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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Möre Hotell torsdagen den 30 mars 2006 kl. 15.00-17.00. 
  
  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Helén Börjesson (c) 
 Bengt Bertilsson (c) 
 Margareta Ohlin (fp) 
 Madeleine Blomberg (kd) 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Ann Ludwigsson (s) 
 Anders Palmér (m), tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg 
 Markus Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Lena Bertilsson 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Kjell Mattsson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Jan-Åke Ehrnborg (mp), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera Ann Ludwigsson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 5 april 2006 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 24 - 37 

  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Irma Folkesson  
 Justerande   
  Ann Ludwigsson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2006-03-30 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-04-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-04-26 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  24 Dnr. - 
 
 
Delegationsärenden nr 2 2006 till skolchef JanEric Assarsson, nr 25-30 till 
rektor Lotta Elmbro, nr 13-16 till rektor Lisbeth Kromnow, nr 12-14 till 
områdesföreståndare Agneta Nyström och nr 1 till husmor Elaine Svensson. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
§  25 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar nämnden om svaren på den enkät angående 
ledningsorganisationen på Korrespondensgymnasiet och Mjölner-
skolan som skickats ut till personalen på de båda skolorna. 
 
Skolchefen informerar vidare om att Kalmarsunds Gymnasieförbund 
kommer att bidra med ytterligare 250.000 kronor under innevarande år 
till förstärkning av skolledningsresursen på gymnasieskolorna. Den 
utökade resursen tas ur Mjölnerskolans ram höstterminen 2006. 
Skolchefen kommer att ha nya överläggningar med chefen för Kal-
marsunds Gymnasieförbund, då de nya programmen på Mjölnerskolan 
startat i höst. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
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§  26 Dnr. - 
 
 
AVGIFTSBEFRIELSE INOM BARNOMSORGEN 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 31 mars 2005 beslutat att 
föräldrar som i god tid anmäler till respektive förskola när de ämnar ta 
ut 4 veckors sammanhängande semester under sommarperioden skall 
bli befriade från barnomsorgsavgift under 1 månad (BUN § 24/05). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare den 22 september 2005 
beslutat att sommarstängningen av vissa förskolor år 2006 förlängs 
med 1 vecka till 5 veckor (BUN § 57/05) och att en förskola i Torsås 
håller öppet under sommarstängningen 2006 i stället för att barnen 
som hittills hänvisas till förskolan Ängen i Bergkvara (BUN § 85/05). 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006 beslutat före-
slå Barn- och utbildningsnämnden besluta att samma regler som gällt 
för avgiftsbefrielse sommaren 2005 även skall gälla sommaren 2006 
(AU § 13/06). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Samma regler som gällt för avgiftsbefrielse sommaren 2005 skall även 
gälla framdeles. 
 
_____________ 
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§  27 Dnr. - 
 
 
LOKALFRÅGOR 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006 beslutat före-
slå Barn- och utbildningsnämnden besluta att förskolan Grankotten 
flyttar in i förskolan Björkens nuvarande lokaler. Slöjdsalens nuvaran-
de entré flyttas till ena gaveln för att frigöra yta till förskolan. Försko-
lan Grankottens lokaler sägs upp. Förskolan Björken flyttar in i sta-
tionshuset.  
 
Ny förskoleavdelning inrättas på Skogsgläntan. 
 
Den nya familjecentralen inryms på Linnean. 
 
Träningsskolans verksamhet blir kvar på Tuvan även nästa läsår. 
 
Lokal för undervisning av autistiska barn iordningställs i Torskolans 
mellanstadiebyggnad. 
 
Grundsärskola i egentlig mening startar först hösten 2007 i kommunen 
(AU § 14/06). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Grankotten 
flyttar in i förskolan Björkens nuvarande lokaler. Slöjdsalens nuvaran-
de entré flyttas till ena gaveln för att frigöra yta till förskolan. Försko-
lan Grankottens lokaler sägs upp. Förskolan Björken flyttar in i sta-
tionshuset.  
 
Ny förskoleavdelning inrättas på Skogsgläntan. 
 
Om möjligt förläggs den nya familjecentralen till Linnean. 
 
Träningsskolans verksamhet blir kvar på Tuvan även nästa läsår. 
 
Grundsärskola i egentlig mening startar först hösten 2007 i 
kommunen. 
 
_____________ 
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§  28 Dnr. 27/06 
 
 
MOTION ANGÅENDE START AV HÄLSOCENTRUM 
 
Christer Söderholm (kd) m fl har i motion till kommunfullmäktige 
hemställt om att i kommunen starta ett hälsocentrum med nära sam-
arbete mellan kommunen, företag, företagshälsovården, dietist och 
någon som kan stimulera samtliga kommuninvånare att bli mer aktiva 
i sin vardag. 
 
Kristdemokraterna vill starta ett hälsocentrum, där den enskilda 
människan kan få hjälp med allt på samma ställe: 
∗ fysisk aktivitet 
∗ goda mat- och dryckesvanor 
∗ stressbehandling 
∗ friskvård 
∗ nikotinavvänjning och  
∗ uppsökande verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritids-
nämnden för yttrande. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 2 maj 
2006. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006 beslutat före-
slå Barn- och utbildningsnämnden besluta att nämnden anser att 
inrättande av ett särskilt hälsocentrum i kommunen är obehövligt, då 
den hjälp som ett sådant kan erbjuda redan finns på andra håll i kom-
munen. Familjecentralens tillkomst i höst är ett steg i rätt riktning (AU 
§ 15/06). 
 
Yrkande 
 
Madeleine Blomberg (kd) yrkar att de inrättningar som i nuläget kan 
erbjuda hjälp i ovan nämnda frågor förtecknas. 
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§  28 forts. Dnr. 27/06 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt bifaller Madeleine Blombergs yrkande. 
 
Följande inrättningar kan erbjuda kommunmedborgarna hjälp i 
hälsofrågor: 
Lokalt hälsoråd 
Företagshälsovård 
Dietist 
Vårdcentral 
Friskis och Svettis 
Aktiv Fritid samt 
Möre Hotell (badanläggning). 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  29 Dnr. 28/06 
 
 
MOTION ANGÅENDE "GE BARNEN OCH DE ÄLDRE DEN 
BÄSTA MATEN" 
 
Jessica Lundgren (mp) hemställer i motion till kommunfullmäktige att 
barnen och de äldre skall ges den bästa maten. Miljöpartiet föreslår: 
 
∗ att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk senast 

2007 
∗ att fullmäktige uppdrar åt en arbetsgrupp, förslagsvis bestående av 

hus mödrar i tillagningsköken och intresserade politiker, att till 
fullmäktige före 2007 återkomma med ett förslag till måldoku-
ment, där det framgår hur och i vilken takt andelen ekologiska och 
närproducerade råvaror ska öka i kommunens kostverksamhet 

∗ att det genomförs en utbildning/inspirationsdag om ekologisk mat 
i storkök för samtliga köksanställda samt 

∗ att Torsås kommun undersöker möjligheterna till att ha en 
distributionscentral tillsammans med Kalmar.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och inköpssamordnare 
Kent Frost för yttrande. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 2 maj 
2006. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006 beslutat före-
slå Barn- och utbildningsnämnden besluta att ej tillstyrka de två första 
punkterna, då det ej är ekonomiskt försvarbart att servera ekologisk 
mat och dryck förrän bevis föreligger att densamma är överlägsen 
annan mat och dryck.  
 
När det gäller punkt tre ställer sig nämnden positiv till anordnande av 
föreslagen utbildning för anställda inom köken. 
 
När det gäller punkt fyra, anser nämnden att det först kan utredas, då 
en förändrad måltidsorganisation genomförts i kommunen (AU 
§16/06). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets beslut. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  30 Dnr. - 
 
 
SKOLPERSONALENS BEFOGENHET ATT AGERA VID 
MISSFÖRHÅLLANDEN I SKOLAN 
 
Skolchefen redogör för ett PM från Skolverket angående skolperso-
nalens befogenhet att agera vid missförhållanden i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
§  31 Dnr. 16/06 
 
 
DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR TORSÅS 
KOMMUN 
 
Föreligger förslag till drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås 
kommun enligt akt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Ärendet tas upp vid nästa nämndsammanträde, då synpunkter 
inhämtats från skolledningen. 
 
________________ 
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§  32 Dnr. 29/06 
 
 
MOTION OM KOMMUNALT VÅRDNADSBIDRAG 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson, 
samtliga (kd), hemställer i motion till kommunfullmäktige att Torsås 
kommun ansöker hos regeringen om nödvändigt lagstöd för att få 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall vara in-
lämnat senast den 2 maj 2006. 
 
Yrkanden 
 
Irma Folkesson (c), Anders Palmér (m) och Margareta Ohlin (fp) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) yrkar avslag på motionen, då införande av 
vårdnadsbidrag ej är en kommunal fråga. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Irma Folkessons m fl yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen med tillstyrkande. 
 
Reservation 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) reserverar sig mot nämndens beslut till för-
mån för sitt eget yrkande och inkommer med protokollsanteckning. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  33 Dnr. 30/06 
 
 
MOTION ANGÅENDE MÖJLIGHET FÖR FÖRÄLDRAR ATT 
BLI ANSTÄLLDA SOM KOMMUNALA DAGBARNVÅRDARE 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson, 
samtliga (kd), hemställer i motion till kommunfullmäktige att Torsås 
kommun inför en möjlighet för föräldrar att ta hand om sina egna barn 
samtidigt som man tar emot andras barn genom att bli anställd av 
kommunen som dagbarnvårdare. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommun-
styrelsen och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Yrkanden 
 
Madeleine Blomberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Markus Johansson (c) och Anders Palmér (m) yrkar avslag på 
motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Markus Johanssons och Anders Palmérs yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen med avstyrkande. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  34 Dnr. 13/06 
 
 
MOTION OM VALFRIHET INOM BARNOMSORGEN 
 
Sten Bondesson (c) och Markus Johansson (c) har i motion till kom-
munfullmäktige hemställt om att det framöver skall finnas fler alter-
nativ inom den kommunala barnomsorgen i Torsås kommun. Ett alter-
nativ som förespråkas är den s k Hedemoramodellen som bygger på 
entreprenörskap inom barnomsorgen. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2006 beslutat 
föreslå Barn- och utbildningsnämnden besluta att skolchefen får i 
uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning över vad ett införande 
av den s k Hedemoramodellen skulle innebära för Torsås kommun.  
 
Konsekvensbeskrivningen skall utgöra en del av den utredning 
angående barnomsorgens framtida organisation i kommunen som 
skolchefen skall presentera under våren 2006 (AU § 5/06). 
 
Yrkanden 
 
Markus Johansson (c), Anders Palmér (m), Margareta Ohlin (fp) och 
Madeleine Blomberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) yrkar avslag på motionen, då föreslagen 
verksamhet ej blir kvalitetssäkrad. Införande av den s k Hedemora-
modellen är inte en valfrihetsfråga. Modellen innebär en omfördelning 
av resurser inom nämndens budgetram. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Markus Johanssons m fl yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar förespråka att den s k 
Hedemoramodellen införs i Torsås kommun från och med hösten 
2006. 
 
Reservationer 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) och Ann Ludwigsson (s) reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Ann-Britt Mårtenssons yrkande. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  35 Dnr. - 
 
 
ANTAL BARN I KÖ TILL BARNOMSORG 
 
Skolchefen redovisar antalet barn i kö till kommunal barnomsorg 
enligt akt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
§  36 Dnr. - 
 
 
INBJUDAN TILL KONFERENSER 
 
Regionförbundet har inkommit med inbjudan till presidiekonferens i 
Högsby den 24 april och till information om regeringens vårpropo-
sition fredagen den 28 april i Kalmar. 
 
Region Östum har inkommit med inbjudan till konferens i Hultsfred 
den 19 april angående högre utbildning på distans. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Nämndens ordförande och vice ordförande deltar i presidiekonfe-
rensen i Högsby. 
 
______________ 
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§  37 Dnr. 31/06 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar om följande: 
 
∗ Tekniska nämnden meddelar att tennisplanen i Gullabo är 

asfalterad som svar på Barn- och utbildningsnämndens 
framställning av den 26 januari 2006 (BUN § 9/06). 

 
∗ Helgkostnad för vistelse i familjedaghem. 
 
∗ Konferens på Möre Hotell den 8-9 maj angående Service 

Learning/Livskunskap. 
 
∗ Barbro Gunnarson tackar för nämndens uppvaktning på 

högtidsdagen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
______________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


