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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-10-11

Plats och tid

Torskolans bibliotek torsdagen den 11 oktober 2007 kl. 17.30-19.45.

Beslutande

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

Övriga deltagande

JanEric Assarsson, föredragande
Lena Klippvik, sekreterare
Inger Sandbäck, §§ 77-78
Laila Pettersson, facklig företrädare för Lärarförbundet, §§ 77-78
Carina Sjögren, facklig företrädare för Lärarförbundet

Utses att justera

Ann Ludwigsson

Justeringens

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 16 oktober 2007

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 76 - 88

Lena Klippvik
Ordförande

Sören Bondesson
Justerande

Ann Ludwigsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-11

Datum för anslags
uppsättande

2007-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret i Torsås

Underskrift

Lena Klippvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-11-06

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 76

2007-10-11

Dnr. -

Delegationsärenden nr 20 2007 till skolchef JanEric Assarsson, nr 51-60 till
rektor Lotta Elmbro, nr 47-49 till rektor Lisbeth Kromnow och nr 43-47 till
rektor Inger Sandbäck.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna.
____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 77

2007-10-11

Dnr. 111/07

INFORMATION OM FÖRSKOLEFRÅGOR
Alla anställda på kommunens förskolor har genom Lärarförbundet och Kommunal inkommit med skrivelse angående barnantalet i förskolegrupperna.
De fackliga organisationerna kräver att barnantalet i grupperna maximeras
enligt följande:
18 barn 1-5 år 3 heltidstjänster
15 barn 1-4 år 3 heltidstjänster
12 barn 1-2 år 3 heltidstjänster.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2007
beslutat inbjuda rektor för förskolan, Inger Sandbäck, till nästa nämndsammanträde för att bland annat redogöra för aktuell statistik över förskolepersonalens sjukfrånvaro samt för hur arbetet med rehabiliteringsärenden bedrivs
(BUN § 71/07).
Inger Sandbäck informerar nämnden om förskolepersonalens medelålder,
antalet långtidssjuka och antalet rehabiliteringsärenden.
Inger Sandbäck informerar vidare nämnden om aktuella gruppstorlekar inom
förskolan och föreslår att den faktiska närvaron mäts varje vår och höst vid ett
visst datum samt att volymtiden mäts under en 2-veckorsperiod på varje enhet
för att om möjligt optimera fördelningen av barn på de olika avdelningarna.
De fackliga organisationernas krav på maximerat barnantal i grupperna enligt
ovan skulle för kommunen innebära en utökning med 3 förskoleavdelningar
och ca 10 tjänster till en kostnad av 4,5-5 miljoner kronor. Torsås kommun har
en bemanning på 3.0 tjänster/avdelning, vilket är högre bemanning än i många
andra kommuner. Torsås kommun har också avsatt särskild tid för planering av
verksamheten i förskolan.
11 barn står för närvarande i kö till barnomsorgen våren 2008, medan behovet
av platser hösten 2008 minskar drastiskt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
____________
Exp. Lärarförbundet
Kommunal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78

2007-10-11

Dnr. 119/07

BEHOV AV BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID
Skrivelse har inkommit från en förälder med ett barn på förskolan med
önskemål om barnomsorg på obekväm tid 2 kvällar varannan vecka.
Yrkande
Ann-Britt Mårtensson (s) och Patrik Rejneborg (m) yrkar avslag på
framställningen med hänvisning till de ökade kostnader som ett bifall
skulle medföra. Arbetsutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att framledes kunna erbjuda barnomsorg på obekväm tid.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Ann-Britt Mårtenssons
och Patrik Rejneborgs yrkande och avslår framställningen.
______________
Exp. Målsman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 4 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 79

2007-10-11

Dnr. 15/06

FÖRSKOLE- OCH SKOLPLAN
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 januari 2007 beslutat ingå
till kommunfullmäktige med begäran att nuvarande förskole- och skolplan
prolongeras under 2007 (BUN § 9/07).
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
ge ordföranden i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på
arbetsgång och tidsplan för arbetet med en förskole- och skolplan för
innevarande mandatperiod (AU § 53/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Befintlig förskole- och skolplan överlämnas till partigrupperna för
översyn.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ingå till kommunfullmäktige med
begäran att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2008.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 5 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-10-11

§ 80

Dnr. 118/07

HYRESBELOPP FÖR ÅR 2008
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
ge ordföranden i uppdrag att kontakta kommunstyrelsens presidium
för att snarast få till stånd en överläggning med barn- och utbildningsnämndens presidium angående 2008 års hyror och till nämnden rapportera vad överläggningen utmynnat i (AU § 55/07).
Ordföranden meddelar att en överläggning med kommunstyrelsens
presidium i nuläget ej är aktuellt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
____________

§ 81

Dnr. 79/04

TAXOR OCH AVGIFTER FROM DEN 1 JANUARI 2008
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden att nu gällande taxor och
avgifter inom nämndens ansvarsområde är oförändrade år 2008
(AU § 56/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 6 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 82

2007-10-11

Dnr. -

REMISSYTTRANDE
Torsås kommun har möjlighet att yttra sig över utredningen ”Tydliga
mål och kunskapskrav i grundskolan”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ej avge yttrande över
utredningen.
____________

§ 83

Dnr. 49/07

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 19 april 2007 beslutat
fastställa regel 6 - Utbildning - i kommunens handikappolitiska program enligt
akt (BUN § 47/07).
Varje nämnd skall också göra en inventering och upprätta en handlingsplan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
ge ordföranden i uppdrag att informera sig om var kommunstyrelsens
arbetsutskott står i frågan (AU § 57/07).
Ordföranden informerar nämnden om kommunstyrelsens handläggning av ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
________________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 84

2007-10-11

Dnr. 23/07

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgiftslagen gäller sedan den 24 oktober 1998 och ersätter datalagen
från 1973. En arbetsgrupp i kommunen har arbetat fram regler och rutiner för
behandling av personuppgifter.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2007
beslutat
att komplettera gällande delegationsordning utifrån personuppgiftslagen enligt
akt
att fastställa regler för behandling av personuppgifter enligt akt samt
att fastställa ändamålet med behandling av personuppgifter inom nämndens
ansvarsområde enligt akt (BUN § 73/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar komplettera tidigare beslut i ärendet
med nämndsadministration enligt akt.
__________
Exp. Yvonne Nilsson
Personuppgiftsombudet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 8 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 85

2007-10-11

Dnr. 100/07

LOKALER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET I GULLABO
Skrivelser har inkommit från personalen inom förskolan respektive
skolan i Gullabo angående lokalbehoven.
Markus Johansson (c) informerar nämnden om vilka tre alternativ som den
arbetsgrupp som tillsatts för att utreda lokalfrågan för förskoleverksamheten i
Gullabo överlämnat till kommunstyrelsen nämligen:
 Alternativ A - förvärv av Gullabo Prästgård
 Alternativ B - om- och tillbyggnad av gymnastiksalsbyggnaden samt
 Alternativ C - åtgärda den fuktskadade byggnaden som bl.a. inrymt
förskolan Grankotten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
avvakta kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet den 2 oktober. Hyra av Gullabo SK:s lokal fortlöper månadsvis (AU § 58/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skrivelserna noteras till protokollet och bifogas ärendet i kommunstyrelsen.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 9 av 11

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 10 av 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 86

2007-10-11

Dnr. 100/07

BUSSNING AV ELEVER I GULLABO SKOLA TILL TORSKOLAN
På grund av att den fastighet som är mögelskadad i Gullabo också inrymde
lokaler för undervisning i träslöjd så har elever i år 3-5 i Gullabo skola åkt buss
till Torskolan för att få motsvarande undervisning från och med det datum
lokalen i Gullabo stängdes. 22 elever bussas till Torskolan på tisdagar och 17
elever på torsdagar.
Markus Johansson (c) har vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde
den 13 september 2007 yrkat att en annan lösning arbetas fram så snart som
möjligt, så att eleverna kan få all sin undervisning i Gullabo skola (BUN §
74/07).
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden
att bussningen av eleverna i år 3 i Gullabo skola till undervisning i textilslöjd
på Torskolan upphör från och med vecka 42. Undervisningen förläggs till
Gullabo skola.
att bussningen av eleverna i år 4-5 i Gullabo skola till undervisning i trä- och
metallslöjd på Torskolan fortsätter i avvaktan på resultatet av fuktskadeutredningen (AU § 59/07).
Rektor Lisbeth Kromnow har inkommit med skrivelse vari önskemål framförs
om en ändring av datum till vecka 45 för återflyttning av textilslöjden till
Gullabo skola, eftersom viss omdisposition av inventarier i lokalen behöver
göras.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att undervisningen i
textilslöjd återflyttas till Gullabo skola från och med vecka 45.
____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-10-11

§ 87

Dnr. -

SAMMANTRÄDESTIDER
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 september 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden att flytta årets sista sammanträde från
den 6 december till den 5 december (AU § 62/07).
Skolchefen föreslår att nämnden och arbetsutskottet sammanträder år 2008
enligt akt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
Sammanträdestiderna för år 2008 fastställes.
___________
Exp. Yvonne Nilsson

§ 88

Dnr. -

INFORMATION
Skolchefen informerar nämnden om:
Skolverkets statistik från 2006.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
_______________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 11 av 11

