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Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 21 augusti 2008 kl. 17.30-21.00. 
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Ann Ludwigsson (s) 
 Sebina Masinovic (s) 
 Marianne Smith (tp) 
 Markus Johansson (c) 
 Irma Folkesson (c) 
 Marie Jansson (kd) 
 Bert Appert (tp), tjänstgörande ersättare för Görel Rydén (tp) 
 Anders Palmér (m), tjänstgörande ersättare för Patrik Rejneborg (m) 
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Inger Sandbäck, rektor förskolan, § 58 
 Liselotte Eriksson, arbetslagsledare, § 58 
 Evalill Jakobsson, arbetslagsledare, § 58 
 Eva Johansson, arbetslagsledare, § 58 
 Eva Lyth, arbetslagsledare, § 58 
 Carina Olsson, arbetslagsledare, § 58 
 Lennart Alriksson, facklig företrädare för Lärarförbundet, § 58 
 Sofie Larsson, facklig företrädare för Lärarförbundet, § 58 
 Kerstin Mattsson, facklig företrädare för Lärarförbundet, § 58 
 Monica Larsson, facklig företrädare för Kommunal, § 58 
 Carina Gyllerfelt, förskollärare i förskoleklass, § 58 
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 27 augusti 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 58 - 60 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Anders Palmér 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2008-08-21 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-08-27 Datum för anslags  
nedtagande 

2008-09-17 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  58 Dnr. 55/08 
 
 
DIALOG MELLAN POLITIKER OCH FÖRSKOLEPER-
SONAL 
 
Med anledning av de skrivelser som inkommit från förskolepersonal i 
kommunen i skilda ämnen tog Marie Jansson (kd) vid arbetsutskottets 
sammanträde den 5 maj 2008 upp frågan att all förskolepersonal i 
kommunen borde inbjudas till en dialog med berörda politiker och 
chefstjänstemän angående barnomsorgens framtid i kommunen och 
Öhrlings revisionsrapport (AU § 28/08). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 maj 2008 
beslutat ge skolchefen i uppdrag att kalla barn- och utbildningsnämn-
den samt 1 representant från varje förskola i kommunen till överlägg-
ning under augusti månad 2008 (BUN § 54/08). 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck redovisar aktuell statistik över antalet barn 
placerade i barnomsorg 2008-08-21, antalet barn i kö till barnomsorg våren 
2009 samt närvaro i procent på de olika förskoleavdelningarna i kommunen. 
 
Inger informerar vidare nämnden om fortbildningen i TRAS - ”Tidig 
registrering av språkutveckling”. 
 
Personalen redogör för aktuell situation på respektive förskola och önskemål 
inför framtiden. Bland annat tas bristande fastighetsunderhåll upp liksom 
behovet av vidareutbildning av barnskötare och behovet av talpedagog. 
 
Förskollärare Carina Gyllerfelt redogör för arbetssituationen, och hur den 
förändrats över tid, för de förskollärare som tjänstgör i förskoleklass. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
______________ 
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§  59 Dnr. - 
 
 
PERSONALÄRENDE 
 
Personalutskottet har vid sammanträde den 31 juli 2008 behandlat ett perso-
nalärende inom BUN. Ärendet rör klagomål från föräldrar på en lärare anställd 
på Torskolan år F-6. Skolchefen redogjorde vid sammanträdet för vidtagna 
åtgärder. Av redogörelsen framgick att läraren för närvarande är placerad vid 
särskolan i kommunen, och att det finns möjlighet att permanenta denna 
placering. 
 
Personalutskottet beslöt att det för närvarande ej var aktuellt att vidtaga ytter-
ligare åtgärder i det aktuella ärendet och att återrapportering till personal-
utskottet skall ske efter höstterminens slut (PU § 32/08). 
 
Yrkande 
 
Bert Appert (tp) m fl inlämnar följande yrkande enligt bilaga till protokollet: 
 
”Till vägledning för barn- och utbildningsförvaltningens fortsatta agerande i 
ärendet uttalar Barn- och utbildningsnämnden som verksamhetsansvarig 
nämnd härmed att den inte kan instämma i den bedömning, som ligger till 
grund för och kommer till uttryck i personalutskottets beslut i enskilt perso-
nalärende 2008-07-31”. 
 
Propositionsordning och votering  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 
avslå yrkandet. 
 
Bert Appert (tp) begär votering.  
 
Vid voteringen är Ja= avslag på Bert Apperts m fl yrkande och Nej = bifall till  
Bert Apperts m fl yrkande. 
 
Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller sålunda att för Ja röstar 
Sören Bondesson (s), Ann Ludwigsson (s) och Irma Folkesson (c). För Nej 
röstar Bert Appert (tp), Marianne Smith (tp), Markus Johansson (c), Anders 
Palmér (m), Mari Jansson (kd) och Sebina Masinovic (s). 
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§  59 forts. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Bert Apperts m fl yrkande. 

 
Reservation 
 
Sören Bondesson (s) reserverar sig mot nämndens beslut. 
 
__________ 
Exp. PU 
 
 
 
 
 
§  60 Dnr. - 
 
 
ÄNDRAT SAMMANTRÄDESDATUM 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Arbetsutskottets sammanträde onsdagen den 27 augusti flyttas till måndagen 
den 1 september 2008 kl. 16.00. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


