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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2010-05-10

Plats och tid

Torskolans bibliotek måndagen den 10 maj 2010 kl. 17.30-19.45.

Beslutande

Sören Bondesson (s), ordförande
Ann Ludwigsson (s)
Hans Gustafsson (v)
Marianne Smith (tp)
Bert Appert (tp)
Markus Johansson (c)
Irma Folkesson (c)
Anders Palmér (m)
Patrik Rejneborg (m)
Marie Jansson (kd)
Inga-Britt Karlsson (s), tjänstgörande ersättare för Christina Lönnqvist (s)

Övriga deltagande

Göran Eliasson, föredragande
Lena Klippvik, sekreterare
Magnus Andersson, VD för TFAB, § 51
Pia Buchwald Nielsen (c), ej tjänstgörande ersättare

Fackliga företrädare

Sofie Larsson, Lärarförbundet, utom § 52
Christina Robertsson, Lärarförbundet, utom § 52

Utses att justera

Irma Folkesson

Justeringens
plats och tid

Bildningskontoret onsdagen den 12 maj 2010

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 51 - 53

Lena Klippvik
Ordförande

Sören Bondesson
Justerande

Irma Folkesson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
2010-05-10

Datum för anslags
uppsättande

2010-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret i Torsås kommun

Underskrift

Lena Klippvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2010-06-01

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2010-05-10

§ 51

Dnr. 100/07

FÖRSKOLELOKALER I GULLABO
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2010 beslutat
avge yttrande till kommunstyrelsen, vari framgår att Gullabo Prästgård ej
behöver tas i anspråk för förskoleverksamhet utan befintliga lokaler i Gullabo
används enligt alternativ 3 i nedanstående sammanställning från TFAB
(BIN § 7/10):
Alternativ 3 a
§

Nuvarande bibliotek på 65 m2 används utan förändring, varvid hyreskostnaden beräknas till ca 45.0 tkr. Tillägg för förbättring av ventilationen:
15.0 tkr.

§

Nuvarande bibliotek utökas med ytor från gymnastiken. Nytt redskapsförråd byggs till på norrsidan. Tillkommande hyreskostnad: ca 60.0 tkr.

§

Nuvarande bibliotek byggs ut med 25 m2 mot väster. Tillkommande
hyreskostnad: ca 95.0 tkr.

Alternativ 3 b
Hyreskostnaden för att anpassa befintlig utemiljö beräknas till 35.0 tkr.
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2010 beslutat lämna ägardirektiv till
Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård samt att utemiljön
för barnen ska vara iordningställd innan försäljning sker av fastigheten.
Torsåspartiet inlämnade vid bildningsnämndens sammanträde den 22 april
2010 en skrivelse vari yrkas att bildningsnämndens arbetsutskott och TFAB
får i uppdrag att skyndsamt utreda vad som måste åtgärdas i Björken och dess
utemiljö för att ge goda förutsättningar för förskola och fritidshemsverksamhet samt redovisa kostnaden för nämnda åtgärder för nämnden. I avvaktan
härpå avbryts det arbete som inletts för att verkställa nämndens beslut av den
28 januari 2010 som innebar att stationshuset och bibliotekslokalen anpassas
till lokaler för förskola och fritidshem.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51 fortsättning

Dnr. 100/07

Bildningsnämnden beslöt den 22 april 2010 att bordlägga ärendet och
ta upp det på nytt vid ett extra sammanträde i nämnden den 10 maj
2010.
I avvaktan härpå avbryts det pågående arbete som inletts för att verkställa nämndens beslut av den 28 januari 2010 som innebar att
stationshuset och bibliotekslokalen i Gullabo anpassas till lokaler för
förskola och fritidshem (BIN § 48/10).
WSP har i oktober 2007 tagit fram kostnadskalkyler på ca 1,5 milj.
kronor för att återställa fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken) i
användbart skick – nytt tak, byte av skadat virke och ny ventilation.
Magnus Andersson, TFAB, redovisar de åtgärder som behöver
vidtagas därutöver för att iordningställa Björken till ändamålsenliga
lokaler för förskola och fritidshem enligt sammanställning av den 30
april 2010.
Hyreskostnaden för Gullabo stationshus kvarstår om inte någon ny
hyresgäst flyttar in i de lokaler förskolan lämnar.
Yrkanden
Bert Appert (tp), med instämmande av Markus Johansson (c), yrkar att
fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken) anpassas till lokaler för förskola
och fritidshem. Anbudsförfarande och iordningställande av fastigheten
bedrivs med största skyndsamhet.
Sören Bondesson (s) yrkar bifall till bildningsnämndens beslut av den
28 januari 2010 som innebär att stationshuset och biblioteket i Gullabo
används till lokaler för förskola och frit idshem enligt alternativ 3
(BIN § 7/10).
Propositionsordning och votering
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsnämnden beslutar enligt hans eget förslag.
Markus Johansson (c) begär votering.
Votering verkställs genom namnupprop. Den som röstar för ordförandens förslag röstar Ja. Den som röstar för Bert Apperts m fl förslag
röstar Nej.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ja-röster avges av Sören Bondesson (s), Ann Ludwigsson (s), Inga-Britt
Karlsson (s), Hans Gustafsson (v) och Marie Jansson (kd).
Nej-röster avges av Bert Appert (tp), Marianne Smith (tp), Irma Folkesson (c),
Markus Johansson (c), Anders Palmér (m) och Patrik Rejneborg (m).
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar ge TFAB i uppdrag att i samråd med
berörda verksamhetsansvariga ta fram kostnadskalkyl för de
anpassningar av fastigheten Björken till lokaler för förskola och
fritidshem som behöver göras enligt sammanställning av den 30 april
2010 samt att omgående inleda arbetet med att dels iordningställa
fastigheten till användbart skick enligt utredning från WSP, dels
anpassa den till lokaler för förskola och fritidshem.
______________
Exp. TFAB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 52

2010-05-10

Dnr. 12/10

FRAMTIDA ORGANISATION AV FÖRSKOLA OCH SKOLA
Konsult Leif Karlsson har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
utreda den framtida organisationen av förskola och skola i Torsås
kommun.
Utredningen har av Leif Karlsson presenterats för bildningsnämnden
vid dess sammanträde den 25 februari 2010.
I utredningen konstateras att den tid som lärarna har tillsammans med
eleverna också påverkar resurstilldelningen. Den s k lärandetiden är
olika för år 7-9 och för år 1-6. För år 7-9 är den planerade lärandetiden
16,67 timmar per vecka eller 36,6 % av lärarnas totala arbetstid. För år
1-6 är lärandetiden 18,67 timmar/vecka eller 41 % av den totala. Det
är dessutom ett ganska stort bortfall av den planerade lärandetiden
jämfört med den verkligt genomförda tiden.
Yrkande
Utifrån slutsatserna i Leif Karlssons utredning och i avsikt att stärka
kvaliteten i grundskolan och skapa möjlighet att förstärka personalstyrkan med annan personal än lärare, yrkade Sören Bondesson (s)
och Bert Appert (tp) gemensamt följande vid arbetsutskottets
sammanträde den 15 mars 2010:
Från och med läsåret 2010/2011 förändras lärarnas genomsnittliga
schemalagda undervisningstid inom grundskolan enligt nedan:
Lärarkategori

Förändring i
schemalagd
undervisningstid
per vecka

Ny schemalagd
genomsnittlig
undervisningstid
per vecka

Lärare i åk F-6
Lärare i åk 7-9
Speciallärare i åk
F-6
Speciallärare i åk
7-9

+ 1 timme
+ 2 timmar
+ 2 timmar

19,67
18,67
20,67

+ 3 timmar

19,67

Tjänstgöring som vikarie för lärare som av olika orsaker är frånvarande från den schemalagda undervisningstiden läggs in i lärartjänsterna,
vilket möjliggör att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Vid nämnda sammanträde beslöt arbetsutskottet att ge bildningschefen
i uppdrag att kalla berörda fackliga organisationer till överläggning
och därvid framlägga ovanstående yrkande från Socialdemokraterna
och Torsåspartiet som arbetsgivarens förslag samt att föreslå bildningsnämnden att fatta beslut i ärendet enligt framlagt förslag (AU §
27/10).
Bildningsnämndens samverkansgrupp har behandlat ärendet den 23
mars 2010, varvid parterna ej kunde nå någon enighet i frågan.
LR och Lärarförbundet har därefter inkommit med begäran om central
förhandling som ägde rum den 8 april 2010. Ej heller då kunde enighet uppnås kring arbetsgivarens förslag.
Skrivelser i ärendet har inkommit från rektor Lotta Elmbro och Torsås
Föräldraförening enligt akt.
Lärare och speciallärare från samtliga stadier informerade nämnden
den 22 april 2010 om sina arbetsuppgifter utöver schemalagd undervisningstid, kvalitetssäkring för såväl elever som undervisande lärare
och om vad som enligt forskningen påverkar resultaten i skolan.
Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 22 april 2010 att
återremittera ärendet till bildningsnämnden eftersom beslutsunderlaget
behöver kompletteras med konsekvensbeskrivningar från berörda
rektorer.
Skrivelsen från Torsås Föräldraförening lämnas utan åtgärd, då den ej
är undertecknad.
Protokollsanteckning från Irma Folkesson (c), Markus Johansson (c),
Marie Jansson (kd), Patrik Reineborg (m) och Anders Palmér (m)
angående vikten av att ansvariga politiker får konsekvensbeskrivningar av de beslut som tas i den politiska organisationen samt om
gränsdragningen mellan den politiska beslutsnivån och rektors
ansvarsområde bifogas protokollet (BIN § 38/10).
Konsekvensbeskrivningar av förändring av lärarnas arbetstider från
bildningschefen respektive grundskolans rektorer har inkommit enligt
akt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse från LR:s styrelse angående det bemötande de lärare fick
som var inbjudna till nämndens sammanträde den 22 april har inkommit enligt akt.
Yrkande
Sören Bondesson (s) och Bert Appert (tp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag enligt nedan:
Från och med läsåret 2010/2011 förändras lärarnas genomsnittliga
schemalagda undervisningstid inom grundskolan enligt nedan:
Lärarkategori

Förändring i
schemalagd
undervisningstid
per vecka

Ny schemalagd
genomsnittlig
undervisningstid
per vecka

Lärare i åk F-6
Lärare i åk 7-9
Speciallärare i åk
F-6
Speciallärare i åk
7-9

+ 1 timme
+ 2 timmar
+ 2 timmar

19,67
18,67
20,67

+ 3 timmar

19,67

I lärares genomsnittliga schemalagda undervisningstid ingår att vikariera för annan lärare som av olika anledningar är frånvarande, vilket
möjliggör att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort.
Propositionsordning och votering
Ordföranden finner att bildningsnämnden beslutar enligt hans eget förslag.
Markus Johansson (c) begär votering.
Votering genomförs genom namnupprop.
Den som röstar bifall på ordförandens förslag röstar Ja. Den som
röstar för avslag på ordförandens förslag röstar Nej.
Ja-röster avges av Sören Bondesson (s), Ann Ludwigsson (s), Hans
Gustafsson (v), Bert Appert (tp), Marianne Smith (tp) och Patrik
Rejneborg (m).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nej-röster avges av Irma Folkesson (c), Markus Johansson (c), Anders
Palmér (m) och Marie Jansson (kd).
Inga-Britt Karlsson (s) avstår från att rösta.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2010/2011
förändras lärarnas genomsnittliga schemalagda undervisningstid inom
grundskolan enligt nedan:
Lärarkategori

Förändring i
schemalagd
undervisningstid
per vecka

Ny schemalagd
genomsnittlig
undervisningstid
per vecka

Lärare i åk F-6
Lärare i åk 7-9
Speciallärare i åk
F-6
Speciallärare i åk
7-9

+ 1 timme
+ 2 timmar
+ 2 timmar

19,67
18,67
20,67

+ 3 timmar

19,67

I lärares genomsnittliga schemalagda undervisningstid ingår att vikariera för annan lärare som av olika anledningar är frånvarande, vilket
möjliggör att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort.
Konsekvensbeskrivningarna från bildningschefen respektive grundskolans rektorer samt skrivelsen från LR:s styrelse noteras till protokollet.
De fackliga företrädarna tillåts inte närvara, då detta ärende behandlas
av nämnden.
_____________
Exp. LR
Lärarförbundet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr. 49/10

BUDGET FÖR ÅR 2011
Bildningschefen redogör för den sammanställning enligt akt som skickats in till
budgetberedningen den 3 maj inför fastställandet av budgetramar för år 2011.
I sammanställningen önskas bland annat medel för utbildningssatsningar i samband med förändringar i de statliga styrdokumenten,
inrättande av tjänst som specialpedagog för att stärka elevhälsan,
flyttning av grundsärskolans verksamhet till Torpgatan, kostnader i
samband med beslutade lokalförändringar samt höjda föreningsbidrag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 maj 2010 beslutat föreslå
bildningsnämnden att ställa sig bakom den sammanställning som lämnats in till budgetberedningen (AU § 35/10).
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________
Exp. Ks

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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