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Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Christina Lönnqvist (s) 
 Marianne Smith (tp) 
 Bert Appert (tp) 
 Irma Folkesson (c) 
 Anders Palmér (m) 
 Patrik Rejneborg (m) 
 Marie Jansson (kd) 
 Pia Buchwald Nielsen (c), tjänstgörande ersättare för Hans Gustafsson (v) 
 Christina Svensson (c), tjänstgörande ersättare för Markus Johansson (c) 
 Inga-Britt Karlsson (s), tjänstgörande ersättare för Ann Ludwigsson (s) 
  
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Roland Swedestam, kommunstyrelsens ordförande 
 Lena Robertsson, fritidsansvarig, § 86 
  
Fackliga företrädare Monica Larsson, Kommunal, §§ 86-91 
 Kerstin Mattsson, Lärarförbundet, §§ 86-91 
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Bildningskontoret fredagen den 6 november 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 85 - 96 
  Lena Klippvik  
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  Sören Bondesson  
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  Anders Palmér 
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§  85 Dnr. - 
 
 
Delegationsärenden nr 30-32 2009 till rektor Lisbeth Kromnow, nr 67-74 till 
rektor Anders Thomas, nr 69-83 till rektor Lotta Elmbro, nr 27-34 till förskole-
rektor Inger Sandbäck, nr 15-16 till rektor Bertil Tjerneld och nr 28 till enhets-
chef Karin Seebass. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Anmälda delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 
_____________ 
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§  86 Dnr. 104/09  
 
 
SKRIVELSE FRÅN FOTBOLLSFÖRENINGARNA 
 
Ordföranden för Torsås GOIF, Patrick Gustavsson, har på fotbolls-
föreningarnas vägnar kontaktat nämndens ordförande via mail bland 
annat angående tillgången på tider i sporthallen. 
 
Fördelningen av tider i sporthallen har behandlats av kommunsty-
relsens arbetsutskott den 22 september. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlämna 
skrivelsen från fotbollsföreningarna till partigrupperna och att 
synpunkter lämnas till bildningsnämnden (Ks AU § 338/09). 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 14 oktober 
2009 beslutat inbjuda fritidsansvarig Lena Robertsson till nämndens 
sammanträde den 5 november för att redogöra fö r inkomna önskemål 
från föreningar om tider i sporthallens A-hall och om hur dessa kan 
fördelas optimalt (AU § 58/09). 
 
Marie Jansson (kd) har inkommit med skrivelse angående fördelning 
av tider i sporthallen och kommunens gymnastiksalar samt om avtalet 
angående kioskverksamhet i sporthallen. 
 
Lena Robertsson informerar nämnden om de regler för fördelning av 
tider i inomhuslokaler som antagits av fritidsnämnden 1992. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Representanter för Slätafly Flyers, fotbollsföreningarna i kommunen 
samt Friskis & Svettis inbjuds till bildningsnämndens januarisamman-
träde. Föreningarna uppmanas att i så god tid inkomma skriftligen 
med önskemål om tider i inomhuslokaler och synpunkter på kioskav-
talet att önskemål och synpunkter kan skickas ut med kallelsen till 
nämndsammanträdet.  
 
_______________ 
Exp. Berörda föreningar 
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§  87 Dnr. 105/09 
 
 
BUDGET FÖR ÅR 2010 
 
Kommunstyrelsen har den 3 november 2009 beslutat utöka bildningsnämndens 
budgetram för 2010 med 500.0 tkr för barnomsorg på obekväm tid. 
 
Tf bildningschefen konstaterar att den budgetram som tilldelats bildningsnämn-
den för 2010 kommer att innebära att antalet lärartjänster i kommunen måste 
minskas. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
§  88 Dnr. - 
 
 
STYRKORT FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 
 
Bildningsnämnden har utarbetat förslag till styrkort för nämnden för år 2010 
enligt akt. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Förslaget fastställes efter smärre justeringar och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  89 Dnr. 119/09 
 
 
REGLER FÖR BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 
2008 beslutat att föräldrar i Torsås kommun på försök erbjuds 
barnomsorg på obekväm tid under 2008. Rektor Inger Sandbäck 
bedömer behovet från fall till fall (BUN § 8/08). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare vid sammanträde den 6 
november 2008 beslutat att också i fortsättningen erbjuda barnomsorg 
på obekväm tid. Verksamheten följs upp årligen (BUN § 88/08). 
 
Rektor för förskolan, Inger Sandbäck, har den 20 augusti 2009 
informerat arbetsutskottets ledamöter om kostnaderna härför hittills 
under 2009 och om framtida kostnadsökningar, då 19 barn beräknas 
behöva barnomsorg på obekväm tid under hösten 2009. Årskostnaden 
uppskattas till ca 800.000 kronor (AU § 36/09). 
 
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 3 september 2009 
beslutat att förutsättningarna för att erhålla barnomsorg på obekväm 
tid skall utredas  skyndsamt. Därvid tas uppgifter in från andra 
kommuner hur de har löst frågan. Syftet med utredningen är att skapa 
ett fungerande regelverk och utifrån detta bedöma hur stort behovet av 
barnomsorg på obekväm tid är och kostnaden för densamma. När 
beslutsunderlag föreligger tas ärendet upp i bildningsnämnden på nytt 
(BIN § 63/09). 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 oktober 2009 beslutat 
föreslå bildningsnämnden att fastställa det förslag till regelverk som 
förskolans rektor utarbetat och hemställa hos kommunfullmäktige om 
att extra anslag beviljas för att finansiera barnomsorg på obekväm tid  
(AU § 54/09). 
 
Tf bildningschefen informerar om att den reella kostnaden för barn-
omsorg på obekväm tid beräknas uppgå till 1.050,0 tkr per år. 
 
Öppet brev har inkommit från en ensamstående sexbarnsmamma till 
politikerna i bildningsnämnden. I brevet uttrycker hon sin oro för 
framtiden, om politikerna beslutar att barnomsorg på obekväm tid ej 
kommer att erbjudas fortsättningsvis. 
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§ 89  forts.  
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Inkommen skrivelse noteras till protokollet. 
 
Förslag till regler för barnomsorg på obekväm tid enligt akt under-
ställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Protokollsanteckning 
 
Irma Folkesson (c) vill ha antecknat till protokollet att kostnaderna för 
barnomsorg på obekväm tid ej får inverka menligt på övrig verksam-
het inom nämndens ansvarsområde. 
 
____________ 
Exp. Ks 
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§  90 Dnr. 90/09 
 
 
SKRIVELSE ANGÅENDE BARNSKÖTARNA SOM 
YRKESGRUPP 
 
Ordförande för Kommunal sektion 3 i Torsås, Monika Petersson, har 
inkommit med skrivelse enligt akt angående barnskötarnas ställning 
som yrkesgrupp i Torsås kommun.  
 
Bildningsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 20 augusti 
2009 beslutat bjuda in Kommunals ordförande till arbetsutskottets 
sammanträde den 16 september för en dialog med arbetsutskottets 
ledamöter (AU § 37/09). 
 
Vid överläggningen företräds Kommunal av sin sektionsordförande, 
Monika Petersson, och av arbetsplatsombudet på förskolan Eklövet, 
Monica Larsson. 
 
Såväl arbetsgivare som fackliga företrädare är klara över, att någon 
nyrekrytering av barnskötare ej är aktuell i kommunen, då den lång-
siktiga utvecklingen pekar på att andelen förskollärare i barnomsorgen 
ökar inte minst med tanke på förslaget om införande av allmän försko-
la från och med 3 års ålder. Däremot är det väsentligt att avvecklingen 
av befintliga barnskötartjänster sker under hänsynstagande till de som 
har en lång anställning i kommunen. 
 
Kommunal reagerar på den, som de upplever det, negativa särbehand-
ling som Kommunals medlemmar utsatts för av förskolans rektor. 
 
Vidare påtalar Kommunal önskemålet om vidareutbildning av 
barnskötare och möjligheter till validering av deras utbildning. 
 
Förskolans rektor har för arbetsutskottet den 14 oktober 2009 redo-
gjort för de fortbildningsinsatser som gjorts för samtliga personalgrup-
per inom förskolan och för innebörden av det s k Förskolelyftet. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 oktober 2009 beslutat 
föreslå bildningsnämnden att personalen inom kommunens förskola 
informeras om att nämndens bestämda föresats är att arbeta för att 
ingen personalgrupp skall ha skäl att känna sig utsatt för en negativ 
särbehandling (AU § 55/09). 
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§  90  forts. 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att 
vidarebefordra ärendet till personalutskottet. 
 
_______________ 
Exp. Kommunals ordförande 
PU 
 
 
§  91 Dnr. 100/07 
 
 
FÖRSKOLELOKALER I GULLABO 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 beslutat inhämta 
skriftlig redogörelse från förskolerektor Inger Sandbäck och yttrande från 
bildningsnämnden angående lokalfrågan för barnomsorgen i Gullabo samt 
synpunkter från TFAB angående värdet av fastigheten Binnaretorp 2:3 
(Gullabo Prästgård) vid en eventuell avstyckning av fastigheten. 
 
Yttrande har inkommit från tf bildningschef Leif Karlsson och förskolerektor 
Inger Sandbäck enligt akt. Av yttrandet framgår att nuvarande förskolelokaler 
är tillräckliga för ändamålet men att förbättringar och omdisposition av verk-
samhet behövs inom skolområdet. 
 
Vidare har ett antal föräldrar och invånare i Gullabo inkommit med frågor 
och synpunkter beträffande lokaler för förskola och skolbarnsomsorg i 
Gullabo. 
 
Slutligen har skyddsombudet vid Gullabo förskola inkommit med skrivelse 
angående risker i arbetsmiljön vid Gullabo förskola och med begäran om 
åtgärdande av desamma enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Som svar på skyddsombudets skrivelse beslutar bildningsnämnden att hela 
nämnden besöker Gullabo förskola och skola i anslutning till arbetsutskottets 
sammanträde den 18 november för att se vilka åtgärder som kan vidtas. 
 
______________ 
Exp. Skyddsombud Marita Ehrnborg 
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§  92 Dnr. 110/07 
 
 
LOKALER PÅ TORSKOLAN 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 oktober 2009 beslutat att tf 
bildningschefen får i uppdrag att göra en bedömning av vilka lokaler som 
krävs på Torskolan för den framtida skolorganisationen och då särskilt om 
de lärosalar som i nuläget är belägna i Gamla skolan kan inrymmas på annat 
ställe på Torskolan så att hela Gamla skolan kan användas till lokaler för 
folk- och skolbibliotek (AU § 57/09). 
 
Tf bildningschefen bedömer att så är möjligt genom att Torskolans bibliotek 
flyttas från högstadiebyggnaden och textilslöjdsalen flyttas från mellanstadie-
byggnaden. Då finns det tillgång till 17 lärosalar samt grupprum i Torskolans 
mellan- och högstadiebyggnad.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Tf bildningschefens bedömning av tillgången på lokaler på Torskolan 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____________ 
Exp. Ks
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§  93 Dnr. 124/96 
 
 
KÖP AV FÖRSKOLEPLATSER 2010 
 
Förslag föreligger till avtal enligt akt mellan bildningsnämnden och 
Torsås Pastorat om köp av förskoleplatser på Vindruvan år 2010. 
  
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar teckna avtal med Torsås Pastorat om köp 
av förskoleplatser för år 2010 enligt akt. 
 
___________ 
Exp. Torsås Pastorat 
 
 
 
 
 
§  94 Dnr.  121/09 
 
 
SKRIVELSE FRÅN FOLKHÄLSO- OCH DROGFÖREBYGGANDE 
RÅDET  
 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet har inkommit med skrivelse angående 
behovet av kalender för aktiviteter och evenemang i kommunen. Kalendern bör 
uppdateras varje månad. En kontaktperson bör utses som föreningar kan kon-
takta för inrapportering av aktiviteter. 
 
Enhetschef Karin Seebass anser, att det bör vara kommuninformatörens uppgift 
att synliggöra de aktiviteter som erbjuds i kommunen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Enhetschef Karin Seebass utses till kontaktperson för inrapportering av 
aktiviteter inom bildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Kommuninformatören svarar för att inrapporterade aktiviteter synliggörs. 
 
_______________ 
Exp. Folkhälso- och drogförebyggande rådet 
Karin Seebass 
Ulrika Widell 
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§  95 Dnr. - 
 
 
TJÄNST SOM BILDNINGSCHEF I TORSÅS KOMMUN 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar förorda Göran Eliasson till tjänsten som 
bildningschef i Torsås kommun. 
 
___________ 
Exp. PU 
 
 
 
 
§  96 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Tf bildningschefen informerar nämnden om följande: 
 
§ Förslag till vindkraftsstrategi för Torsås kommun. 

 
§ Statistik angående folkbiblioteken i Torsås kommun. 

 
§ Organisation av vaccination mot svininfluensan. 

 
§ Tack från lågstadielärare Susanne Magnusson för nämndens uppvaktning 

på högtidsdagen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar avstå från att yttra sig när det gäller vind-
kraftsstrategi för Torsås kommun. 
 
Övrig information antecknas till protokollet. 
 
____________ 
Exp. Ks 

 
 
 


