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Plats och tid Nya kommunkontoret onsdagen den 16 september 2009 kl. 08.30-10.50. 
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Irma Folkesson (c) 
 Bert Appert (tp) 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Marianne Smith (tp), ej tjänstgörande ersättare 
 Roland Swedestam, personalutskottets ordförande, § 49 
 Kenneth Köhlin, Prima Selecta, § 49 
 Leif Karlsson, § 49 
 Monika Petersson, ordförande Kommunal, § 48 
 Monica Larsson, arbetsplatsombud Kommunal, § 48 
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens  Bildningskontoret måndagen den 21 september 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 46 - 53 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Bert Appert 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2009-09-16 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-09-21 Datum för anslags  
nedtagande 

2009-10-12 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  46 Dnr. 105/09 
 
 
BUDGET FÖR ÅR 2010 
 
Skolchefen redogör för de åtgärder som genomförts och planeras för att uppnå 
av kommunfullmäktige fastställd budgetram för år 2010. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet kommer att vara föremål för behandling i centrala samverkansgruppen 
och därefter tas upp i bildningsnämnden. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  47 Dnr. 107/08 
 
 
KONTOSTÄLLNING PER DEN 31 AUGUSTI 2009 
 
Skolchefen redogör för kontoställningen på driftbudgeten per den 31 augusti 
2009 enligt akt. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________________ 
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§  48 Dnr. 90/09 
 
 
SKRIVELSE ANGÅENDE BARNSKÖTARNA SOM YRKESGRUPP 
 
Ordförande för Kommunal sektion 3 i Torsås, Monika Petersson, har inkommit 
med skrivelse enligt akt angående barnskötarnas ställning som yrkesgrupp i 
Torsås kommun.  
 
Bildningsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 20 augusti 2009 
beslutat bjuda in Kommunals ordförande till arbetsutskottets sammanträde den 
16 september för en dialog med arbetsutskottets ledamöter (AU § 37/09). 
 
Vid överläggningen företräds Kommunal av sin sektionsordförande, Monika 
Petersson, och av arbetsplatsombudet på förskolan Eklövet, Monica Larsson. 
 
Såväl arbetsgivare som fackliga företrädare är klara över, att någon nyrekryte-
ring av barnskötare ej är aktuell i kommunen, då den långsiktiga utvecklingen 
pekar på att andelen förskollärare i barnomsorgen ökar inte minst med tanke på 
förslaget om införande av allmän förskola från och med 3 års ålder. Däremot är 
det väsentligt att avvecklingen av befintliga barnskötartjänster sker under 
hänsynstagande till de som har en lång anställning i kommunen. 
 
Kommunal reagerar på den, som de upplever det, negativa särbehandling som 
Kommunals medlemmar utsatts för av förskolans rektor. 
 
Vidare påtalar Kommunal önskemålet om vidareutbildning av barnskötare och 
möjligheter till validering av deras utbildning. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. Skolchefen får i uppdrag att hos 
Kunskapsnavet undersöka möjligheterna till validering. 
 
Förskolans rektor inbjuds till nästa sammanträde i arbetsutskottet för att 
redogöra för sin ståndpunkt i ärendet. 
 
________________ 
Exp. Inger Sandbäck 
Kommunal 
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§  49 Dnr. - 
 
 
TILLFÖRORDNAD BILDNINGSCHEF 
 
Nuvarande skolchefen, JanEric Assarsson, slutar sin anställning i Torsås 
kommun den 25 september 2009. Rekrytering av ny förvaltningschef för 
bildningsförvaltningen pågår. 
 
Personalchefen har av personalutskottet fått i uppdrag att rekrytera en 
tillförordnad bildningschef under rekryteringsperioden. 
 
Arbetsutskottet träffar Kenneth Köhlin, Prima Selecta, och Leif Karlsson, 
Rydaholm, för ömsesidig information. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
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§  50 Dnr. -  
 
 
SKRIVELSE FRÅN FOTBOLLSFÖRENINGARNA 
 
Ordföranden för Torsås GOIF, Patrick Gustavsson, har på fotbolls-
föreningarnas vägnar kontaktat nämndens ordförande via mail angående 
följande: 
§ tillgången på tider i sporthallen 
§ avtalet för kioskverksamhet i sporthallen som löper ut den 31 mars 2010 

samt 
§ behovet av konstgräsplan i kommunen. 

 
Bildningsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 20 augusti 2009 
beslutat ge ordföranden i uppdrag att meddela ordföranden för Torsås GOIF att 
politikerna i bildningsnämndens arbetsutskott kommer att väcka frågan om 
tillgång till tider i sporthallen och anläggande av en konstgräsplan i kommun-
styrelsens arbetsutskott under hösten. 
 
Arbetsutskottet har vidare beslutat föreslå bildningsnämnden att bjuda in 
representanter för berörda föreningar till en sammankomst angående 
kioskverksamheten i sporthallen (AU § 43/09). 
 
Bildningsnämnden har vid sammanträde den 3 september 2009 beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag angående tider i sporthallen och anläggande av konst-
gräsbana. När det gäller kioskverksamhet i sporthallen, så tas ärendet upp på 
nästa sammanträde med arbetsutskottet (BIN § 72/09). 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att säga upp avtalet mellan 
Torsås kommun och Slätafly/SKIBK om kioskverksamhet i sporthallen från 
och med årsskiftet 2010. 
  
________________ 
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§  51 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 
 
Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet angående handlings- och tidsplan för 
förskoleverksamheten i Gullabo Prästgård. Under våren 2010 kommer en ny 
inspektion att företas. 
 
Minnesanteckningar från tillsyn 2009-09-03 av planerade undervisningslokaler 
i Gullabo Prästgård har inkommit till bildningskontoret. Tillsynen har utövats 
av personal från miljökontoret. 
 
Lägesrapport - Triaden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat infordra styrkort från samtliga 
nämnder efter kommunfullmäktiges budgetbeslut 2009-11-25. 
 
Regionförbundet har inkommit med inbjudan till en skolpresidiekonferens i 
Mönsterås den 6 november. Konferensen behandlar bl.a. förslaget till ny 
skollag. 
 
Flytten av TM:s verksamhet till Torskolan har inletts och avslutas vecka 39. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skolchefen får i uppdrag att kontakta chefen för samhällsbyggnadsför-
valtningen angående ovan nämnd tillsynsrapport. 
 
Steve Olsson Kruse inbjuds till bildningsnämndens novembersammanträde för 
att informera nämnden om Triadens verksamhet. 
 
Bildningsnämnden kallas till extra sammanträde onsdagen den 14 oktober kl. 
10.00 för att utarbeta styrkort för bildningsnämnden. 
 
Irma Folkesson (c) och Bert Appert (tp) deltager i presidiekonferensen i 
Mönsterås den 6 november. 
 
I övrigt antecknas informationen till protokollet. 
 
_______________ 
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§  52 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Ordföranden informerar arbetsutskottet om resultatet av den sammankomst 
som anordnades den 9 september med föräldrar till s k 15-timmarsbarn i 
förskolan. Ärendet tas upp på bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
§  53 Dnr. - 
 
 
TACK 
 
Nämndens presidium tackar avgående skolchefen för gott samarbete under de 
gångna åren och önskar honom lycka till i det fortsatta arbetet. 
 
_____________ 
 
 
 
 


