits med fastighetsägaren. 
Verksamhetens möjlighet att hantera en hyresökning behöver beaktas.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att eftersöka utrymme i budget för att 

finansiera en hyresökning. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid  
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AU § 162/15     
Biblioteksstatistik Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Det svenska biblioteksväsendets uppgift är att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. 
För tionde året i rad har Svensk biblioteksförening brutit ned den officiella 
statistik som finns på biblioteksområdet på regional och kommunal nivå. 
 
Statistiken visar att biblioteken behöver mer resurser till personal och 
medieutbud för att leva upp till landets lagar. Den nya bibliotekslagen skärper 
kraven på bibliotekshuvudmännen. Kommunerna har ansvar för att alla som 
vistas i kommunen har tillgång till biblioteksverksamhet. När det gäller 
folkbiblioteken ställer lagen krav på allsidighet och kvalitet i utbudet av medier 
och tjänster, den pekar ut prioriterade målgrupper och preciserar 
folkbibliotekens ansvar för att främja läsning och tillgång till litteratur, särskilt 
vad gäller barn och ungdomar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar att antalet besök per 
invånare minskar trots att fler enheter finns att tillgå i kommunen. 
Skolbibliotekens besöksstatistik är inte med i medräknade i undersökningen. 
Den totala utlåningen per invånare har dock ökat något jämfört med år 2012. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid 
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AU § 163/15  14/BIN0052 
Budgetuppföljning oktober 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I bildningsförvaltningens upprättade budgetuppföljning efter oktober månads 
utgång visar den ekonomiska redovisningen efter tio månader att förvaltningen 
har använt 72,6 % av budgeterat medel jämfört med riktpunkten på 83,3 %.  

 
En helårsprognos för verksamheten uppvisar en budget i balans. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Torsten Karlsson, ekonom, redogör för enheternas ekonomiska avvikelser 
jämfört med budget. 
 
Arbetsutskottet vill att sökta medel och statsbidrag skall redovisas så att 
bildningsnämnden kan följa vad pengarna används till. 
 
Arbetsutskottet framför även att de vill ta del av de kostnader avseende 
asylverksamheten som redovisas under kommunstyrelsen men som överstiger 
erhållna bidrag. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att redovisa de asylkostnader som 

överstiger erhållna statsbidrag vid bokslut, 
 
att vidarebefordra uppföljning till kommunstyrelsen samt 
 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
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AU § 164/15   15/BIN0208  
BIN § 123/15    
Skolinvestering 
         
Ärendebeskrivning 
Genom förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler är 
det från och med 1 november 2015 fram till 1 april 2018 möjligt att söka bidrag 
från Boverket med syfte att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och 
samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. Bidrag kan utgå med högst 25 
procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna av skollokaler i 
vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en 
huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800). 

 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att bildningsförvaltningen är 
medvetna om bidragets möjligheter. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-11-10: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att för att kunna erhålla bidrag 
måste arbetet ha påbörjats efter den 1 november 2015 och att bidrag avser 
upprustning av befintliga lokaler. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att bevaka statsbidrag för upprustning 

av skollokaler. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 165/15    
Stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 
 
Ärendebeskrivning 
EU-kommissionen har godkänt det svenska landsbygdsprogrammet. 
Programmet anger ramarna för vilka stöd och ersättningar som kommer att 
finnas. 
De flesta projektstöden är stöd till investeringar. Det kan till exempel vara att 
investera i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att bevaka möjlighet att söka bidrag för 

investering i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. 
------- 
Sändlista: 
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AU § 166/15 15/BIN0219 
Skolskjutsärende Ekelunda 

 
Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavare till elev på Söderåkra skola har till bildningsnämnden 
inkommit med skrivelse angående linjesträckning av skolskjutslinje 671. 
Vårdnadshavaren framför att det inom en snar framtid kommer att vara många 
skolpliktiga barn längs med gatan genom Ekelunda. Föräldrarna anser enligt 
skrivelsen inte att det vara en säker väg för barnen att gå på för att ta sig till 
busshållplatsen vid Påboda Gård, E22:an, utan ger i istället tre förslag på 
förändringar som kan göra att skolskjutsen både blir bättre för barn och miljö. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att utreda inkommet ärende för vidare 

behandling i arbetsutskottet den 19 januari 2016. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 167/15     
Praktikanter i verksamheten 
         
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, lyfter frågan om att fler praktikanter ur ett 
integrationsperspektiv behöver komma ut i de kommunala verksamheterna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att uppmuntra samtliga förvaltningar att se över möjligheterna att ta emot 

praktikanter med målet att främja integration i samhället.  
------- 
Sändlista: 
Johan Ceedigh, integrationssamordnare 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 168/15     
Vikariepool 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S, framför att vid bildningsnämndens besök i verksamheten 
den 16 november 2015 framkom ett önskemål från förskoleverksamhetens 
personal om en vikariepool för att underlätta hantering av vikarieproblematik. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att utreda ärendet. 
------- 
Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 169/15 14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar  
 
att mail från tre elever på Torskolans högstadium inkommit via 

klagomålsfunktionen med synpunkter på att särskolans namn låter 
nedlåtande mot de som går där, 

 
att avtal kommer att tecknas med Barnahus från och med 2016-01-01, 
 
att Skolinspektionen kommer att genomföra en kvalitetsgranskning på 

förskolan Skogsgläntan under vintern 2015/2016 samt 
 
att Arbetsmiljöverket har avskrivit ärende om rektorernas arbetsmiljö. 
 
 
 
Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, informerar 
 
att fyra föreningar inkommit med ansökan om investeringsbidrag, 
 
att julmarknad kommer att äga rum första adventshelgen, 28-29 november, 
 
att alla elever i årskurs 8 och 9 har varit inne på Kalmar läns museum och 

deltagit i rollspelet ”På flykt” samt 
 
att lördagen den 21 november bjöd på kultur för både stora och små i Torsås 

kommun. Familjedag på folkbiblioteket lockade 30 besökande barn och 20 
besökande vuxna. På kvällen blev föreställningen ”Jan Allan minns sitt 50-
tal” ett välbesökt underhållningsevenemang. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 170/15  
Elevärende grundskolan 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit till bildningsnämnden från vårdnadshavare till elev på 
grundskolan. 
Vårdnadshavaren är missnöjd med skolans arbete med eleven och har även 
gjort anmälningar till Skolinspektionen. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-24: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 171/15    
Trafiksituation Ekbacksvägen  

  
Ärendebeskrivning 
Med anledning av Torskolans nybyggnation kommer skolskjutstrafiken under 
byggnationen att förflyttas till parkeringen vid Ekbackshallen där samtliga 
elever i årskurs fyra till och med årskurs nio kommer att stiga av och på.   
 
I Torsås kommuns skolskjutsreglemente, beslutat av kommunfullmäktige 
2012-12-10 § 181, går att läsa att en viktig utgångspunkt för Torsås kommuns 
riktlinjer är att alla trafikmiljöer där fordon och barn finns - alltid innebär 
risker. Enligt reglementet är avsikten att verka för att elevernas skolväg är så 
säker som möjligt och att angivna hållplatser utformas så att olycksrisken 
minimeras. 
 
För att ta sig till till/från bussarnas av- och påstigningsplats behöver eleverna 
minst två gånger om dagen korsa Ekbacksvägen. Det går inte att undvika att 
korsa vägen och då det ur säkerhetsperspektiv anses vara ett riskmoment 
framför bildningsförvaltningen önskemål om begränsningar av fordonstrafik. 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Ledamöter framför att parkeringen idag används som avstjälpningsplats för 
bland annat jordmassor och gamla husvagnar, något som kan hindra 
skolskjutstrafiken att angöra platsen på ett trafiksäkert sätt ur ett elevfokus. 

 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta: 
att Ekbacksvägen under skoldagar stängs av för fordonstrafik mellan klockan 

07.00 och klockan 16.00 samt 
 
att parkeringen är fri att använda för skolskjutstrafik vid vårterminens start den 

14 januari. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 172/15     
Hyra av externa lokaler förskolan 
      
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ökat antal barn i förskoleverksamheten behöver förskolan 
under perioden 1 januari 2016 till och med 30 juni 2016 hyra två rum på 
Stage4you för att där kunna placera 5-årsgruppen grodan med trettiotalet barn. 
 
Aktuell area är 170 kvadratmeter. Hyreskostnad har ej erhållits i dagsläget. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
att godkänna hyra av extern lokal för förskoleverksamhet. 
------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Sofie Larsson, förskolechef 
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AU § 173/15    
Förberedelseklass Torskolan  

  
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, anser att olika åldersnivåer i förberedelseklassen årskurs 7-9 
medför svårigheter att ge en åldersanpassad undervisning. Även anpassning till 
elevernas skiftande studiebakgrund orsakar problem för verksamheten vid 
mötet mellan de olika nivåerna.  
Verksamheten ställs inför en komplex situation i sitt arbete i att tillgodose 
samtliga elevers behov med bibehållen kvalitet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Anders Ohlsson, rektor, informerar att antalet barn i förberedelseklass årskurs 
F-9 har ökat med 46 elever jämfört med budgeterat antal. Under hösten har en 
ökning av ensamkommande barn medfört en förhöjd anspänning för 
verksamheten.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att föreslå bildningsförvaltningen att samarbeta med omkringliggande 

kommuner om möjlighet finnes. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, rektor 
Anders Ohlsson, rektor 
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AU § 174/15   15/BIN0100 

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. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-24: 
Arbetsutskottet reflekterar över det verksamhetsbesök som genomfördes den 
16 november. Samtliga ledamöter är nöjda över besöket, dess innehåll och 
möjligheten att se verksamheten på nära håll.  
 
Elsa Jannert, FP, framför önskemål om att förutom nuvarande system med 
verksamhetsbesök komplettera med individuella besök i verksamheten från 
enskilda politiker efter överenskommelse med ansvarig chef.  
 

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

 

 
 


