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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 94 - 114  
 
Val av justerare 

 
§ 94 Anmälan om beslut 
§ 95 Kultur & Fritid informerar 
§ 96 Kultur & Fritid – Årshjul 2017 
§ 97 Ansökan om Kulturbidrag – Film i Glasriket 
§ 98 Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag Torsås Folkets Husförening 
§ 99 Årshjul TRAS 
§ 100 Årshjul Grön Flagg 
§ 101  Stängningsdagar för förskolan 2018 
§ 102 Motion – Modern och flexibel barnomsorg 
§ 103 Förskolan – långsiktig lösning i Torsås 
§ 104 Bergkvara-projektet 
§ 105 Årshjul 2017 – Fritidsgårdar 
§ 106 Skolinspektionen 
§ 107 Bildningschefen informerar 
§ 108 Korrespondensgymnasiets framtid 
§ 109 Ny skolenhet på Korrespondensgymnasiet 
§ 110 Delegationsbeslut 
§ 111 Pågående och avslutade ärenden BIN 
§ 112 Enkät till Bildningsnämnden – sammanställning 
§ 113 Barnantal 
§ 114 Gullaboskolans renovering 
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BIN § 94/17   17/BIN0040  
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-08-22. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 tas upp för beslut vid nästa bildnings- 
  nämnds möte 2017-10-03, då protokollet ännu inte är justerat. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämndens arbetsutskott 
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BIN § 95/17  
AU § 82 /17   17/BIN0010   
Kultur & Fritid informerar   
 
Ärendebeskrivning 
 
Karin Seebass, enhetschef redogör för sommarens Tisdagskvällar, och att det 
har varit färre besökare än förra året, i genomsnitt 65 besökare per kväll. 
Familjeföreställningen har varit bra och uppskattad, det finns en önskan efter 
fler sommaraktiviteter för familjer. 
Det har kommit in en del klagomål på stolarna i Sjöfartsmuseet. 
 
Konserterna tillsammans med Jablonski Piano Academy, har varit uppskattade 
och välbesökta, cirka 135 besökare första kvällen. Samarbetet med Torsås 
församling har fungerat bra. Enhetschef Karin Seebass hoppas på en 
fortsättning även nästa år. 
 
Aktiviteterna ”Sommarlovskul” kommer att redovisa vid senare arbetsutskott. 
 
”Utebion” var som vanligt en trevlig tillställning, folketbiblioteket har varit 
välbesökt under sommaren. 
 
Enhetschef Karin Seebass redogör för vissa delar av vad hösten 2017 har att 
erbjuda.  
 
9-10 september 2017 är det ”Konst runt” – då 43 konstnärer öppnar sina 
ateljéer i Emmaboda, Nybro och Torsås kommun samt Södermöre i Kalmar 
kommun. Det blir även en samlingsutställning på f.d. Torsmaskiner i Torsås, 
mer information finns på www.konstrunt.nu.  
 
17 september 2017 anordnas en Georg Riedel-konsert i Torsås Folkets Hus. 
 
Programmen för hela hösten presenteras på bildningsnämnden 5 september 
2017. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att notera enhetschef Karin Seebass information. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera enhetschef Karin Seebass information. 
--- 
 

http://www.konstrunt.nu/
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BIN § 96/17 
AU § 83 /17   17/BIN0011   
Kultur & Fritid – Årshjul 2017   
 
Ärendebeskrivning 
 
Karin Seebass, enhetschef redovisar Årshjul för 2017; 
 
Varje elev ska besöka folkbiblioteket ska besöka folkbiblioteket minst en gång 
per läsår. Varje barn i förskolan (från 3 år) ska delta i en kulturupplevelse minst 
två gånger per läsår. Varje barn i årskurs F-9 ska delta i en kulturupplevelse 
minst två gånger per läsår. 
 
Samtliga elever i F-3 har vid ett eller flera tillfällen besök folkbiblioteket under 
läsåret i samband med bokprat, Lässurr, Sagor och sägner, Författarbesök och 
Alla Läser. Torsås årskurs 4 samt årskurs 7 och 9 har haft inbokade 
biblioteksbesök. Således saknas ett antal klasser. 
 
Musikföreställningen ”Det var en gång…” spelades i februari 2017 för barn 
födda 2011, 2012 och 2013. Barn födda 2014 erbjöds inte plats eftersom 
föreställningen gavs tidigt på året. 
 
Samtliga elever i F-9 har fått minst två kulturupplevelser under läsåret. Allt från 
cirkusskola och tidsresa för årskurs 3 till serieteckning för årskurs 6 och besök 
på Marinmuseum för årskurs 9. Skolbio, tre olika filmer anpassade efter ålder, 
för alla våren 2017. 
 
Gullabo skolan kommer att åka regelbundet till folkbiblioteket i Torsås under 
hösten. Bergkvara skolbibliotek kommer att ha ändrade öppettider under 
hösten - enligt önskemål från skolan. 
 
Enhetschef Karin Seebass anser att det viktigt att gå ut till rektorerna och 
uppmana alla årskurser att besöka Folkbiblioteket, minst en gång per läsår. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att godkänna enhetschef Karin Seebass redovisning av Årshjul 2017. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna enhetschef Karin Seebass redovisning av Årshjul 2017. 
--- 
Sändlista 
Karin Seebass 
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BIN § 97/17 
AU § 84/17   16/BIN0048  
Ansökan om Kulturbidrag – Film i Glasriket  
 
Ärendebeskrivning 
 
”Film i Glasriket” har inkommit med en ansökan av kulturbidrag för 
genomförandet av årets filmfestival, 27 oktober till 12 november 2017. 
Föreningen ansöker om 15,000 kronor eller mer i bidrag, enhetschef Karin 
Seebass föreslår att bevilja föreningen med 6,000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att ställa sig bakom enhetschef Karin Seebass, förslag att bevilja ”Film i 
  Glasriket” 6,000 kronor i bidrag. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ställa sig bakom enhetschef Karin Seebass, förslag att bevilja ”Film i 
  Glasriket” 6,000 kronor i bidrag. 
--- 
Sändlista 
Film i Glasriket 
Karin Seebass 
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BIN § 98/17 
AU § 85/17   16/BIN0170   
Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag – Torsås Folkets 
Husförening   
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Folkets Husförening har inkommit med en ansökan avseende 
investeringsbidrag av mindre slag – demontering och installation av ny 
takbelysning i samlingslokalen, då takbelysningen är föråldrad. 
Torsås Folkets Husförening ansöker om 30,000 kronor i bidrag. 
 

Jäv 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S anmäler jäv, och vice 
ordförande Elsa Jannert, L ersätter. 
 
Enligt enhetschef Karin Seebass finns det pengar över i år för 
investeringsbidrag, och lämpligt vore att informera lokala föreningar att de kan 
söka ytterligare investeringsbidrag, även om de tidigare ansökt och beviljats 
bidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att ställa sig bakom enhetschef Karin Seebass förslag att bevilja Torsås  
  Folkets Husförening bidrag med 30,000 kronor under förutsättning att 
  de söker bidrag hos Boverket. 
 
att ge i uppdrag till enhetschef Karin Seebass att påminna lokala föreningar 
  att de kan söka ytterligare investeringsbidrag, även om de tidigare ansökt 
  och fått blivit beviljade investeringsbidrag. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 

Jäv 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S meddelar jäv och in träder 
vice ordförande Elsa Jannert, L. 
Ledamot Anna Olausson, KD träder in som tjänstgörande ersättare för Elsa 
Jannert, L. 
Jill Jonsson, S meddelar jäv, in träder ledamot Hans-Olof Gustafsson, V.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 98/17 Ansökan om investeringsbidrag av 
mindre slag – Torsås Folkets Husförening 
 
Bildningsnämnden anser att den ansökan som Torsås Folkets Husförening 
avseende investeringsbidrag inte är korrekt ifylld, då föreningen inte följer de 
krav som ställs i ansökningsunderlaget. Information saknas om vilka bidrag 
som förening ansökt om hos andra finansiärer. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet, för att kompletteras med uppgifter 
  enligt ansökningsmallen. 
 
att ge i uppdrag till enhetschef Karin Seebass att påminna lokala föreningar 
  att de kan söka ytterligare investeringsbidrag, även om de tidigare ansökt 
  och blivit beviljade investeringsbidrag. 
--- 
Sändlista 
Torsås Folkets Husförening 
Karin Seebass 
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BIN § 99/17 
AU § 88/17   17/BIN0011  
Årshjul TRAS 
   
Ärendebeskrivning 
 
Lena Ekevy, förskolechef redovisar TRAS enligt Årshjulet våren 2017. 
Redovisningen visar det sammanlagda resultatet från den kommunala 
förskolan och den pedagogiska omsorgen. 
 
Tabellen nedan visar fördelningen av de barn som har luckor i TRAS-schemat 

 
 
Förskolechef Lena Ekevy ställer frågan till arbetsutskottet om det finns 
möjlighet att lägga TRAS-redovisningen på is, för att istället satsa på Läslyftet 
som startar under hösten 2017 och som kommer att pågå hela läsåret 
2017/2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att ge i uppdrag till förskolechef Lena Ekevy att komma in med en  
  tjänsteskrivelse avseende att lägga TRAS-redovisningen på is, för att istället 
  satsa på Läslyftet. 
 
att godkänna förskolechef Lena Ekevys redovisning av Årshjul TRAS våren 
  2017. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ge i uppdrag till förskolechef Lena Ekevy att komma in med en  
  tjänsteskrivelse avseende att lägga TRAS-redovisningen på is, för att istället 
  satsa på Läslyftet. 
 
att godkänna förskolechef Lena Ekevys redovisning av Årshjul TRAS våren 
  2017. 
--- 
Sändlista 
Lena Ekevy 
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BIN § 100/17 
AU § 89/17   17/BIN0011  
Årshjul Grön Flagg 
   
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av Grön Flagg enligt Årshjul 2017, hur arbetar förskolan med 
olika tema såsom Livsstil & hälsa, närmiljö. 
 
Som en utveckling av hur förskolan kommer att gå vidare med nya erfarenhet 
utifrån utvärderingen, kommer de att lägga in de olika delarna som en naturlig 
del i deras veckoplanering. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-08-22: 
 
att redovisningen av Grön flagg enligt Årshjul 2017 redovisas på bildnings- 
  nämnden 2017-09-05. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Förskolechef Lena Ekevy redovisar hur förskolan arbetar med olika tema 
såsom Livsstil & hälsa, närmiljö, enligt Årshjul Grön Flagg 2017. 
 
Som en utveckling av hur förskolan kommer att gå vidare med nya erfarenhet 
utifrån utvärderingen, kommer de att lägga in de olika delarna som en naturlig 
del i deras veckoplanering. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av Grön flagg enligt Årshjul 2017. 
--- 
Sändlista 
Lena Ekevy 
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BIN § 101/17 
AU § 90/17   17/BIN0130 
Stängningsdagar för förskolan 2018 
   
Ärendebeskrivning 
 
Lena Sandgren Swartz, bildningschef redogör för den tjänsteskrivelse som 
bildningschefen och förskolechef Lena Ekevy tagit fram avseende 
stängningsdagar i förskolan. 
Med anledning av skolinspektionens ökade krav på kvalitetsarbete och ökat 
samarbete mellan förskola och skola med avseende på gemensamma mål med 
avseende på pedagogisk kvalitet behöver förskolan ha fyra stängningsdagar per 
läsår ihop med skolan. 
 
Bakgrund 
Skolinspektionen har granskat Torsås kommuns både skolor och förskolor 
under 2015-2016. Inspektioner har förekommit i hela landet och har pekat på 
brister bla i avsaknad av målformulering från nämnderna (så också i Torsås) 
men också avsaknad av gemensamma riktlinjer för undervisningen i samarbetet 
mellan förskola och skola. Inspektionen har sett brister i ”Förskolans 
pedagogiska uppdrag” men också i ”Förskolans kvalitet och måluppfyllelse”.  
Det finns brister i hur förskolan tar sig an begreppet undervisning med 
avseende på utveckling och lärande utifrån strävansmålen i läroplanen. 
Förskollärarna behöver bli mer medvetna om sin roll i det direkta mötet med 
barnen och använda språklig och kommunikativ interaktion i en målstyrd 
process som syftar till utveckling och lärande, dvs undervisa.  Förskolechefen 
behöver ta det övergripande ansvaret och ge förskollärarna förutsättningar att 
ta ansvar för undervisningen det här kräver tid för att kunna utbilda personalen 
och få en gemensam tråd från förskola till skola. Lpfö kommer också att 
revideras och sannolikt kommer ansvarskraven på förskollärarnas att öka.  

I kvalitetsarbetet ses en avsaknad av att förskolepersonalen inte får nödvändig 
kompetensutveckling och tid för så väl planering som reflektion kring sitt 
arbete vilket i sig kan leda till ökad kvalitet för barnen i förskolan. 
Förskolechefen har ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet i 
förskolorna både vad gäller kompetensutveckling men även 
ansvarsfördelningen i det dagliga arbetet. Huvudmannen ansvarar för att ge 
förutsättningar för förskolechefen i form av en god dialog men också resurser 
och stöd. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 101/17 Stängningsdagar för förskolan 2018 
 
Förslag 
Utifrån ovanstående beskrivning förslås att nämnden fattar beslut om att öka 
antalet stängningsdagar till fyra per läsår för att möjliggöra samarbete med 
skolan med avseende på kvalitetsarbete men också för att ge förutsättningar att 
utbilda förskolans personal och skapa bättre och likvärdig undervisning i 
förskolorna.  
Förslag till beslut 
- att utöka förskolans stängningsdagar från två (2) till fyra (4) per år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att godkänna förskolechef Lena Ekevys förslag på att utöka förskolans  
  stängningsdagar från två dagar till fyra dagar per år from 2018. 
 Detta under förutsättning att vårdnadshavarna erbjuds förskoleverksamhet 
 vid behov, under två av fyra stängningsdagar, då en avdelning kommer att 
  hålla öppet i Torsås kommun, och som kommer att vara bemannad med  
  vikarier. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Förskolechef Lena Ekevy redovisar för det förslag som hon och bildningschef 
Lena Sandgren Swartz tagit fram avseende att utöka förskolans 
stängningsdagar från två dagar till fyra dagar per år from 2018. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna förskolechef Lena Ekevys förslag på att utöka förskolans  
  stängningsdagar från två dagar till fyra dagar per år from 2018. 
 Detta under förutsättning att vårdnadshavarna erbjuds förskoleverksamhet 
 vid behov, under två av fyra stängningsdagar, då en avdelning kommer att 
  hålla öppet i Torsås kommun, och som kommer att vara bemannad med  
  vikarier. 
--- 
Sändlista 
Lena Ekevy 
Lena Sandgren Swartz 
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BIN § 102/17 
AU § 92/17 
BIN § 54/17 
AU § 48/17 
KF § 27/17   17/BIN0060 
Motion – Modern och flexibel barnomsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frida Portin, C hemställer i en motion att en växande kommun som Torsås 
kommun behöver kunna erbjuda en mer flexibel och modern barnomsorg som 
möter föräldrars behov av tillsyn. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-03-20: 
 
att överlämna motionen – Modern och flexibel barnomsorg till bildnings- 

  nämnden för beredning. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-28 bildningsnämnden besluta: 
 
att ge i uppdrag till förskolechef Lena Ekevy att ta fram underlag på vad det 
  kostar och vilka olika alternativ som finns. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2017-04-11: 
 
att ge i uppdrag till förskolechef Lena Ekevy att ta fram underlag på vad det 
  kostar och vilka olika alternativ som finns, till bildningsnämndens möte 
  2017-09-05.   

 
Arbetsutskottets behandling 2017-08-22 
 
Förskolechef Lena Ekevy har inkommit med en tjänsteskrivelse som underlag 
till Motion ”Modern och flexibel barnomsorg”. 
 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut är att inte starta nattomsorg i nuläget 
då det inte finns ändamålsenliga lokaler i kommunen samt att vi anser att det 
eventuella behovet inte uppväger kostnaderna. Däremot förordar vi att de nya 
förskolelokalerna i Bergkvara anpassas för att i framtiden kunna erbjuda 
nattomsorg. För föräldrar som har behov finns möjligheten att förlägga sin 
banomsorg till närliggande kommuner. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 102/17 Motion – Modern och flexibel 
banomsorg 
 
Förslag till beslut: 

 att inte erbjuda nattsomsorg i Torsås kommun i dagsläget 

 att anpassa de projekterade förskolelokalerna för nattomsorg i någon 
av Torsås kommuns lokaler. 

 att upplysa föräldrar om möjligheten att söka barnomsorg i närliggande 
kommuner när behov av nattomsorg behövs 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att ställa sig bakom förskolechef Lena Ekevys tjänsteskrivelse avseende  
  Modern och flexibel banomsorg. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ställa sig bakom förskolechef Lena Ekevys tjänsteskrivelse avseende  
  Modern och flexibel banomsorg. 
--- 
Sändlista 
Lena Ekevy 
Frida Portin 
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BIN § 103/17 
AU § 91/17 
BIN § 68/17 
AU § 56/17 
BIN § 48/17 
AU § 40/17    
BIN § 138/16    
AU § 127/16 
BIN § 107/16   17/BIN0098  
Förskolan – långsiktig lösning Torsås 
   
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår från dagens möte. 
--- 
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BIN § 104/17 
AU § 87/17 
BIN § 86/17 
AU § 75/17   17/BIN0097  
Byggprojekt – Bergkvara 
   
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Pettersson redogör för hur långt arbetet med byggprojekt 
i Bergkvara kommit och hur arbetet ska fortlöpa. Kommunstyrelsen äger 
frågan för sammanhållandet. 
 
Inledningen med att inventera förvaltningarnas olika behov i detta 
sammanhållna projekt är avklarat.  
 
För bildningsnämndens del handlar det om en förskola med sex avdelningar 
samt nytt kök och matsal, som även ska användas av Bergkvara skola. 
 
Första delen i det fortsatta arbetet är ett programskede där man inventerar 
lokalbehov, antal lokaler, funktionalitet, yttre miljön med mera. Här ser 
kommunchefen Håkan Pettersson en stor delaktighet av verksamheternas 
personal. Det arbetet resulterar i en programhandling, som i sin tur ligger till 
grund för ett förfrågningsunderlag med en mer exakt budgetkalkyl. 
 
Varje förvaltning tar fram en styrgrupp med expertis från sina respektive 
verksamheter. Kommunchef Håkan Pettersson föreslår att bildningsnämndens 
arbetsutskotts ledamöter ingår i styrgruppen tillsammans med berörda 
verksamhetschefer samt enhetschef Thomas Simonsson. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-23: 
 
att bilda styrgrupp enligt kommunchefen Håkan Petterssons förslag. 
 
att bildningsnämndens första styrgruppsmöte blir 2017-06-13, klockan 15.00. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-23 bildningsnämnden besluta: 
 
att notera informationen som kommunchef Håkan Pettersson redogör för  
  avseende byggprojektets gång i Bergkvara. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN 104/17 Byggprojekt Bergkvara 
 
Bildningsnämndens behandling 2017-06-13 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz redogör för byggprojekt Bergkvara utifrån 
informationen som kommunchef Håkan Pettersson redovisat på arbets-
utskottets möte 2017-05-23. 
 
Beräknad tidsaxel; 
 

 
 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-06-13: 
 
att notera informationen avseende byggprojektet i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-08-22: 
 
Håkan Petersson, kommunchef som har övergripande ansvar för Byggprojekt 
Bergkvara, vill få information om hur arbetet fortlöper när det gäller 
förskoleprojektet. 
 
Arkitekten har tillsammans med förskolechef Lena Ekevy, kostchef Elinor 
Hammare och enhetschef Thomas Simonsson haft möte, och därefter har 
arkitekten sammanställt och ritat ett förslag. 
Förskolechef Lena Ekevy kommer att träffa sin personal och visa det förslag 
på förskola som tagits fram av arkitekten.  
 
Frågor kom upp på mötet hur samordningen ska fungera framåt vad gäller 
lokaler, ytor, vägar, trafik. Önskemål om att byggprojektet ska ha en tydligare 
process; vem har de övergripande delarna och vem synkar frågeställningar som 
berör även andra verksamheter i projektet. Kommunchef Håkan Petersson 
som är övergripande ansvarig kallar till ett samordnande möte. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN 104/17 Byggprojekt Bergkvara 
 
Roger Isberg, S undrar över hur verksamheten ska arbeta med barngrupperna i 
förskolan, hur stora barngrupperna kommer att bli? Verksamheten får inte 
glömma att söka bidrag för att kunna hålla små barngrupper – 8-12 barn per 
grupp. 
Barnperspektivet är viktigt att ta hänsyn till. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att notera informationen avseende byggprojekt Bergkvara och invänta 
  det samordnade mötet som kommunchef Håkan Petersson ska  
  kalla till, för att komplettera informationen. 
 

Bildningsnämnden behandling 2017-09-05 
 
Enhetschef Thomas Simonsson och förskolechef Lena Ekevy informerar om 
hur bildningsförvaltningens del i byggprojekt Bergkvara fortlöper. Flera möten 
har genomförts där man gått igenom vilka funktioner som behövs för 
förskolan, grundskolan samt kostenheten, som ett underlag till ritningen. Den 
sista revideringen av ritningen är ännu ej klar. 
 
Ett samordnande möte kommer att ske den 18 september 2017, då berörda i 
Bergkvara-projektet kommer att delta, under ledning av kommunchefen Håkan 
Petersson. 
 
Projektledargruppen sammanträder den 4 oktober 2017, sammankallande är 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB. På mötet kommer projektörer, 
arkitektfirma samt tjänstepersoner från förvaltningen att delta. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen avseende byggprojekt Bergkvara som enhetschef 
  Thomas Simonsson och förskolechef Lena Ekevy redogör för. 
--- 
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BIN § 105/17 
AU § 93/17   17/BIN0011  
Årshjul 2017 - Fritidsgårdar 
   
Ärendebeskrivning 
 
Thomas Simonsson, enhetschef redovisar besöksfrekvensen på Torsås 
kommuns fritidsgårdar under läsåret 2016/2017. 
 
Besöksfrekvenser på våra fritidsgårdar under läsåret 2016/2017 
 
Gullabo: Här har besöksfrekvensen varit blandat 3-4 ungdomar under hösten -
16 för att under vt-17 vara 5-11.  
Söderåkra: Här har besöksfrekvensen kontinuerligt varit mellan 10-16 
besökare, under hela läsåret. 
Bergkvara: I Bergkvara har det varit mellan 3-12 besökare per vecka. 
Torsås: 4-6  onsdagar. Varit ojämnt i antal besökare från ca: 10 besökare upp 
till 30-40 besökare som mest. 
 
Torsås 7- uppåt 
Tisdagar: besöksantalet har pendlat mellan 15-35 ungdomar. 
Torsdagar: torsdagarna har varit ojämna och lite mindre i besöksfrekvens 
mellan 10-25 besökare per kväll. 
Fredagar: fredagarna är vår bästa dag då vi har mest besökare, har varit från 30 
besökare upp till 80-85 som mest. 
Större evenemang som har varit under läsåret var vid Torsås marknad där 
besöksantalet var 110-120 besökare. Nästa stora arrangemang var 
skolavslutningen där besöksantalet var ca 220 besökare. Vid tre tillfällen under 
läsåret har fritidsgården arrangerat LAN-verksamhet, mycket populärt med 55 
deltagare vid varje tillfälle. Vid våra LAN har även några ungdomar från våra 
grannkommuner Emmaboda och Karlskrona deltagit. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har haft mindre besökare under detta 
läsår jämfört med föregående år. Troligtvis av byggnation av den nya skolan 
påverkat fritidsgårdens besök, beroende på tillgängligheten till fritidsgården har 
varit sämre under vår byggnation. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-08-22: 
 
att redovisningen av Fritidsgårdar enligt Årshjul 2017 redovisas på bildnings- 
  nämnden 2017-09-05. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 105/17 Årshjul 2017 – Fritidsgårdar 
 
Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Thomas Simonsson, enhetschef redovisar besöksfrekvensen på Torsås 
kommuns fritidsgårdar under läsåret 2016/2017 enligt Årshjul 2017. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna enhetschef Thomas Simonssons redovisning av besöksfrekvens 
  på Fritidsgårdarna under läsår 2016/2017, enligt Årshjul 2017. 
--- 
Sändlista 
Thomas Simonsson 
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BIN § 106/17 
AU § 95/17   16/BIN0149 
Skolinspektionen 
 

Ärendebeskrivning 
 
Lena Sandgren Swartz, bildningschef informerar om att utvecklingsledare 
Anders Ohlsson kommer till bildningsnämnden 2017-09-05 för att ge 
fortlöpande information om handlingsplanen avseende  
tillsynen som Skolinspektionen gjorde i Torsås kommun hösten 2016. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att notera informationen avseende Skolinspektionen som utvecklingsledare 
  Anders Ohlsson kommer att redovisa 2017-09-05. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Utvecklingsledare Anders Ohlsson redovisar hur arbetet med handlingsplanen 
fortlöper utifrån den tillsyn som Skolinspektionen gjorde hösten 2016. 
 

 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 106/17 Skolinspektionen 
 

 
 

 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 106/17 Skolinspektionen 
 

 
 

 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 34   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2017-09-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning BIN § 106/17 Skolinspektionen 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen avseende Skolinspektionen som utvecklingsledare 
  Anders Ohlsson redovisar. 
--- 
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BIN § 107/17 
AU § 98/17   17/BIN0014  
Bildningschefen informerar 
   
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz informerar; 
 
Korrespondensgymnasium  
Remissvar från Torsås kommun till utredningen SOU 2017:44 som bland 
annat handlar om Korrespondensgymnasiets framtid, på nämnden 2017-09-05 
kommer rektor Johanna Fors föredra remissvaret. 
 
Korrespondensgymnasium – ny ledningsorganisation 
I och med rektor Johanna Fors slutar sin tjänst på Korrespondensgymnasiet 
sista september 2017, kommer en ny ledningsorganisation tillsättas under 
läsåret 2017/2018, under förutsättningen att förslaget samverkas på BINSAM 
2017-08-30. Förslaget innebär att det blir en delad ledningsorganisation med 
två rektorer och en administrativ chef.  
 
Skolinspektionsärende i Bergkvara 
Anmälan från en vårdnadshavare till skolinspektionen har inkommit och en 
handlingsplan är uppgjord av bildningsförvaltningen. 
 
Skolskjutsar 2017/2018 
Utrymningsövningar är inplanerade för alla elever som berörs av skolskjuts, då 
det är av vikt för alla elever att få en säkerhetsgenomgång. Dessa tillfällen 
planeras in under september tillsammans med Bergkvara Buss. 
 
SKA-dag 
Torsdag 28 september 2017 kl. 08.00-12.00 är det planerat att nämnden och 
förvaltningens ledningsgrupp ska samlas för att gå igenom det systematiska 
kvalitetsarbetet. I samband med detta ska även frågeunderlag tas fram inför de 
Verksamhetbesök som nämndens ledamöter kommer att göra 11 oktober 2017 
och en eventuell revidering av bildningsnämndens Årshjul för uppföljning och 
internkontrollplan inför 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-08-22: 
 
att bjuda in rektor Johanna Fors för en avstämning till bildningsnämnden  
  2017-09-05 för sin tid som rektor, samt att redogöra för remissvaret 
  avseende Korrespondensgymnasiets framtid. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 107/17 Bildningschefen informerar 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att notera bildningschef Lena Sandgren Swartz information. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz informerar om;  
 
Korrespondensgymnasium – ny ledningsorganisation 
I och med rektor Johanna Fors slutar sin tjänst på Korrespondensgymnasiet 
sista september 2017, kommer en ny ledningsorganisation tillsättas under 
läsåret 2017/2018, förslaget är samverkat på BINSAM 2017-08-30. Förslaget 
innebär att det blir en delad ledningsorganisation med två rektorer och en 
administrativ chef.  
 
Skolinspektionsärende i Bergkvara 
Anmälan från en vårdnadshavare till skolinspektionen har inkommit och en 
handlingsplan är uppgjord av bildningsförvaltningen. 
 
Ansökan om föreningsbidrag till fritidsgårdsverksamhet i egen regi 
Blankett är framtagen så att föreningar kan ansöka enligt bildningsnämndens 
beslut 2017-06-13. 
 
Skolskjutsar 2017/2018 
Utrymningsövningar är inplanerade för alla elever som berörs av skolskjuts, då 
det är av vikt för alla elever att få en säkerhetsgenomgång. Dessa tillfällen 
planeras in under september tillsammans med Bergkvara Buss. 
 
Skolskjutsansvarig Mari Oskarsson informerar kort om nuläget med 
skolskjutsarna hösten 2017, inledningsvis har det varit lite bekymmer med 
logistiken då några av bussturerna har ändrats och att vissa skolors starttider 
har förändrats detta läsår 2017/2018. Justeringar är gjorda och löpande 
avstämningar görs under dessa första veckor. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen som bildningschef Lena Sandgren Swartzs  
  och nämndsekreterare Mari Oskarsson redovisar. 
--- 
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BIN § 108/17   17/BIN0132 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 

Ärendebeskrivning 
 
Johanna Fors, rektor på Korrespondensgymnasiet kommer till 
bildningsnämnden för avtackning och redovisar hur Korrespondensgymnasiet 
utvecklats under hennes tid som rektor.  
 
Rektor Johanna Fors redovisar också kommunens remissvar på SOU 2017:44 
Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, om 
Korrespondensgymnasiets framtid som distansgymnasium. Kommunen ställer 
sig i remissvaret mycket positiv till utredningens slutsatser som säkerställer 
Korrespondensgymnasiets framtid, beslutet togs i Kommunstyrelsen  
2017-08-29, § 189. 
Det största bekymret med utredningens förslag är skrivningen om ”distans-
undervisning endast då särskilda skäl föreligger”. Det råder osäkerhet om hur 
en sådan antagning ska kunna ske, och samtidigt vara rättssäker. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen avseende Korrespondensgymnasiets framtid 
  som rektor Johanna Fors redovisar och önskar henne lycka till på sin nya 
  tjänst som rektor och förskolechef på Sturkö, i Karlskrona kommun. 
--- 
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BIN § 109/17   17/BIN0131 
Ny skolenhet på Korrespondensgymnasiet 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz informerar om den nya 
ledningsorganisationen som är framtagen och samverkad i BINSAM 2017-08-
30, i och med att nuvarande rektor Johanna Fors slutar som rektor för att bli 
rektor och förskolechef på Sturkö, i Karlskrona kommun. 
 
Den nya ledningsorganisationen innebär en delad ledningsorganisation med två 
rektorer och en administrativ chef, och i och med att det blir två rektorer krävs 
det två stycken skolenheter – Korr 1 och Korr 2. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen som bildningschef Lena Sandgren Swartz redogör för 
  avseende ny skolenhet på Korrespondensgymnasiet. 
--- 
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BIN § 110/17   17/BIN0031   
Delegationsbeslut för Bildningsnämnden 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mari Oskarsson, nämndsekreterare redogör för de delegationsbeslut som 
inkommit under juli-augusti 2017. 
  

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen avseende delegationsbeslut för juli-augusti 2017. 
--- 
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BIN § 111/17 
AU § 99/17   17/BIN0017 
Pågående och avslutade ärenden i BIN 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mari Oskarsson, nämndsekreterare redovisar de ärenden som är pågående och 
avslutade i BIN. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-08-22 bildningsnämnden besluta: 
 
att besluta vilka avslutade ärenden som kan tas bort från listan, och arkiveras. 
 
att notera informationen avseende pågående och avslutade ärenden. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ge i uppdrag till nämndsekreterare Mari Oskarsson att ta upp rutinen 
  för hur avslutade ärenden ska arkiveras med Torsås kommuns  
  sekreterargrupp. 
 
att notera informationen avseende pågående och avslutade ärenden. 
--- 
Sändlista 
Mari Oskarsson 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 34   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2017-09-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

BIN § 112/17   17/BIN0133 
Enkät till Bildningsnämnden – sammanställning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Sammanställning av enkätsvaren som gått ut till bildningsnämndens ledamöter 
avseende material och den service som lämnas av/genom bildnings-
förvaltningen kommer att redovisas på bildningsnämnden 2017-09-05. 
 

Bildningsnämndens behandling 2017-09-05 
 
Då endast ett fåtal svar inkommit ifrån bildningsnämndens ledamöter föreslår 
ordförande Sören Bondesson, S att enkäten skickas ut ännu en gång och att de 
ledamöter som ej svarat tidigare gör detta till nästa arbetsutskott 2017-09-19. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ge i uppdrag till nämndsekreterare Mari Oskarsson att skicka ut enkäten 
  igen till bildningsnämndens ledamöter. 
--- 
Sändlista 
Mari Oskarsson 
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BIN § 113/17 
Barnantal   17/BIN0134 
 

Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S önskar att få en redovisning av dagsaktuella siffror avseende 
barnantal för varje åldersgrupp för förskola och för varje åldersklass i skolan, i 
Torsås kommun samt dagsaktuell information om hur många barn som står i 
kö till förskolan. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att ge i uppdrag till bildningschefen Lena Sandgren Swartz att ta fram barnantal 
  för varje åldersgrupp för förskola och varje åldersklass i skolan i Torsås  
  kommun till nästa arbetsutskott 2017-09-19 samt 
 
att ta fram dagsaktuell information om hur många barn som står i kö till 
  förskolan i Torsås kommun till nästa arbetsutskott 2017-09-19. 
--- 
Sändlista 
Lena Sandgren Swartz 
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BIN § 114/17   17/BIN0 
Gullaboskolans renovering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva-Kristina Berg, C ställer frågan hur det går med renoveringen av Gullabo 
förskola och skola. 
 
Thomas Simonsson, enhetschef informerar om att renoveringen är några 
veckor försenad, bland annat med anledning av att brandsäkerheten vid 
trappen inte är tillräcklig, samt att den golvmatta som är beställd till nedre 
våningen är tre veckor försenad, även taket och fönstren är i dåligt skick. Det 
har även varit en del problem med avloppet.  
  
Etapp 1 som avser renoveringen av skolan var beräknad att vara klar vid 
månadsskiftet september/oktober, men beräknas nu att vara klar i slutet av 
oktober. 
 
Etapp 2 som avser renoveringen av förskolan är försenad med cirka en månad. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
 
att notera informationen som enhetschef Thomas Simonsson redovisar 
  avseende Gullaboskolans renovering. 
--- 
 


