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Barn- och utbildningsnämndens 2005-09-07 
arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. 
  
  
  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande §§ 24-30 
 Ann Ludwigsson (s), tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, 
 ordförande § 23 
 Anders Palmér (m) 
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Agneta Nyström, §§ 23-24 
 Inger Sandbäck, §§ 23-25 
  
  
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 13 september 2005 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 23 - 30 

  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Irma Folkesson    Ann Ludwigsson  
 Justerande   
  Anders Palmér 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2005-09-07 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-09-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-10-04 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  23 Dnr. 79/04 
 
 
 
REGLER OCH TAXOR INOM BARNOMSORGEN 
 
Enligt nu gällande regler för förskoleverksamhet i Torsås kommun anordnas 
förskoleverksamhet (allmän förskola) 3 timmar per dag, 08.30 – 11.30, 
för 4-5 åringar. Verksamheten är avgiftsfri och kan ej kombineras med 
föräldraledig/arbetslöshetstid. Måltider ingår ej. 
 
Barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till förskola 3 timmar/dag,  
08.30–11.30, måltider ingår ej. Kan ej kombineras med allmän förskola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2005 
beslutat inbjuda områdesföreståndare Agneta Nyström och biträdande rektor 
Inger Sandbäck till arbetsutskottet angående eventuell ändring av nu gällande 
regler och taxor för de s k 15-timmarsbarnen i förskolan (BUN § 53/05). 
 
Agneta och Inger informerar arbetsutskottet om att personalen vid förskolorna 
anser att nuvarande regler fungerar väl. För naturförskolan gäller särskilda 
regler. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tackar för informationen och hänvisar till nämndens tidigare 
beslut i ärendet av den 3 mars 2005 att nuvarande regler för förskola, familje-
daghem och fritidshem bibehålls oförändrade tills vidare. Utvärdering äger rum 
under oktober månad 2005 (BUN § 10/05). 
 
____________ 
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§  24 Dnr. - 
 
 
AVGIFTSBEFRIELSE INOM BARNOMSORGEN 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2005 
beslutat inbjuda områdesföreståndare Agneta Nyström och biträdande rektor 
Inger Sandbäck till nästa arbetsutskott angående utvärdering av hur nämndens 
beslut av den 31 mars 2005 angående ändrade regler för barn- och skolbarns-
omsorg fungerat i praktiken sommaren 2005. Beslutet innebar att föräldrar 
som i god tid anmäler till respektive förskola när de ämnar ta ut 4 veckors 
sammanhängande semester under sommarperioden skall bli befriade från 
barnomsorgsavgift under 1 månad.  
 
Agneta och Inger informerar arbetsutskottet om vad de ändrade reglerna 
inneburit hittills.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tackar för informationen och beslutar föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att sommarstängningen av vissa förskolor år 2006  
förlängs med 1 vecka till 5 veckor. 
 
_______________ 
 
 
 
 
§  25 Dnr. - 
 
 
KOSTNADER FÖR NATURFÖRSKOLAN 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att biträdande rektor Inger 
Sandbäck skall redovisa kostnaderna för att bedriva naturförskolan Kråkan 
jämfört med kostnaderna för en traditionell förskoleavdelning. 
 
Inger Sandbäck informerar arbetsutskottet i ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
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§  26 Dnr. 12/05 
 
 
STATSBIDRAG TILL PERSONALFÖRSTÄRKNING I FÖRSKOLAN 
 
Skolchefen informerar om att kommunerna får öronmärkt statsbidrag till 
personalförstärkningar i förskolan med 1 miljard kronor 2005 och 2 miljarder 
kronor 2006 och 2007. För Torsås del innebär det drygt 500.000 kronor 2005 
och 1.1 milj. kronor 2006 och 2007. Därefter går pengarna in i det allmänna 
statsbidraget. Bidraget skall öka personaltätheten i förskolan och ge förutsätt-
ningar för mindre barngrupper.  
 
För att underlätta för kommuner med växande barngrupper ges det under de två 
första åren möjlighet att använda 25 procent av statsbidraget till personalök-
ningar oberoende av krav på ökad personaltäthet. Kommunala och enskilda 
förskolor ska få del av medlen på lika villkor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_______________ 
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§  27 Dnr. 49/05 
 
 
UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR BARNOMSORG 
 
Markus Johansson (c) har inkommit med skrivelse angående upptagningsområden 
för barnomsorg. I skrivelsen föreslås att föräldrar som väljer barnomsorg utanför  
egna upptagningsområdet skall betala en högre barnomsorgsavgift än de skulle ha 
gjort annars enligt gällande maxtaxa. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Barn- och utbildningsnämnden att ej ändra nu 
gällande barnomsorgstaxor, då kommunen tar ut så höga taxor som systemet  
med maxtaxa tillåter. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
§  28 Dnr. 69/05 
 
 
BUDGET FÖR KORRESPONDENSGYMNASIET 2006 
 
Skolchefen redogör för hur långt arbetet med framtagande av budget för 
Korrespondensgymnasiet 2006 framskridit samt för de kontakter som tagits  
med de fackliga organisationerna.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
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§  29 Dnr. - 
 
 
KOSTNADER FÖR FÖRSKOLAN I KOMMUNEN 2004 
 
Skolchefen tar upp frågan om kommunens kostnader för förskoleverksamhet  
2004 med anledning av den senaste tidens artiklar i ortspressen och redogör 
för den information han kommer att lämna till pressen i ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
 
 
 
 §  30 Dnr. - 
 
 
KOMMUNALT UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR  
UNDER 20 ÅR 
 
Från och med den 1 juli 2005 träder en ny bestämmelse i skollagen i kraft som 
innebär att kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar förtydligas. I bestäm-
melsen anges att en hemkommun skall hålla sig fortlöpande informerad om 
sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som slutat grundskolan men inte 
fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet tas upp i Barn- och utbildningsnämnden sedan det varit föremål för 
ytterligare utredning. 
 
______________ 
 
 
 


