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Plats och tid Torskolans bibliotek tisdagen den 19 december 2006 kl. 17.00-18.10. 
  
  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Helén Börjesson (c) 
 Bengt Bertilsson (c) 
 Patrik Rejneborg (m) 
 Margareta Ohlin (fp) 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Lena Bertilsson (s) 
 Markus Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Ann Ludwigsson 
 Kjell Mattsson (kd), tjänstgörande ersättare för Madeleine Blomberg 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Anders Palmér (m), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera Lena Bertilsson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret fredagen den 22 december 2006 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 123 - 130 

  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Irma Folkesson  
 Justerande   
  Lena Bertilsson 

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

Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2006-12-19 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-12-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-01-12 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  123 Dnr. – 
 
 
Delegationsärenden nr 13-14 2006 till skolchef JanEric Assarsson, nr 97-105 
till rektor Lotta Elmbro, nr 49-50 till rektor Lisbeth Kromnow, nr 28 till rektor 
Nils-Harald Ejderstedt, nr 11 till rektor Anders Råk och nr 47 till bitr. rektor 
Inger Sandbäck. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  124 Dnr. 57/06 
 
 
BUDGET FÖR ÅR 2007 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 december 2006 
fastlagt ramarna för 2007 års driftbudget - för Barn- och utbildnings-
nämnden 92,1 milj. Kronor. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
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§  125 Dnr. – 
 
 
SKOLORNAS BEHOV AV SPORTHALL/GYMNASTIKSALAR 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 november 2006 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet 
av sporthall och gymnastiksalar. 
 
Ledningsgruppen har vid sammanträde den 12 december konstaterat att något 
behov av ytterligare en sporthall i kommunen för att täcka behovet av 
undervisningslokaler dagtid ej föreligger. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden finner inget behov av ytterligare en 
sporthall i kommunen för att täcka behovet av undervisningslokaler 
dagtid. 
 
När det gäller behovet av lokaler för sportaktiviteter kvällstid hänvisas 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
_______________ 
Exp. Ks 
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§  126 Dnr. 99/04  
 
 
LEDNINGSORGANISATION FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 
 
Skolchefen har vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
23 november 2006 föreslagit en ny organisation för förskoleverk-
samheten i kommunen med en chef för hela verksamheten och fem 
arbetslagsledare med nedsättning i tjänsten.  
Arbetslagsledarna får som arbetsuppgifter bl.a. vikarieanskaffning, 
inköp och informationsöverföring. Tjänsten som biträdande rektor 
omregleras till en tjänst som rektor/förskolechef underställd skol-
chefen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom ovanstående förslag (BUN 
§ 115/06). Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen den 6 decem-
ber, varvid de fackliga organisationerna inte hade några erinringar mot att en 
ny organisation enligt ovan provas från och med den 1 februari 2007 med 
utvärdering efter ett år. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Ovanstående organisation för kommunens förskoleverksamhet provas 
från och med den 1 februari 2007 med utvärdering efter ett år. 
 
___________ 
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§  127 Dnr. 60/06 
 
 
FÖRSLAG TILL ENHETLIGT SYSTEM FÖR 
INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR FÖRSKOLA, 
FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 
 
Regionförbundet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på enhetligt 
system för interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass och 
fritidshem. 
 
Förslaget har under hösten varit utsänt på remiss till kommunerna i 
Kalmar län. Barn- och utbildningsnämnden har den 24 augusti 2006 
beslutat tillstyrka förslaget (BUN § 69/06). 
 
Regionförbundet rekommenderar regionens kommuner att träffa 
överenskommelse om ett enhetligt interkommunalt ersättningssystem 
för förskola, förskoleklass och fritidshem enligt följande: 
Överenskommelsen  
� skall utgå från barnens/elevernas och familjernas bästa  
� skall tillämpas fr o m 2007-03-01 
� skall gälla tills vidare och tills dess ny skollag träder i kraft 
� kan vara ett stöd för att diskutera liknande överenskommelser 

med kommuner i andra län. 
 
Ersättning sker enligt följande: 
� Belopp per barn/elev och kalenderår för respektive kategori:  
� 85% av mediankostnaden i landets samtliga kommuner för 

föregående år enligt Skolverkets årliga statistik ”Jämförelsetal, 
kostnader – kommuner”. 

� För barn/elever med särskilda behov – särskilt kostnadskrävande- 
debiteras den verkliga kostnaden utöver vad som fordras vid 
normal undervisning. 

 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2006 beslutat 
föreslå Barn- och utbildningsnämnden att träffa överenskommelse om 
ett enhetligt interkommunalt ersättningssystem för förskola, förskole-
klass och fritidshem enligt Regionförbundets rekommendation (AU § 
70/06). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________ 
Exp. Regionförbundet 
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§  128 Dnr. 94/06 
 
 
UTBYGGNAD AV FÖRSKOLAN SMULTRONET 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 oktober beslutat ge TFAB i 
uppdrag att projektera ytterligare en avdelning på förskolan Smultro-
net i Torsås med inflyttning 1 augusti 2007. Möjlighet skall finnas att i 
lokalerna kunna erbjuda barnomsorg på obekväm tid (BUN § 95/06). 
Beslutet togs under förutsättningen att kostnaden för tillbyggnaden 
skulle uppgå till 1.5 milj. kronor. 
 
En projektgrupp har nu inkommit med ritning på en tillbyggnad av 
förskolan Smultronet till en kostnad på 4,5 milj. kronor - en fördyring 
på 3 milj. kronor. 
 
Med anledning härav redogör skolchefen för olika alternativa förslag 
på lokal för den barngrupp som skulle placeras på den nya avdel-
ningen på Smultronet hösten 2007. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Skolchefen och bitr. rektor Inger Sandbäck får i uppdrag att undersöka 
olika lokalalternativ och återkomma till nämnden i ärendet. 
 
_____________ 
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§  129 Dnr. – 
 
 
SAMMANTRÄDESTID 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2006 beslutat 
föreslå Barn- och utbildningsnämnden att den nya nämndens första 
sammanträde äger rum torsdagen den 25 januari 2007 kl. 13.00 (AU § 
71/06). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 25 
januari 2007 kl. 15.00. 
 
_____________ 
 
 
 
§  130 Dnr. – 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar angående: 
 
� Andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella program. 
 
� Åtgärder vidtagna med anledning av Skolverkets utbildningsinspektion i 

kommunen. 
 
� Uppföljning av utbildningsinspektion av Kunskapsnavet i Kalmar, Torsås 

och Mörbylånga kommuner. 
 
� Framställan från Integrationsverket om överläggning angående 

kommunalt flyktingmottagande. Överläggningen äger rum den 18 januari. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
 
 
 
  


