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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Ekbackssalen, måndagen den 26 maj 2014 kl. 17.30 – 19.30 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.15 - 19.20 

      
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Marcus Johansson, C  
 Kjell Mattsson, KD 

Anders Palmér, M, tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg, M  
Christer Söderholm, KD, tjänstgörande ersättare för Lina Milesson, FP 
Sören Bondesson, S  

 Jill Jonsson, S  
 Roger Isberg, S  

Lina Jonsson, S 
 

Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Kjell Mattsson, KD  
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen onsdagen den 28 maj 2014 
plats och tid  

 
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 51 - 53 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
 

Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Kjell Mattsson 
 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2014-05-26    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-05-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-06-19 

    
Förvaringsplats för protokollet 

 
Bildningsförvaltningen i Torsås 
 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 51- 53 
 
§ 51 Godkännande av föregående protokoll 

 
§ 52 Förskoleverksamheten i Torsås kommun 

 
§ 53 Policy för tjänstledighet för ferieanställda inom 

bildningsnämndens verksamhet  
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BIN § 51/14   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-05-26: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 52/14   14/BIN0006  
AU § 71/14   
AU § 58/14     
BIN § 49/14   
AU § 47/14     
AU § 38/14    
AU § 27/14    
Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, förskolechef, har sökt ansökt om tjänstledighet för jobb i annan 
kommun och slutar sin tjänstgöring i Torsås kommun den 26 februari. 
Rekrytering av ny förskolechef behöver därför genomföras omgående. 
 
Lärarförbundets skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
inkommit 
med en begäran angående medlemmarnas arbetsbelastning. Lärarförbundet 
begär svar på hur en rimlig organisation ska se ut och när den ska genomföras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att följa upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Karl-Erik Olsson tjänstgör som tf förskolechef fram till dess att ny 
förskolechef rekryterats. 
För tillfället står nio barn i kö för inskolning under våren och sammanlagt finns 
267 barn inskrivna i Torsås kommuns förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 
och förskolan Vindruvan inkluderad. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att till arbetsutskottets sammanträde den 16 april bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-16: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns 
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem 
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under 
årets första halvår. 
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 52/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader och 

möjligheter till förlängning av Paviljongens hyresavtal, 
 
att revidera och aktualisera seniorverksamhet inom förskola och skola, 
 
att till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj bjuda in tf förskolechef Karl-

Erik Olsson, 
 

att bildningsförvaltningen inom befintlig ram avsätter resurser för gemensamt 
värdegrundsarbete inom förskola och skola samt 

 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka utökning av befintlig 

utegård på förskolan Smultronet. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-05-05: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med förskoleverksamheten fortlöper. 
Håkan Petersson, bildningschef, och Maria Karlsson, bildningsnämndens 
ordförande, redogör för arbetsutskottets och bildningsförvaltningens pågående 
beredningsarbete avseende hyresavtal Paviljong, utökning av utegård samt 
inkommen ansökan om fristående förskola. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, redogör att det nu är 266 barn inskrivna i 
Torsås kommuns förskoleverksamhet medan två barn står i kö. Volymtiden, 
antalet närvarande timmar, har ökat med cirka tio procent. 
Hittills har 30 barn fötts i Torsås kommun under år 2014 vilket är en ökning 
med 13 barn jämfört med samma period år 2013. 
Inför hösten står 21 barn i kö för önskad placering i Torsås medan tio barn 
står i kö för önskad placering i Bergkvara. Antalet barn i kö i kombination med 
idag fulla avdelningar på kommunens förskolor medför att en lösning kring 
framtidens förskola behöver hittas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att extra möte med bildningsnämndens arbetsutskott hålles måndagen den 19 

maj för ställningstagande angående förskolans framtid. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 52/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-19: 
Tidigare tendenser angående ökat behov av barnomsorg anses nu vara ett 
varaktigt behov. Detta stärkes av att fler vårdnadshavare har fått arbete vilket 
medför att antalet 15-timmarsbarn har minskat samt att befolkningstrenden i 
Torsås kommun nu mer är positiv. Även barn med behov av särskilt stöd ökar. 
Huvudmannen kan även se ett tydligt ökat tidsuttag, volymtid, per avdelning i 
snitt. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att extra möte i bildningsnämnden hålles måndagen den 26 maj,  
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda underlaget av 

förskoleplatsbehovet i Bergkvara och därvid undersöka varaktiga 
möjligheter samt 

 

föreslå bildningsnämnden besluta: 
 
att öppna upp två avdelningar på tidigare förskolan Skogsgläntan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-05-26: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, presenterar statistik över antalet inskrivna 
barn samt volymtid per månad enligt akt. Resultat från TRAS visar att 84 av 
262 inskrivna barn i förskolan i någon form har behov av särskilt stöd. 
 
Roger Isberg, S, eftersöker åldersindelning på de barn som står i kö inför 
hösten 2014. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar bildningsnämnden om en 
uppskattad ökad kostnad på cirka 1,5 till 2 miljoner på helår för att, enligt 
diskuterade förslag, kunna tillfredsställa det ökade behovet av 
barnomsorgsplatser. 

 
Tilläggsyrkande, proposition och omröstning 
Maria Karlsson, C yrkar för alliansen tillägg till bildningsförvaltningens förslag 
till beslut genom att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig 
lösning av förskolan i Bergkvara som senast presenteras sista oktober. 
 
Enligt begäran från Socialdemokraterna ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 19.15 – 19.20  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt sitt eget förslag varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 52/14, Förskoleverksamheten i Torsås 

kommun  
 
Vid omröstning där ja = enligt Maria Karlsson, C yrkande och nej = att inte 
ställa sig bakom att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig 
lösning av förskolan i Bergkvara avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och 
en har röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat enligt Maria Karlsson, C. 

 
Omröstningslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M Anders Palmér, M X  

Lina Milesson FP Christer Söderholm, KD X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 5 4 

 

Skriftlig reservation: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot tilläggsyrkandet med hänvisning till 
socialdemokraternas egna kommande förslag angående förskolan inför 
valrörelsen. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att öppna två avdelningar på Skogsgläntan i Torsås,  
 
att i Bergkvara lösa barnomsorgsbehovet genom verksamhetslösning i skolan 

samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig lösning av 

förskolan i Bergkvara som senast presenteras sista oktober. 
--------- 
Sändlista: 
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef 
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BIN § 53/14     
Policy för tjänstledighet för ferieanställda inom 
bildningsnämndens verksamhet 
  
Ärendebeskrivning 
Framtagen policy för tjänstledighet för ferieanställda inom bildningsnämndens 
verksamhet presenteras enligt akt för beslut. 
 
Personalutskottet har 2014-05-26 § 32 begärt in yttrande från 
bildningsnämnden för vidare beslut. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom föreslagen policy. 
--------- 
Sändlista: 
Personalutskottet 


