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Barn- och utbildningsnämndens 2005-06-15 

arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 15 juni 2005 kl. 08.15-10.00. 
  
  

  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Anders Palmér (m) 
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Olsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 20 juni 2005 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  16 - 18 

  Lena Klippvik  

 Ordförande   

  Irma Folkesson  

 Justerande   

  Anders Palmér 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2005-06-15 

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-06-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-07-11 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 

    

    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  16 Dnr. 49/05 
 
 
UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR BARNOMSORG 
 
Markus Johansson (c) har inkommit med skrivelse angående upptag- 

ningsområden för barnomsorg. I skrivelsen föreslås att föräldrar som  

lämnar sina barn i barnomsorg utanför upptagningsområdet, trots att det 

finns plats i detsamma, skall debiteras en tilläggsavgift.  

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå Barn- och utbildningsnämnden att avslå 

framställningen, då det ej finns några upptagningsområden inom barn-

omsorgen, och då det står föräldrarna fritt att välja i vilken kommundel  

man vill ha sin barnomsorg. 

 

____________ 
 

 

 

 

§  17 Dnr. - 
 
 
BUDGETRAM FÖR ÅR 2006 
 
Arbetsutskottet diskuterar nämndens budgetram för år 2006. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet ställer sig tveksamt till tilldelad budgetram. Det går ej  

att spara 2 miljoner kronor på grund av minskat elevunderlag, då elevminsk-

ningen i grundskolan år F-9 hösten 2006 endast uppgår till ca 40 elever. 

Besparingar i denna storleksklass kan ej göras utan att sänka kvaliteten. 

 

______________ 
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§  18 Dnr. - 
 
 
ESTETISKT PROGRAM PÅ GYMNASIESKOLAN 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) lyfter frågan om inrättande av ett estetiskt 

program på Korrespondensgymnasiet. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet diskuterar frågan och överlämnar ärendet till 

Korrespondensgymnasiets rektor för handläggning. 

 

_____________ 
 
 


