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Enligt begäran från Christer Rydén M ajournera sammanträdet mellan 08.05-
08.15 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkande av proposition  
 
Christer Rydén M yrkar att dagens ärenden, inte får vara beslutsunderlag utan 
bara informationsärenden till nämnden på grund av för kort kallelsetid. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bildningsnämnden beslutat 
bifalla Christer Rydéns M yrkande. 
----- 
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                                                                                2015/BIN0180 
                                                                                                  
 AU § 19/16 
 Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Orienteringsklubb har inkommit med ansökan om 
investeringsbidrag av mindre slag 2016-01-18. Ansöker om 30 000 kronor 
till ombyggnad av klubbstuga och funktionsanpassning av toalett. 
              

Total Kostnad  
 
Inklusive arbete:     330 700 
Eget arbete              27 200 
Egna medel              96000 
Sökta bidrag            150 300 från Idrottslyftet 
Berättigade till          30 000 
 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen gällande ansökan om investeringsbidrag, 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
----- 
Sändlista: 
Bildningsnämnden 
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                                                                                   2015/BIN0206  
AU 20/16 
Årshjul redovisning, Kultur och Fritid 

 
Karin Seebass, enhetschef Kultur och Fritid –Levande aktivt bibliotek 

 

Ärendebeskrivning 
Mål enligt årshjulet 
 
Ett levande och aktivt bibliotek. 
Mått: Besöksfrekvens 
Mål: 8.0 besök per invånare/ år 
 

Måluppfyllelse-analys/kommentar 
Antalet besökare på biblioteket har minskat med 137 besökare/månad från                                                                                                                  
föregående år. Totalt hade Torsås bibliotek 46045 besökare 2015.   
Målet 8.0 besök per invånare och år kan inte anses uppnått. 
Statistik som inte kommer med är når biblioteket medverkar på evenemang 
utanför bibliotekets lokal. 

 
Arbetsutskottet beslutar 

 
att notera informationen gällande årshjul. 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
----- 
Sändlista: 
Bildningsnämnden 
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                         AU § 21/16 

Kultur och Fritid informerar. 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef Kultur och Fritid informerar. 
 
En föreningsträff är planerad den 3 mars på biblioteket. 
 
Bildningsnämnden har fått i uppdrag att förmedla samlingslokalbidrag. Karin 
Seebass, enhetschef undersöker vilka regler som gäller vid fördelning av 
ovanstående. 
 
Ett första möte har hållits för att diskutera konstgräsplan med Patrik 
Gustavsson, Torsås GOIF samt Karin Seebass, Sören Bondesson, Henrik 
Nilsson Bokor, samt två representanter för XL Turf. Patrik Gustavsson fick i 
uppdrag att förhöra sig om placering av konstgräsplan med övriga 
fotbollsföreningar i kommunen.  
 
Nästa möte är planerat till 2 mars 2016. Karin Seebass fick i uppdrag att 
undersöka en lämplig placering i Torsås. 
 
Bergkvara samhälle fyller 400 år. Då bildningsnämnden bör vara delaktig får 
Karin Seebass i uppdrag att undersöka hur eventuella medel skall fördelas.   
 
Vidare informerar Karin Seebass om att det har varit ett minibibliotek i 
Ekbackshallen, som beskrivs som lyckat och välbesökt. 
 
Hyra av extern lokal till Kulturskolan på Stage4you. 
 
Information om avtal med Stage4you. 
 
Sommarlovsaktiviteter 118 000 kronor kan sökas till detta ändamål. Externa 
pengar som söks i efterhand, då gäller ett antal kriterier för att kunna söka. 
Karin Seebass fick i uppdrag att se över en organisation som kan utföra 
uppdraget 

 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen gällande informationen från Kultur och Fritid 
 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden för beslut. 
----- 
Sändlista: 
Bildningsnämnden 
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                                                                                                                           2016/BIN0037 

AU § 22/16 
Utökning av tjänst 
Ärendebeskrivning 
Information av Lena Sandgren-Swartz, bildningschef 

  Utökad finansiering av tjänst för organisering och samordning av utbildning 
och fritid för nyanlända.       
 
Härmed begär bildningsförvaltningen att få en utökning med 40% av den 
tjänst idag är 60% , för samordning och organisering av nyanländas 
utbildning. Idag bekostas detta av kommunstyrelsen ansvar 1123. Tjänsten 
blir då på 100%. 
 
Anledning till begäran är att arbetet med nyanlända har ökat markant både 
vad det gäller att ordna utbildningsplatser från förskola till årskurs 9, samt 
att också förse en del av fritidsbehovet. I tjänsten ingår också att samarbeta 
med asylboendet, ordna modersmålsundervisning, söka statsbidrag etc. Det 
innebär att arbetet med att organisera och samordna detta uppdrag tar allt 
mer tid i anspråk. 
Det finns också en önskan om ett nytt behov av tätare samarbete med 
socialförvaltningen när det gäller de nyanländas fritid utanför skoltiden som 
då också måste samordnas och organiseras. Sådant arbete läggs också in i 
den nya tjänsten. 
Motsvarande tjänst på socialförvaltningen bekostas idag till 100% av 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet informeras av Lena Sandgren – Swartz, bildningschef att 
planeringen kring Gullabo skola mellanstadieflytt samt ombyggnad av 
Gullabo skola. Information till föräldrarna ska ges så snart som möjligt och 
sedan ges kontinuerligt under tiden för förändringarna. 
 
 

                            Arbetsutskottet beslutar att notera informationen samt  
                             att  förvaltningens begäran att omfördela  nuvarande tjänst till att arbeta mer med 

organisering och samordning av asylsökandes utbildning och fritid. 
                           
                             att överlämna ärendet till Bildningsnämnden 
                             ----- 

Sändlista: 
Lena Sandgren-Swartz 
Inger Sandbäck 
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                                    AU § 23/16                                                2016/BIN0038                                             

Utbyggnad för integration mellan förskolan Eklövet och 
asylförskolan Pricken, Söderåkra. 

                   
                                        Ärendebeskrivning 

Eklövet i Söderåkra har idag inte plats för de asylsökande 
förskolebarnen. För det ändamålet har Pricken startats upp. Pricken 
är idag inhyst på Söderåkra skola. På Pricken går de barn som har 
rätt till en allmän förskola det vill säga barn i åldrarna 3-5 år. 
Pricken och Eklövet har idag ett gott samarbete. Det samarbetet 
sker mellan Pricken och Eklövets 4-5 årsgrupper på utedagar, 
gymnastik samt utelek på Eklövets gård en gång i veckan. 
Dessa båda verksamheter mellan Pricken och Eklövet skulle dock 
behöva integreras så att alla förskolebarnen får plats på Eklövet. 
Eklövet är anpassat till förskolebarn både vad det gäller lokaler och 
utemiljön. Vilket skolan inte är där Pricken är inrymd idag. Tanken 
bakom den lösning är inte bara lokalmässiga och de fördelar som 
det medför utan även att barnen från Pricken integreras i en miljö 
där det är svenskspråkiga barn. 

 

Förslag 
En tillbyggnad av Eklövet med ett samlingsnamn/matrum och två 
lek/vilrum skulle bidra till att de barnen som idag går på Pricken 
skulle kunna integreras helt med barnen på Eklövet. Enligt 
Arbetsmiljöverkets rekommendationer så behöver varje barn 8-10 
kvm. Då det handlar om 10 barn skulle tillbyggnaden behöva bli ca 
80 kvm. 
Idag finns ritningar och kostnadsberäkningar (1.1miljoner kronor) 
på en tillbyggnad på 43 kvm. Det innebär att altanen på baksidan 
byggs in. Då möjliggör detta för att kunna bli samlings/matrum. 
Kompletteras det med ytterligare ca 40 kvm med lek/vilrum samt 
toalett så skulle tre till femåringarna kunna delas upp och alla barn 
från Pricken skulle kunna integreras i verksamheten. Dessutom 
skulle de barn från Söderåkra som idag är placerade i Torsås på 
grund av platsbrist kunna erbjudas plats på Eklövet. 
 
Vi föreslår att denna utbyggnad finansieras av de pengar Torsås 
kommun har fått av regeringen med anledning av 
flyktingsituationen. Dessa pengar hanteras av kommunstyrelsen. 
Fortsättning 
 

           
 
 
          



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 29   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2016-02-19 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
           Fortsättning AU § 23/16 

Utbyggnad för integration mellan förskolan Eklövet och 
asylförskolan Pricken, Söderåkra. 
 

Förslag 1 
Att bygga ut 43 kvm som är kostnadsberäknad och som det finns 
ritningar på, för att delvis kunna genomföra integrationen. Barn i 
åldrarna 4-5 år skulle då kunna integreras. Prickens treåringar 
placeras redan i befintliga barngrupper med två-treåringar. Dessa 
barngrupper blir då större än riktvärdet som är 18 barn. De barn 
som är placerade i Torsås får stanna där. 
 
Förslag 2 
Att bygga ut ytterligare ca 40 kvm. Tre till-femårsgrupper bildas och 
alla Prickens barn får plats. De som har barn i Torsås kan erbjudas 
plats på Eklövet. 
 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att begära 
de av regeringens tilldelade pengar från KS i första hand till förslag 
två och i andra hand till förslag 1. 

           Arbetsutskottet beslutar: 
            att överlämna ärendet för beslut till bildningsnämnden. 
            ----- 
            Sändlista: 
            Sofie Larsson, förskolechef 
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                         AU § 24/16 
BIN §21/16 
AU § 5/16   14/BIN0006 
AU § 136/15    
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. 
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. 

Fortsättning 
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                         Fortsättning AU § 24/16  
                         Lokalförsörjning förskolan Torsås 

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

kostnadsberäkningar på en samlad förskola som även kan innehålla 
fritidshem. 

 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19: 
Sofie Larsson, förskolechef, redogör för möjliga lösningar avseende förskolans 
lokalbrist genom förslaget att öppna en samlad förskola i Torsås. 
En förskola med 4 avdelningar för 1-4 år, en 5- årsavdelning som går att dela 
upp i två avdelningar med upp till 35(-40) barn. Samt en inslussningsavdelning 
som kan ta emot barn från hela kommunen då det behövs. 
Förskolan skulle få plats med ca 125 barn. 
 
Bildningsnämnden har erbjudits att överta de lokaler Stage4you idag använder, 
Mjölnerskolan, då Kalmarsunds gymnasieförbund planerar att flytta sin 
verksamhet till Kalmar. 
 
Det finns flera lösningar på hur lokalerna kan utnyttjas på Mjölnerskolan. 
 
Förslag 1: 
Förskolan använder hela byggnaden inklusive scen, salong samt 
stylingprogrammets lokaler bakom scenen samt delar av övervåningen. 
 
Denna yta, totalt ca 1825 kvm rymmer sex förskoleavdelningar, fritidshem 
(som idag är på Linnean), gemensamma samlingsytor, mottagningskök och 
personalutrymmen. 
 
I detta alternativ kan hela förskolans behov lösas och även fritidshemmets 
(Linnean). Scenen och salongen försvinner. 
 
Förslag 2: 
Förskolan använder samma utrymme exklusive scenen, salong och kapprum. 
Denna yta, totalt ca1315 kvm rymmer sex förskoleavdelningar, 
personalutrymme och mottagningskök. 
I detta alternativ får inte fritidshemmet plats. Avdelningarna blir mer utspridda 
då en avdelning blir bakom scenen och en på övervåningen. 
Det finns ingen gemensam samlingsyta för förskolan, men salongen skulle 
kunna användas till detta ändamål då den ej är uthyrd. 
 

Fortsättning 
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                          Fortsättning AU § 24/16  
                          Lokalförsörjning förskolan Torsås 
                          Förslag 3: 

Förskolan använder endast lektionssalarna och utbyggnad görs för tre 
avdelningar.  
Denna yta 840 kvm befintlig byggnad och tillbyggnad 380 kvm, totalt 1220 
kvm rymmer sex avdelningar samt personalutrymme, mottagningskök och 
gemensamt samlingsutrymme.  
 
I detta alternativ får inte fritidshemmet plats. Avdelningarna blir mindre i 
storlek jämfört med förslag 1 och 2.  
Utbyggnationen tar yta av gården. 

 
 
Vinster med en gemensam förskola: 

 Läget, närheten till gymnastiksal, bibliotek, möjlighet till lättare samverkan 
med fritidshem, förskoleklass och skola. 

 Vinster för föräldrar och miljön då de kan lämna och hämta barn på ett 
ställe. 

 Pedagogisk vinst att ha all personal samlad, kunna utnyttja kompetensen på 
bästa sätt, kunskapsutbyte. 

 Schematekniska vinster vid personalens planeringstid och raster. 

 Samordningsvinster morgon och kväll, utökat samarbete mellan och med 
fritidshemmen. 

 Minskad tid med ensamarbete. 

 Kökspersonal minskas. 

 Minskat antal vikarier då samordning mellan avdelningarna kan ske i större 
utsträckning.  

 Större samordning mellan förskola-fritidshem under lovdagar. 

 Städkostnaden minskar då allt är samlat på ett ställe och inte som idag i fem 
olika byggnader. 

 Minskad kostnad för mattransporter och vaktmästeri. Idag transporteras 
lunch till tre olika ställen. 

 Lokalfrågan löses över tid. Idag går mycket tid till att ordna tillfälliga lokaler 
och bildningsförvaltningen slipper hyra externa lokaler. 

 Då barnantalet på förskolan har pendlat över tid, så kan barnantalet även 
minska i framtiden. Om så sker kan delar av förskolans lokaler utnyttjas av 
skolans verksamhet då förskolan ligger intill skolan. 

     Fortsättning 
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                             Fortsättning AU § 24/16, Lokalförsörjning förskolan Torsås 
 
Mail med synpunkter från föräldrar till barn i femårsgruppen Grodan har 
inkommit till politiker i bildningsnämnden med anledning av att avdelningen 
efter jul hyr lokaler på Stage4you. Idag är det sex avdelningar i Torsås. 
Arbetsutskottet är positiva till i dagsläget att låta förskolan använda hela 
Stage4you lokaler förutom de kontorslokaler som används, efter skolans utflytt 
i juni 2016. 
 

                            Arbetsutskottets beslut 2016-01-19 
                          att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden 9 februari. 
 

                          Bildningsnämndens behandling 2016-02-09 
Maria Karlsson, förskolechef kom och informerade om de olika förslag som 
ligger till grund för att utveckla förskoleverksamheten. Från förskolans sida 
förordar Maria att förslag ett det bästa förslaget. Maria Karlsson menar att 
ytorna är bestående över tid, som det ser ut i dagsläget. 
 
 I förslag två blir sex avdelningar men då kommer inte fritids att få plats samt 
att avdelningarna blir väldigt utspridda, då scenen ska vara kvar. Även 
ytmässigt är förslag två opraktiskt med förskolans perspektiv. 
 
I förslag tre så får inte fritids plats och även ytan i förskolan blir mindre, samt 
att även utemiljön krymper. 
 

                         Bildningsnämndens beslut 2016-02-09 
 att avvakta kommunchefens utredning för vidare beredning i 
bildningsförvaltningens arbetsutskott 2016-02-19.   
 

                           Arbetsutskottets beslut  
                            att överlämna ärendet till bildningsnämnden. 
                             ----- 

Sändlista: 
Sofie Larsson, förskolechef 
Anders Ohlsson, rektor 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/16 
BIN § 22/16 
AU § 6/16   14/BIN0006  
AU § 137/15   
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, 
enligt bifogade förslag. 

Fortsättning 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra informationen till bildningsnämnden 
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. 

 

    Arbetsutskottets behandling 2016-01-19: 
    Sofie Larsson, förskolechef presenterar ett möjligt förslag på en 

sammanbyggnad av 
    Kastanjen och Gullvivan. Även en total nybyggnation diskuteras. 
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                            Fortsättning AU § 25/16 
 
Arbetsutskottet 2016-01-19 
      att uppmana partigrupperna att diskutera frågan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2016-02-09 
Maria Karlsson, förskolechef kom och informerade om de olika förslag som 
ligger till grund för att utveckla förskoleverksamheten. Kastanjen är inte byggd 
som förskola, då ytorna inte är tillräckligt dimensionerade för de stora 
barnantal som finns där nu. 
 

 Bildningsnämnden beslutar 2016-02-09 
att avvakta kommunchefens utredning för vidare beredning i 
bildningsförvaltningens arbetsutskott 2016-02-19. 
 

                            Fortsättning AU § 25/16 
Förslag från Centerpartiet- ny förskole byggnad med tillagningskök i 
Bergkvara. 
Centerpartiet ser alternativ med en nybyggd oval förskole byggnad på 
Ängen området som ett givet alternativ för en sammanhållen 
förskoleverksamhet i Bergkvara. 
                            Centern önskar att få förslag på vad en ny oval byggnad 
med ett tillagningskök skulle kosta. Centern önskar att detta kontrolleras 
innan nya ritningar och andra kostnadsförslag på nya möjliga lösningar 
presenteras.  
 
Flera dilemman löses på det viset: 

 En samlad förskola med ett eget tillagningskök 

 Färre mottagningskök på Ängen området 

 Idag är Bergkvara skolas tillagningskök slitet, kan då bli ett 
modernt mottagningskök. 

 Idag transporteras maten från Ängen området till Bergkvara skola, 
en möjlig lösning är att skolans kök blir ett mottagningskök till förskolan på 
andra sidan vägen.  
Därmed skapas en effektivare kostorganisation i Bergkvara. Personalen 
inom köket har därmed möjlighet att samordna och hjälpa varandra då 
närheten till de olika köken möjliggör det. 
 

Fortsättning 
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                            Fortsättning AU § 25/16 
 

Christer Rydén, M yrkar: 
 
att det tillsätts en arbetsgrupp för förskolornas upprustning och 
förändringsutbyggnad. 

 
Yrkande särskilt Bergkvara Förskola 

 
att Bildningsförvaltningen tar fram kostnadsberäkning och snabbritning på en 
helt ny förskola med fyra avdelningar och möjlighet till sex avdelningar, ihop 
byggd med ett nytt tillagningskök och matsal. 

 
I alternativet ska även finnas a=helt ägt av Torsås fastighetsbolag och i 
alternativ B= där en matsal med samlingslokals funktion med mindre pentry 
där arvsfonden/boverket går in som bidragsgivare. 
 

                         Yrkande Christer Ryden, M 
Förskolans placering kan vara i sydvästra delen av hörnan med cykelvägen, 
sydöst om gymnastiksalen i Bergkvara. Då finns det möjligheter att bygga 
matsal över cykelvägen. Även skuggande träd planeras in på förskola och 
skolgård enligt nya riktlinjer. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att överlämna ärendet vidare till bildningsnämnden. 
----- 
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AU § 26/16                                                                   
15/BIN0034 
AU § 13/16 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av kommunala feriearbeten för 
skolungdomar 2015. 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda ungdomar feriearbete under 
sommaren 2015. Åldern på ungdomarna är 17 eller 18 år eller att de 
går i särskola.  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning 
inom respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna. 
 

Arbetsutskottet beslutar : 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden. 
----- 
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AU § 27/16  
 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 

 
 

                            Måluppfyllelse Bildningsnämnden 2015 

 
Ekonomi 
Driftbudgeten - Övergripande 
Årets verksamhet innebär ett underskott gentemot budget med 0,3 mnkr eller 
en avvikelse med 0,2%. De under året upprättade budgetuppföljningarna med 
tillhörande prognos på budgetavvikelse för helåret har inte tytt på någon 
avvikelse. Skälen till att det istället blev ett underskott på 0,3 mnkr var: 
En interkommunal avgift avseende en elev som Kalmar kommun inte 

fakturerat Torsås för under år 2014 belastade 2015, 0,1 mnkr. 

Friförskolan Vindruvans barnomsorgsavgifter betalas av föräldrar till Torsås 

kommun. Avgifterna för 2014 överfördes först 2015, 0,2 mnkr.       

Intäkterna översteg budget med 3,2 mnkr. I huvudsak utgörs avvikelsen av 
statsbidrag (2,5 mnkr) samt Korrs ökade intäkter p g a stigande antal elever 0,7 
mnkr. 
 
Personalkostnaderna, budgeterade till 110,2 mnkr avvek med endast 105 tkr 
från budget. 
 
Övriga kostnader överskreds däremot med 3,6 mnkr. De huvudsakliga 
avvikelserna är; fastighetskostnader -1,4 mnkr en kombination av lågt budgeterade 
städkostnader men även en höjd kostnadsnivå mot slutet av året när ny 
entreprenör tog över städuppdraget. Köp av huvudverksamhet d v s 
interkommunala ersättningar, ersättning till friskolor, ersättning till Hermods 
(Korr) avvek med -1,0 mnkr. Skolskjutsar samt andra transporter och resor -0,7 
mnkr. Tele och datorkostnader -0,5 mnkr. 
 
Kultur och fritid har ett överskott om 0,2 mnkr. Stöd fritidsverksamhet för 
utökad åldersgräns hade ett färre antal bidragsberättigade barn och ungdomar 
än beräknat. För föreningsbidrag ”Investeringsbidrag av mindre slag” har en 
förening fått halverat investeringsbidrag. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning  AU 27/16 
 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 
Förskoleverksamheten visar ett överskott mot budget på 1,6 mnkr. Budgeten 
beräknades med förutsättningarna att alla förskolelärartjänster var tillsatta med 
behörig personal. Istället tillsattes i flera fall barnskötare eller obehörig 
personal. Ett antal förskollärare var långtidssjukskrivna under 2015 och deras 
tjänster ersattes med barnskötare. Denna löneskillnad mellan budgeterad och 
befintlig personal gav ett betydande överskott varje månad. Förskolan kunde 
också spara in på personal efter sommarstängningen, då alla tjänster inte 
tillsattes när barnantalet var lågt innan alla inskolningar hade påbörjats. 
                              
Grundskoleverksamheten visar ett underskott med 5,0 mnkr. Underskottet 
förklaras med ett utökat elevantal där grundskolan lå 14/15 hade 691 elever 
registrerade vid start och 717 elever vid starten ht 2015 och i dagsläget 768 
elever, inklusive nyanlända elever. Dessa ska successivt integreras i 
grundskoleklasserna. 
Kostnaden har ökat för elever med särskilda behov, uppbyggnaden av 
Grundsärskolan, högstadieprojektet mm. Vårt rekryteringsläge har gjort att den 
nya personal som rekryteras ligger på en högre lönenivå än tidigare. 
 
Korrespondensgymnasiet visar på ett överskott med 2,5 mnkr, vilket beror 
på en utökning av antalet elever i förhållande till budgeterat antal utan 
motsvarande utökning av organisationen. 
 
Kostverksamheten visar underskott med 0,5 mnkr vilket beror på att interna 
intäkter inte influtet som budgeterat. Kostnaderna avvek endast med 10 tkr 
från budget. 
Investeringsbudget 
2015 års investeringar uppgick till 997 tkr d v s budgeten på 1 000 tkr 
utnyttjades fullt ut. De huvudsakliga projekten var upprustning av utemiljöer 
335 tkr, inventarier 274 tkr och inköp av IT-utrustning 388 tkr. 
 
 
 

Fortsättning 
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Fortsättning  AU 27/16 
 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 
 

Händelser 
Kulturverksamhet/bibliotek/skolbibliotek 

Kultur & fritid bjuder på ett spektra av aktiviteter; bokprat, möten och 
visningar för barn, unga och äldre. Asylboendet, SFI, Träffpunkten, och 
Synskadades Riksförbund är några som bokat in besök på biblioteket liksom 
förskolan Grodan, MVC och "Läskraft. 
 
 "Låna fröer på bibblan" startade under våren och biblioteket deltog också på 
Bygdens Marknad i Ekbacken. Sommarbokfesten var en ny tillställning för alla 
som läst flitigt under sommaren. Biblioteket deltog även tillsammans med 
socialförvaltningen med program under eMedborgarveckan  
för ökad digital delaktighet men dessvärre nådde vi inte riktigt ut till 
allmänheten i den omfattning som önskats. 
 
Sex fullsatta tisdagskvällar blev det på Sjöfartsmuseet i Bergkvara som bjöd på 
musik med artister från när och fjärran.  
Förstudien "Think Tank Transbaltic”, ett projekt för kulturellt samarbete med 
länder runt Östersjön, avslutades också under året 
 
Kultur i skolan har innefattat en rad olika professionella aktiviteter för alla barn 
inom skola och förskola och har varit mycket uppskattat 
 
Kultur- och idrottsskolan för kommunens 8-åringar startade med en ny omgång. 
 
”Nöjesparken” med Byteatern för de boende på Mariahemmet var ett positivt 
samarbetsprojekt som pågick under senhösten, en vidareutveckling i arbetet 
med Hälsa & kultur och av Kultur för seniorer. 
 
På Nationaldagen, som traditionsenligt firades på Olssonska Gården, tilldelades 
Caroline Rooth, Bergkvara Båtklubb, och Lars "Bobo" Pettersson, Gullaboås 
IF, föreningsledarstipendiet. 
 
Jul i Slöjdriket, ett samarbete initierat av flera föreningar och kommunen som 
samarbetspartner, samt den omtyckta utställningen "Bland tomtar och troll" 
avslutade ett stimulerande kultur- & fritidsår. 
 
 

Fortsättning 
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Fortsättning  AU 27/16 
 
Fritid 
Alla idrottsföreningar har bjudits in till kommunen och SISU:s gemensamma 
föreningsträff. Föreningarna informerades om kommunens utökade bidrag för 
åldersgränsen 5-25 år och om kriterierna för att kunna söka det nyinrättade 
investeringsbidraget, "Investeringsbidrag av mindre slag". Beredning och 
utbetalning av investeringsbidrag och bidrag till samlingslokaler är två nya 
arbetsuppgifter för kultur & fritid under året. 
Förskolan 

I januari öppnades en ny avdelning i Filadelfiakyrkan i Torsås. Den tillhör 

Skogsgläntan och är en inslussningsavdelning från hela kommunen då det var 

fullt på alla avdelningar. 

Utbildningsdagar för personalen i förskolan har anordnats under två 

stängningsdagar, 26 maj och 26 november. Dessa samordnades med skolans 

studiedagar. 

Dessutom har två utbildningsdagar erbjudits arbetslagen under 

stängningsveckan i augusti, den 6 och 7 augusti. 

Under hösten söktes statsbidrag för att minska antalet barn på 

småbarnsavdelningarna i Torsås. Ett tak på 18 barn sattes i 1-3 

årsavdelningarna. 

Under hösten startade alla avdelningar sitt arbete med Grön flagg. 

 
Grundskolan 

Under 2015 har arbetet fortsatt med implementeringen av den tidigare 
beslutade organisationsförändringen för den samlade grundskolan.  
Det samlade elevantalet ökar, där också behoven följer med. Den snabba 
elevökningen gör att planeringsförutsättningarna är svårbedömda. 
Arbetet med det nya högstadiet har under året tagit fart och inneburit att 
arbetet gått från inledande projektering till flytt och verksamhet i ”nya lokaler” 
från och med årsskiftet. 
Under hösten har Matematiklyftet startat, där upplevelsen på samtliga stadier är 
positiv och bidrar till att utveckla det långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet 
inom matematiken. Här ska också läggas till förstelärarnas arbete med 
metodutveckling och handledning. 
 
Särskola 

Utbyggnaden och inflyttning i nya lokaler för Grundsärskolan har genomförts, 

med möjlighet till uppbyggnad av en stadig och strukturerad verksamhet. 

Verksamheten har också utökats personellt. 

Fortsättning 
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                            Fortsättning AU § 27/16 
 

Fritidsgårdsverksamheten 

Höstterminen 2014 hade fritidsgårdarna i Torsås 2 143 besökare. Vårterminen 
2015 2 410 besökare exklusive skolavslutningen med ca 180 besökare. Under 
höstterminen 2015 kom betydligt fler, 3 420 besökare. Uppsvinget antas beror 
på stabilitet i verksamheten samt ett bra utbud av aktiviteter. 

 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 
 
Gymnasieskola/Korrespondensgymnasiet 

Inför höstterminen 2015 utökades verksamheten. Elevantalet ökade från ca 
500 elever till ca 550. Söktrycket har ökat under flera år och nu har skolan inte 
möjlighet att ta in samtliga sökanden inom ramen för den nuvarande 
organisationen. 
 
Skolans mål är att alla elever ska erhålla en komplett gymnasieexamen. 
Måluppfyllelsen har förbättrats även under 2015 och för elevgrupp 2012/2013 
kommer genomströmningen att nå ca 55% (jämfört med elevgrupp 2011/2012 
som  var ca 50%). Prognosen för elevgrupp 2013/2014 är ca 65%.  
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har tre prioriterade områden valts 
ut för läsåret 15/16:  
 
1. Arbetsmiljö - hälsa och arbetsglädje 

2. Den moderna organisationen 

3. Kunskaper - mål, resultat och analys 

 
Områdena har valts ut utifrån diskussioner om systematiskt kvalitétsarbete och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. I samband med detta har även verksamhetens 
RUS-material omarbetas för att bättre stämma överens med mål- och 
resultatfokuserat arbete. 
 
Varje år genomförs en medarbetarenkät som ligger till grund för skolans 
systematiska arbetsmiljöarbete. Utifrån medarbetarenkäten väljer medarbetarna 
gemensamt ut de områden som ska prioriteras och för dessa skrivs 
handlingsplaner. 
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                            Fortsättning AU § 27/16 
 
Kostverksamheten 

Arbetet med kostdataprogrammet Matilda har fortsatt, kvaliteten på luncher 

säkerhetsställs där så att näringsvärdet är fullkomligt. Råvarupriset räknas också 

ut automatiskt i programmet. 

Två pensionsavgångar har gjorts och visstidsanställning av två 
ekonomibiträden har skett. 
En andel av 25% ekologiska livsmedel har uppnåtts . Bl a serveras enbart 
ekologiska mejeriprodukter, en del frukt o grönt samt en stor del kolonialvaror. 
Värdegrundsarbetet som bildningsnämnden genomfört har fallit väl ut. 
Personalen försöker arbeta med det kontinuerligt. En gemensam dag i 
Söderåkra skolkök har anordnats med samarbetsövningar. Övningen bestod av 
att kunna samarbeta med andra samt skapa måltider av annorlunda råvaror. 

   
                            Portionsantalet har ökat med ca 60 portioner genom flyktingmottagandet vilket 
                            även innebär annorlunda mat. 
 

Framtid 
Kultur och fritid 
Folkbiblioteket kommer att få en översyn utifrån ett modernare perspektiv. 
Skolbiblioteket är provisoriskt inrett i ett begränsat utrymme i Ekbacksskolan. 
När den nya Torskolan är klar är målet att utöka biblioteksservicen till en 
heltidsanställd skolbibliotekarie. Bergkvara skolbibliotek ska datoriseras.  På 
prov har folkbiblioteket ”flyttat ut” och ett ”Minibibliotek” är installerat i 
Ekbackshallen. Slår detta väl ut kan det tänkas att det blir en fortsättning några 
fler kvällar under vintermånaderna 2016/17. 
Smålands Akademi har förlagt sitt årsmöte 2016 till kommunen och kommer i 
samband med detta erbjuda en rad skiftande föreläsningar och samtal. 
 
”Konst runt” utvidgas och konstnärer i Södermöre kommer att kunna ansöka 
till juryuttagningen för årets konstrunda.  

 
Någon av sommarens "Tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet" kommer att förläggas 
på Skytteholmen för att en större publik ska erbjudas möjligheten att kunna få 
del av evenemangen.  
Målet är att till höstterminen starta upp en Kulturskola och därmed erbjuda 
barn och ungdomar ett utbud av aktiviteter.  
Diskussionerna kring anläggning av konstgräsplan har tagit ny fart och ett 
inledande möte mellan fotbollsföreningarna och kommunen har varit.   
 
Fortsatt samverkan över gränser, inom och utanför kommunen, med 
föreningar och studieförbund för ett brett kultur- och fritidsutbud. 
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                    Fortsättning  AU 27/16 
                    Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 
 

Förskolan 
Förskolan växer då barnantalet har ökat, men också för att antalet barn i 
barngrupperna har hållits nere. Det ständiga behovet av nya lokaler för 
förskolan och behovet av utökat samarbete mellan avdelningar har medfört att 
förskolan tittar på nya lokalförslag, såsom: 
 
En sammanhållen förskola i Torsås med sex- sju avdelningar samt fritidshem. 

En sammanbyggd förskola med fyra avdelningar i Bergkvara.  
En utbyggnad av förskolan i Söderåkra. 
 
Detta skulle få många pedagogiska vinster i arbetet med förskolans barn och 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. (Om man bortser från den förändrade 
hyreskostnaden skulle det även ge stora ekonomiska fördelar. Men totalt skulle 
kostnaden öka då byggnationen ska bekostas.) 

 
Grundskolan 
Arbetet med det nya högstadiet fortskrider. Implementeringen och 
förberedelserna för ”en-till-en”, ett nytt arbetssätt i det nya högstadiet, har 
också påbörjats. 
Matematiklyftet kommer att avslutas som projekt och ersättas av Läslyftet 
under läsåret 16/17. 
Rekryteringsläget av behörig pedagogisk personal är fortfarande en kritisk 
faktor, där inte minst löneläget har stor betydelse. 
Vi ser också en utveckling där fler och fler elever med särskilda behov kommer 
till grundskolan och vi har en utmaning att på olika sätt hantera denna 
situation. 
 
 
 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU 27/16 
Korrespondensgymnasiet 
Det finns fortfarande en osäkerhet vad gäller Korrespondensgymnasiets 
framtid. Under 2016 kommer arbetet med Korrs fortlevnad åter gå in i en 
mycket aktiv fas till följd av regeringens nytillsatta utredning angående 
möjligheter till distansutbildning i gymnasieskolan. 
Förhoppningen är att kunna fortsätta arbeta enligt samma koncept som idag, 
men att göra det helt i egen regi, det vill säga utan koppling till Hermods.  
Skolan har ett högt söktryck och har också möjlighet att erbjuda flera program 
(estetiskt och tekniskt) för att erbjuda eleverna en större valmöjlighet. Om 
skolan ska kunna utvecklas och förbättra sin verksamhet samt släppa 
samarbetet med Hermods behöver verksamheten utöka antalet medarbetare 
och bredda kompetensen, därmed krävs också ökad lokalyta. 
Kostverksamheten 
En kostutredning har gjorts av Kalmar kommun för att se över vår 
kostverksamhet i bildningsnämnden. Förslaget är att införa en kostorganisation 
i hela kommunen med en kostchef. En minskning av personal i vissa kök kan 
bli konsekvensen. 
Sparkravet på 250 tkr i budget 2016 innebär neddragning med en 75% tjänst. 

     
En eventuell flytt av mellanstadiet i Gullabo skola innebär minskat antal 
portioner i köket i Gullabo. 
 
Förskolan Grodan har flyttat in i Mjölners lokaler. Det innebär fler matgäster i 
Torskolans matsal. Stage 4you har planerad nedläggning hösten 2016. 
En pensionsavgång i personalstyrkan kommer att ske 2016. 

                         
Arbetsutskottet beslutar att: 
Efter att ha tagit del av årsberättelsen (se aktbilaga) så noterar arbetsutskottet 
informationen  
och skickar ärendet vidare till Bildningsnämnden 2016-03-08.  
----- 
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AU § 28/16 
                      Bildningsnämndens verksamhetsplan 2016  
 

Nämndens uppdrag till förvaltningen 
 
Nämndens verksamheter   
 
Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens skyldigheter inom det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet i 
Torsås omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk grundsärskola, 
gymnasieskola och komvux. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, 
förordningar för grundskola, gymnasieskola, grundsärskola samt läroplaner. 
Bildningsnämnden är också tillsynsmyndighet över en fristående förskola.  
Nämndens ansvar omfattar även familjedaghem, pedagogisk omsorg, 
fritidsgårdsverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.  
Enheten för kultur- och fritid ska verka för ett brett kultur- och fritidsutbud, 
ett väl fungerande folk- och skolbibliotek samt stödja och samarbeta med 
föreningslivet. Enheten ansvarar även för kulturen i skolan, kommunens konst 
och konstnärlig utsmyckning. 
 
Bildningsnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. 
Bildningsnämndens ordförande är Sören Bondesson, (S).  

 
 
Nämndens ordförande har ordet 
Det viktigaste i vår verksamhet är barnen och som ordförande i 
bildningsnämnden vill jag verka för att vi i stort samförstånd ska få 
verksamheten att bedrivas på ett effektivt och pedagogiskt bra sätt och för att 
elever och personal ska känna sig tillfreds med sin vardag.  
Relevant kompetensutveckling för personalen ska säkerställas i största möjliga 
mån och tidiga insatser ska premieras så att alla elever kan nå målen. Det 
inledda värdegrundsarbetet ska fortsätta och genomsyra verksamheten i alla 
led. Skolan är en av de viktigaste platserna för att grundlägga respekt för allas 
lika värde och därmed även främja en bra integration i kommunen. Kultur och 
fritidsaktiviteter är viktiga för människors välmående. Föreningar och andra 
aktörer ska uppmärksammas och stöttas i sina verksamheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 att notera redovisning ( se aktbilaga) av verksamhetsplanen 2016, och 
överlämna till bildningsnämnden. 
 
 att Torsten Karlsson, ekonom inkommer med förtydliganden och tillägg innan 
nästa bildningsnämnd den 2016-03-08. 
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§ 29/16 
 
Frågeställning från Liberalerna tas upp i bildningsnämnden 2016-03-08 
----- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 29   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2016-02-19 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

  
 
AU § 30/16 Övriga ärenden 
 
13.1 Ordföranden ger bildningschefen i uppdrag att utreda frågan om I-pads 
till samtliga ordinarie ledamöter i nämnden.  
 
13.2 Rutiner vid sökning av statsbidrag. Bildningschefen återkommer. 
 
13.3 . Omställning skola-kostnader. Bildningschefen redovisar nämnden 2016-
03-08. 
 
13.4  Bredband-upphandlingsavtal fiber till ytterskolorna. Svar redovisas 2016-
03-08. 
 
13.5 Elevärende Söderåkra. 
 
 
 

 


