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Plats och tid Gullabo skola onsdagen den 18 november 2009 kl. 11.30-13.15. 
  
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Irma Folkesson (c) 
 Bert Appert (tp) 
  
  
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Marianne Smith (tp), ej tjänstgörande ersättare, § 59, kl. 11.30-12.00. 
 Lisbeth Kromnow, rektor, § 59 
 Inger Sandbäck, förskolerektor, § 59 
  
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens  Bildningskontoret måndagen den 23 november 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 59 - 62 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Bert Appert 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2009-11-18 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-11-23 Datum för anslags  
nedtagande 

2009-12-14 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 4  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-18   
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
§  59 Dnr. 119/09 
 
 
BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 
2008 beslutat att föräldrar i Torsås kommun på försök erbjuds 
barnomsorg på obekväm tid under 2008. Rektor Inger Sandbäck 
bedömer behovet från fall till fall (BUN § 8/08). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare vid sammanträde den 6 
november 2008 beslutat att också i fortsättningen erbjuda barnom-
sorg på obekväm tid. Verksamheten följs upp årligen (BUN § 
88/08). 
 
Rektorerna har vid sammanträde den 10 november beslutat föreslå 
bildningsnämnden att barnomsorg på obekväm tid endast skall 
erbjudas på kvällstid för att minska kostnaderna för densamma. 
 
Tf bildningschefen informerar arbetsutskottet om att den reella 
kostnaden för barnomsorg på obekväm tid kvällar och helger 
beräknas uppgå till ca 950.000 kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen har den 3 november beslutat föreslå kommun-
fullmäktige att utöka bildningsnämndens ram för år 2010 med 500,0 
tkr för att erbjuda barnomsorg på obekväm tid kvällar och helger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet konstaterar att det förslag till regelverk för barnom-
sorg på obekväm tid som bildningsnämnden den 5 november 2009 
beslöt föreslå kommunfullmäktige att anta är tillfyllest. 
 
I övrigt antecknas informationen till protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
 
Irma Folkesson (c) vill ha antecknat till protokollet att kostnaderna 
för barnomsorg på obekväm tid ej får inverka menligt på övrig verk-
samhet inom nämndens ansvarsområde. 
 
_______________ 
 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch kl. 12.00-12.30. 
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§  60 Dnr. 105/09  
 
 
BUDGET FÖR ÅR 2010 
 
Kommunstyrelsen har den 3 november 2009 beslutat utöka bildningsnämn-
dens budgetram för 2010 med 500.0 tkr för barnomsorg på obekväm tid. 
 
Tf bildningschefen redogör för vidtagna och planerade åtgärder för att 
komma ner till den budgetram som kommunstyrelsen beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att anta. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att tf bildningschefens förslag till internbudget för år 
2010 föreläggs de fackliga organisationerna som arbetsgivarens förslag. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
§  61 Dnr. 107/08 
 
 
KONTOSTÄLLNING PER DEN 31 OKTOBER 2009 
 
Skolchefen redogör för kontoställningen på driftbudgeten per den 31 
oktober 2009 enligt akt. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
_____________ 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 4  
 Sammanträdesdatum  

Bildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-18   
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
§  62 Dnr. - 
 
 
SAMMANTRÄDESTIDER 2010 
 
Tf bildningschefen redogör för förslag till sammanträdestider 2010 
enligt akt. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå bildningsnämnden att fastställa 
förslaget. 
 
___________ 
 


