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Plats och tid Torskolans bibliotek onsdagen den 6 maj 2009 kl. 18.00-18.20. 
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Christina Lönnqvist (s) 
 Hans Gustafsson (v) 
 Marianne Smith (tp) 
 Bert Appert (tp) 
 Irma Folkesson (c) 
 Patrik Rejneborg (m) 
 Marie Jansson (kd) 
 Inga-Britt Karlsson (s), tjänstgörande ersättare för Ann Ludwigsson (s) 
 Hans Ludwig (c), tjänstgörande ersättare för Markus Johansson (c) 
 Pia Buchwald Nielsen (c), tjänstgörande ersättare för Anders Palmér (m) 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
  
Personalföreträdare Sofie Larsson, Lärarförbundet 
 Maria Petersson, Lärarförbundet 
 Christina Robertsson, Lärarförbundet 
  
Utses att justera Marie Jansson 
  
Justeringens  Bildningskontoret torsdagen den 7 maj 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 49 - 51 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Marie Jansson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2009-05-06 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-05-07 Datum för anslags  
nedtagande 

2009-05-28 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  49 Dnr. 107/08 
 
 
BUDGET 2009 
 
Skolchefen förelägger bildningsnämnden förslag på besparingar under 
2009 samt konsekvensbeskrivningar av desamma. 
 
Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen den 29 april 
2009. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig bakom skolchefens förslag på besparingar 
under innevarande budgetår. 
Förslaget innebär att följande åtgärder vidtages under 2009: 
 
Förskolan 
§ Minskning av arbetslagsledarnas tid med totalt 6 timmar. 
§ Planeringstiden tas bort. 
§ Indragning av 3.0 tjänster som dagbarnvårdare. 
§ 2 st s k 15-timmarsbarn delar på en förskoleplats - förtätning - indragning 

av 2,45 förskollärartjänst. 
 
Grundskolan 
§ Arbetslagsledarnas tid minskas med 50 % - minskning med 0.6 tjänst. 
§ Skoldaghemmets verksamhet omstruktureras  - indragning av 0.50 tjänst. 
§ Nytt arbetstidsavtal för lärarna - indragning av 1.5 tjänster. 

 
Särskolan/träningsskolan 
§ Indragning av 0.5 assistenttjänst. 

 
Övrigt 
§ Kontraktet på lokal för projektsamordnaren sägs upp och Anders 

Adelgrens verksamhet flyttas till Torskolan. 
§ Sänkta kontraktsbidrag till idrottsföreningarna med 40.000 kronor. 

 
Protokollsanteckning 
 
Irma Folkesson (c) bifogar anteckning till protokollet. Av anteckningen fram-
går att hon ställer sig mycket tveksam till nytt arbetstidsavtal för lärarna, då 
hon inte tror, att det innebär någon besparing. 
 
_______________ 
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§  50 Dnr. - 
 
 
NY LEDNINGSORGANISATION PÅ KORRESPONDENS-
GYMNASIET 
 
Skolchefen redogör för föreliggande förslag till ny ledningsorganisa-
tion samt åtgärdsprogram på Korrespondensgymnasiet enligt akt. 
 
Organisationen är uppbyggd enligt följande: 
§ 1 rektor 
§ 3 arbetslag varav 2 för lärare som undervisar såväl plats- som 

distanselever och 1 för lärare som undervisar enbart distansele-
ver. 1 arbetslags ledare per arbetslag samt 

§ 1 expeditionsgrupp under rektors ledning bestående av utbild-
ningskoordinator, assistent, studie- och yrkesvägledare och 
fritidsledare. 

 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 april 2009 beslutat 
föreslå bildningsnämnden att ställa sig bakom skolchefens förslag 
under förutsättning att en uppföljning sker till bildningsnämnden varje 
månad (AU § 20/09). 
 
Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen den 29 april 
2009. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Rektor Bertil Tjerneld inbjuds till nämndens majsammanträde för att 
redogöra för hur arbetet med åtgärdsprogrammet fortskrider. 
 
_______________ 
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§  51 Dnr. - 
 
 
INFORMATION OM LUPP 
 
Marie Jansson (kd) informerar nämnden om LUPP - Lokal 
Ungdomspolitisk Uppföljning - och om den enkät som skall 
genomföras i kommunen under oktober månad 2009. 
 
Undersökningen ska ta reda på vad ungdomarna tycker om livet i sin 
kommun och behandlar områden som fritid, hälsa, skola, arbete och 
framtid. Syftet med undersökningen är att få ett tydligt statistiskt 
underlag för hur unga i vårt län uppfattar sin uppväxtmiljö och sin 
framtid, vilket i sin tur kan leda till en bättre dialog mellan unga och 
beslutsfattare – både regionalt och lokalt. 
 
Ambitionen är att följa upp undersökningen med en ny enkät 2012. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 
 
 
 
  


