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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämndens 2007-10-24 
arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 08.00-09.30. 
  
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Markus Johansson (c) 
 Marie Jansson (kd), tjänstgörande ersättare för Görel Rydén 
  
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Markus Johansson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 29 oktober 2007 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 63 - 69 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Markus Johansson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2007-10-24 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-10-29 Datum för anslags 

nedtagande 2007-11-19 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  63 Dnr. - 
 
 
BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 11 oktober 2007 
beslutat att arbetsutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
framledes kunna erbjuda barnomsorg på obekväm tid (BUN § 78/07). 
 
Yrkande 
 
Marie Jansson (kd) yrkar att inkomna ansökningar om barnomsorg på obekväm 
tid behandlas från fall till fall av rektor för förskolan. Om inga andra lösningar 
kan stå att få, erbjuds föräldern tillsyn i hemmet av en dagbarnvårdare. 
Eftersom tillskjutande av medel utöver tilldelad budgetram är en förutsättning 
för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm tid, ingår barn- och utbildnings-
nämnden till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag på 250.0 tkr 
för år 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta enligt 
Marie Janssons yrkande. 
 
____________ 
 
 
 
§  64 Dnr. 124/96 
 
 
KÖP AV FÖRSKOLEPLATSER 2008 
 
Förslag föreligger till avtal enligt akt mellan Barn- och utbildningsnämnden 
och Torsås Pastorat om köp av förskoleplatser på Vindruvan år 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden att teckna avtal 
med Torsås Pastorat enligt föreliggande förslag. 
 
___________ 
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§  65 Dnr. 121/07 
 
 
ARBETSKLÄDER 
 
Skrivelse har inkommit från Lärarförbundet och Kommunal angående 
arbetskläder för personal inom barnomsorgen. 
 
I skrivelsen yrkas att barnomsorgspersonalen årligen får ett klädbidrag som 
kompensation för slitage på privata kläder i arbetet med barnen. Vidare yrkas 
att det skall finnas överdragskläder på varje förskola till utlåning, då barnen 
skall vistas utomhus. Eftersom dagbarnvårdarna inte kan låna överdragskläder 
föreslås de få ett högre klädbidrag än förskolepersonalen. 
 
Yrkande 
 
Sören Bondesson (s) yrkar avslag på framställningen på grund av det kärva 
ekonomiska läget. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta enligt 
Sören Bondessons yrkande. 
 
_____________ 
 
 
 
§  66 Dnr.  86/05 
 
 
FAMILJECENTRAL 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om att samtliga intressenter i familje-
centralen i Torsås - öppna förskolan, landstinget och socialnämnden - önskar 
hyra lokaler på vårdcentralen i Söderåkra i stället, då samtliga verksamheter ej 
ryms i nuvarande lokal. Beräknad hyreskostnad per år för barn- och utbild-
ningsnämnden: 90.000 kronor. Dessutom önskar man en utökning av förskol-
lärartjänsten på öppna förskolan med 0.55 tjänst till 0.75 tjänst till en beräknad 
kostnad av ca 200.000 kronor per år. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
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§  67 Dnr. - 
 
 
VÄGLEDNINGSCENTRUM 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om en överläggning den 16 oktober i 
Nybro angående inrättande av ett vägledningscentrum i Region Syd. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
______________ 
 
 
 
 
 
§  68 Dnr. - 
 
 
RAPPORT FRÅN VERKSAMHETSBESÖK 
 
Marie Jansson (kd) informerar arbetsutskottet om verksamhetsbesök på 
naturförskolan ”Kråkan” i Bergkvara. ”Kråkan” har belönats med s k ”Grön 
Flagg”. 
”Grön Flagg” är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad 
för att passa miljöarbete i skolor och förskolor. Genom att anmäla sig till ”Grön 
Flagg” blir man medlem i ett nätverk om fler än tusen förskolor och skolor i 
Sverige som också arbetar med miljöfrågor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. Arbetsutskottet finner det angeläget 
att barn och personal på ”Kråkan” informerar övriga förskolor i kommunen 
om sitt miljöarbete. 
 
___________ 
Exp. Kråkan 
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§  69 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 
 
 Programmet för studiedagen den 29 oktober. 

 
 Inkomna synpunkter via mail från enskild person på kommunens 

ställningstagande till flyktingmottagning. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_________ 
 
 
 
 


