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arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 10 maj 2006 kl. 15.15-17.30. 
  
  

  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Madeleine Blomberg (kd), tjänstgörande ersättare för Anders Palmér 
  
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande, sekreterare 
 Inger Sandbäck, §§ 27-29 
  
  
  
  
Utses att justera Madeleine Blomberg 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 16 maj 2006 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 26 - 31 

  JanEric Assarsson  

 Ordförande   

  Irma Folkesson  

 Justerande   

  Madeleine Blomberg 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2006-05-10 

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-05-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-06-06 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 

    

    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  26 Dnr. 35/06 
 
 
LEDNINGSORGANISATION - GYMNASIESKOLORNA I 
KOMMUNEN 
 
Biträdande rektor Anders Hildingsson har sagt upp sin tjänst vid 

Korrespondensgymnasiet från och med den 1 augusti 2006. 

 

Rektor Anders Råk har informerat nämnden om förslag till ny lednings-

organisation för gymnasieskolorna i Torsås kommun enligt akt. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2006 beslutat 

att förslaget utsändes till berörda fackliga organisationer som arbetsgivarens 

förslag att behandlas på samverkansgruppens sammanträde den 10 maj och att 

arbetsutskottet får mandat att fatta beslut i ärendet (BUN § 39/06). 

 

Skolchefen redovisar ytterligare två förslag till ny ledningsorganisation för de 

båda gymnasieskolorna. Det ena är ett tjänstemannaförslag som innebär att en 

rektorstjänst på Korrespondensgymnasiet annonseras. Nuvarande rektor på 

Korrespondensgymnasiet blir rektor på Mjölnerskolan. 

 

Det andra förslaget kommer från Kalmarsunds Gymnasieförbund och innebär 

att ett ledningsteam skapas bestående av en rektor och en planerare på Mjölner-

skolan. Till rektor utses nuvarande nämndsekreteraren inom förbundet, Kristine 

Lorentzson, 75 % tjänst, och till planerare nuvarande assistenten på Mjölner-

skolan, Anita Winblad, 100 % tjänst. Ledningsteamet skall ses som en försöks-

verksamhet. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar inhämta berörd personals synpunkter på ovan nämnda 

förslag. Personalens synpunkter redovisas på ett extra sammanträde i samver-

kansgruppen onsdagen den 17 maj kl. 08.00. Vid sammanträdet är en represen-

tant från Kalmarsunds Gymnasieförbund närvarande. Arbetsutskottet samman-

träder sedan samma dag kl. 13.00. 

 

Arbetsutskottet beslutar vidare att antingen har nämnden det fulla ansvaret att 

besluta om och verkställa utformningen av ledningsorganisation för Torsås 

kommuns gymnasieskolor, vilket innefattar tillsättning av rektorstjänsten på 

Mjölnerskolan, eller så går ansvaret för Mjölnerskolan tillbaka till Kalmar-

sunds Gymnasieförbund. 

 

___________ 
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§  27 Dnr. - 
 

 
FÖRSKOLEVISTELSE FÖR S K  15-TIMMARSBARN 
 
Bitr. rektor Inger Sandbäck föreslår att nämnden undantar den grupp om ca 7 

förskolebarn som från och med den 15 augusti 2006 skall vistas på "Lilla Lin- 

nean" från regeln om att barn i allmän förskola eller barn till föräldralediga och 

arbetslösa erbjuds vistelse i förskola/familjedaghem 3 timmar/dag 08.30-11.30  

och i stället har verksamheten förlagd till 3 dagar i veckan 5 timmar per dag 08.00-

13.00, då lokalerna används av familjecentralen 2 dagar i veckan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2006 beslutat 

att ärendet skall tas upp på arbetsutskottet den 10 maj (BUN § 49/06). 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå Barn- och utbildningsnämnden att bifalla 

framställningen. 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

§  28 Dnr. - 
 

 

15-TIMMARSBARNEN I FÖRSKOLAN 
 
Förskolepersonal har framfört önskemål om att de s k 15-timmars-barnen i 

förskolan skall följa skolans läsår. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2006 beslutat 

att ärendet skall tas upp på arbetsutskottet den 10 maj (BUN § 50/06). 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Frågan tas upp igen under hösten 2006. 

 

____________ 
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§  29 Dnr. - 
 
 
RUTINER VID ANSTÄLLNING AV VIKARIER INOM 
BARNOMSORGEN 
 
Lena Bertilsson (s) har påtalat att icke utbildad personal anställts inom 

barnomsorgen trots att utbildad sådan funnits att tillgå. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2006 beslutat 

att ärendet skall tas upp på arbetsutskottet den 10 maj (BUN § 51/06). 

 

Bitr. rektor Inger Sandbäck informerar arbetsutskottet om att i första hand 

anställes vikarier med föreskriven utbildning. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

_________ 
 
 
 
§  30 Dnr. - 
 
 
AVGIFTER I GRUNDSKOLAN 
 
Enligt skollagen 4 kap 4 § skall utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för 

eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg 

och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten 

får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 

eleverna. 

 

Förarbetena till skollagen ger ingen vägledning vad som menas med "obetydlig 

kostnad" utan det avgör varje kommun från fall till fall. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att med 

"obetydlig kostnad" menas i det här fallet 75 kronor per termin. 

 

_____________ 
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§  31 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 

 

∗ Personaltäthet i förskolan hösten 2005 och i dagsläget. 

 

∗ Pressmeddelande från Sveriges kommuner och landsting angående 

barnomsorg på nätter och helger. 

 

∗ Skolverkets syn på Musikinstitutets verksamhet i grundskolan. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

____________ 
 

 
 


