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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-11-08

Plats och tid

Torskolans bibliotek torsdagen den 8 november 2007 kl. 17.30-20.05.

Beslutande

Sören Bondesson (s), ordförande
Ann Ludwigsson (s)
Sebina Masinovic (s)
Markus Johansson (c)
Irma Folkesson (c)
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 Råk, § 96
Bertil Tjerneld, § 96

Utses att justera

Margareta Johnsson

Justeringens

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 13 november 2007

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 90 - 98

Lena Klippvik
Ordförande

Sören Bondesson
Justerande

Margareta Johnsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Lena Klippvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-12-04

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 90

2007-11-08

Dnr. -

Delegationsärenden nr 21 2007 till skolchef JanEric Assarsson, nr 50-53 till
rektor Lisbeth Kromnow, nr 43 till rektor Annacarin Jendland, nr 61-62 till
rektor Lotta Elmbro, nr 9 till rektor Anders Råk och nr 48-53 till rektor Inger
Sandbäck.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna.
__________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 91

2007-11-08

Dnr. 96/07

BUDGET 2008
Skolchefen redogör för förutsättningarna för det fortsatta arbetet med
framtagande av driftbudget för år 2008.
Yrkanden
Sören Bondesson (s) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ingår till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag på 200.0 tkr för att täcka
hyreskostnaden för Gullabo Prästgård andra halvåret 2008.
Markus Johansson (c), Irma Folkesson (c), Marie Jansson (kd), Marianne
Smith (tp) och Margareta Johnsson (tp) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
ingår till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag på 750.0 tkr för
att täcka hyreskostnaden för Gullabo Prästgård andra halvåret 2008 och kostnaden för personalförstärkning med 1.0 tjänst inom förskolan och 0.5 tjänst inom
särskolan under hela 2008.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Markus Johanssons m fl yrkande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ingår till kommunfullmäktige med begäran om
tilläggsanslag på 750.0 tkr för att täcka hyreskostnaden för Gullabo Prästgård
andra halvåret 2008 och kostnaden för personalförstärkning med 1.0 tjänst
inom förskolan och 0.5 tjänst inom särskolan under hela 2008.
___________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-11-08

§ 92

Dnr. -

BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 11 oktober
2007 beslutat att arbetsutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att framledes kunna erbjuda barnomsorg på obekväm tid
(BUN § 78/07).
Arbetsutskottet har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden att inkomna ansökningar om
barnomsorg på obekväm tid behandlas från fall till fall av rektor för
förskolan. Om inga andra lösningar kan stå att få, erbjuds föräldern
tillsyn i hemmet av en dagbarnvårdare. Eftersom tillskjutande av
medel utöver tilldelad budgetram är en förutsättning för att kunna
erbjuda barnomsorg på obekväm tid, ingår barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag på
250.0 tkr för år 2008 (AU § 63/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-11-08

§ 93

Dnr. 124/96

KÖP AV FÖRSKOLEPLATSER 2008
Förslag föreligger till avtal enligt akt mellan Barn- och utbildningsnämnden och Torsås Pastorat om köp av förskoleplatser på Vindruvan
år 2008.
Arbetsutskottet har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden att teckna avtal med Torsås
Pastorat enligt föreliggande förslag (AU § 64/07).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
___________
Exp. Torsås Pastorat

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2007-11-08

§ 94

Dnr. 121/07

ARBETSKLÄDER
Skrivelse har inkommit från Lärarförbundet och Kommunal angående
arbetskläder för personal inom barnomsorgen.
I skrivelsen yrkas att barnomsorgspersonalen årligen får ett klädbidrag
som kompensation för slitage på privata kläder i arbetet med barnen.
Vidare yrkas att det skall finnas överdragskläder på varje förskola till
utlåning, då barnen skall vistas utomhus. Eftersom dagbarnvårdarna
inte kan låna överdragskläder föreslås de få ett högre klädbidrag än
förskolepersonalen.
Arbetsutskottet har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2007 beslutat
föreslå barn- och utbildningsnämnden att avslå framställningen på
grund av det kärva ekonomiska läget (AU § 65/07).
Yrkande
Sören Bondesson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
___________
Exp. Lärarförbundet
Kommunal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 95

2007-11-08

Dnr. -

FÖRLÄGGNING AV 2007 ÅRS HUVUDSEMESTER
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2007 beslutat
att skolchefen får i uppdrag att under hösten 2007 för nämnden redovisa hur
sommarsemestern lagts ut för personalen på förskolor, fritidshem och familjedaghem (BUN § 31/07).
Skolchefen redovisar förläggningen av 2007 års huvudsemester enligt akt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

§ 96

Dnr. -

INFORMATION OM KORRESPONDENSGYMNASIET
Rektorerna på Korrespondensgymnasiet, Anders Råk och Bertil Tjerneld,
informerar nämnden om verksamheten på skolan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
_____________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 97

2007-11-08

Dnr. 57/06

BUDGETUPPFÖLJNING
Yrkande
Markus Johansson (c) och Marie Jansson (kd) yrkar att barn- och utbildningsnämnden vid vartannat sammanträde delges aktuell kontoställning på driftbudgeten och övrig relevant information om det ekonomiska läget.
Skolchefen upplyser om att detta hittills ej varit möjligt under 2007, då
budgeten för innevarande år ej förelegat förrän under september månad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Aktuell kontoställning med kommentarer redovisas månadsvis för nämnden
under förutsättning att en budget finns framtagen.
_____________

§ 98

Dnr. 130/07

BARNOMSORGSÄRENDEN VIA DATOR
Markus Johansson (c) och Marie Jansson (kd) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen utreder möjligheten för föräldrar att via dator lämna vissa uppgifter som rör barnomsorg - schemaändring, sjukanmälan, inkomständring etc.
- till berörda tjänstemän.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rektor Inger Sandbäck får i uppdrag att utreda frågan.
___________

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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