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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-05-31

Plats och tid

Torskolans bibliotek torsdagen den 31 maj 2007 kl. 17.30-19.45.

Beslutande

Sören Bondesson (s), ordförande
Ann Ludwigsson (s)
Sebina Masinovic (s)
Markus Johansson (c)
Irma Folkesson (c)
Patrik Rejneborg (m)
Marie Jansson (kd)
Marianne Smith (tp), tjänstgörande ersättare för Monica Fredriksson
Margareta Johnsson (tp), tjänstgörande ersättare för Görel Rydén

Övriga deltagande

JanEric Assarsson, föredragande
Lena Klippvik, sekreterare
Anders Palmér (m), ej tjänstgörande ersättare
Anita Winblad (v), ej tjänstgörande ersättare
Anders Råk, §§ 54-55
Lennart Alriksson, facklig företrädare för Lärarförbundet

Utses att justera

Irma Folkesson

Justeringens

Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 7 juni 2007

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 52 - 61

Lena Klippvik
Ordförande

Sören Bondesson
Justerande

Irma Folkesson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-31

Datum för anslags
uppsättande

2007-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret i Torsås

Underskrift

Lena Klippvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-06-28

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 52

2007-05-31

Dnr. -

Delegationsärenden nr 7 2007 till skolchef JanEric Appelqvist, nr 17-18 till
rektor Nils-Harald Ejderstedt, nr 24-25 till rektor Lisbeth Kromnow och nr 2228 till rektor Inger Sandbäck.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna.
____________

§ 53

Dnr. -

RAPPORTER FRÅN VERKSAMHETSBESÖK
Sebina Masinovic (s) och Anders Palmér (m) informerar nämnden om
verksamhetsbesök på Korrespondensgymnasiet.
Marie Jansson (kd) har gjort studiebesök på Ingelstorpsskolan och deltagit i
personalmöte på förskolan i Bergkvara.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
_____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 54

2007-05-31

Dnr. 2/02

AVTAL MED LIBER HERMODS AB
Rektor Anders Råk informerar nämnden om det avtal som ingåtts mellan
Torsås kommun och Liber Hermods AB och som gäller från den 1 juli 2007.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
___________

§ 55

Dnr. 67/07

NEDLÄGGNING AV TEKNIKPROGRAMMET PÅ
KORRESPONDENSGYMNASIET
Rektorerna på Korrespondensgymnasiet föreslår i skrivelse att teknikprogrammet på Korrespondensgymnasiet läggs ner på grund av otillräcklig
elevtillströmning. De elever på programmet som börjar i årskurs 3 hösten 2007
kommer att kunna fullfölja sin utbildning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Teknikprogrammet kommer fortsättningsvis ej att erbjudas på
Korrespondensgymnasiet i Torsås.
___________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 56

2007-05-31

Dnr. 54/07

INFÖRANDE AV VÅRDNADSBIDRAG
Marie Jansson (kd) hemställer i motion till kommunfullmäktige om att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och klarlägga de administrativa regler som krävs samt fatta de beslut som behövs för att kunna
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag med sikte på start den 1 januari
2008.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har besluta remittera motionen till
partigrupperna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 maj 2007 beslutat föreslå
barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen (AU § 41/07).
Yrkanden och propositionsordning
Markus Johansson (c) m fl yrkar bifall till motionen.
Sören Bondesson (s) m fl yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutar enligt Sören Bondessons m fl yrkande, varvid votering
begärs.
Votering genomförs enligt följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till motionen.
Nej-röst för avslag på motionen.
För Ja röstar Marie Jansson (kd), Irma Folkesson (c), Markus
Johansson (c), Patrik Rejneborg (m), Marianne Smith (tp) och
Margareta Johnsson (tp).
För Nej röstar Sören Bondesson (s), Sebina Masinovic (s) och Ann
Ludwigsson (s).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 56 forts.

2007-05-31

Dnr. 54/07

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Nämnden undrar vidare vad som hänt i ärendet efter kommunfullmäktiges beslut av den 14 juni 2006 att tillskriva regeringen om
nödvändigt lagstöd för att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag (KF
§ 62/06).
Reservationer
Sören Bondesson, Sebina Masinovic och Ann Ludwigsson reserverar
sig mot nämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-05-31

§ 57

Dnr. -

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2006
Skolchefen redogör för föreliggande förslag till kvalitetsredovisning
för år 2006 enligt akt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kvalitetsredovisningen insändes till Skolverket.
___________

§ 58

Dnr. -

SAMMANTRÄDESTIDER HÖSTEN 2007
Skolchefen lämnar förslag på sammanträdestider hösten 2007 för
nämnden och dess arbetsutskott.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 maj 2007 beslutat föreslå
barn- och utbildningsnämnden att fastställa förslaget (AU § 43/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 59

2007-05-31

Dnr. -

REPRESENTANTER VID SKOLAVSLUTNINGARNA
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden låter sig representeras vid skolavslutningarna
den 8 och 13 juni enligt nedan:
Bergkvara skola (Söderåkra kyrka)
Gullabo skola
Korrespondensgymnasiet
Söderåkra skola
Torskolan år F-3
Torskolan år 4-6
Torskolan år 7-9

Patrik Rejneborg
Irma Folkesson
Sören Bondesson
Sebina Masinovic
Marie Jansson
Marie Jansson
Sören Bondesson

___________

§ 60

Dnr. 71/07

ANMÄLAN TILL SKOLVERKET
Skolverket har den 24 april 2007 tagit emot en anmälan från fadern till en
grundskoleelev i Torsås kommun. I anmälan uppges att skolan inte kommunicerat med vårdnadshavare och socialtjänst angående den oro man haft för en
elev.
Torsås kommun skall senast den 15 juni 2007 inkomma med redovisning till
Skolverket över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av
uppgifterna i anmälan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rektor Lisbeth Kromnow ingår med svarsskrivelse till Skolverket på nämndens
vägnar.
__________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 61

2007-05-31

Dnr. -

INFORMATION
Skolchefen informerar nämnden om:
• Budget för år 2007. Pensionserbjudande till lärarpersonal.
• Yttrande till länsrätten över Martina Önnebrings m fl skrivelse den 3 maj
2007 angående beslut om inrättande av en ny förskoleavdelning i Torsås
hösten 2007 (BUN § 38/07).
• Skrivelse till Barnombudsmannen från föräldrar till barn födda 2002.
• Utökad arbetstid i barngrupp för förskollärare och barnskötare.
• Beställning av ombyggnad av lokaler på Torskolan för särskoleverksamhet.
• Resultatet av företagna intervjuer på Söderåkra skola. Den 22 augusti
påbörjas arbetet med framtagande av värdegrundsdokument.
• Komplettering av tidigare insänd svarsskrivelse till Skolverket med
anledning av företagen utbildningsinspektion i kommunen.
• Pågående utredning angående framtida lednings- och assistentorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.
• Kvalitetsredovisning från Kalmarsunds Gymnasieförbund.
• Ungdomsstyrelsen har beviljat Torsås kommun 627.000 kronor i
statsbidrag för stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Projektets namn: Stärkt psykosocial ungdomshälsa.
• Personalutskottet föreslår att Karin Seebass tjänst som bibliotekarie
omregleras till enhetschef/kultur och fritid under förutsättning att kulturoch fritidsnämnden så beslutar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 61 forts.

2007-05-31

Dnr. -

• Antal födda barn i kommunen 2002-maj 2007.
• Drogvaneenkät bland elever i åk 2 på Korrespondensgymnasiet.
• Tack från Oliver Nilssons familj för visad vänlighet och deltagande i
sorgen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
_____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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