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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Gamla kommunhuset, onsdagen den 19 december 2013 kl 08.00 – 09.00 
 

     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Jill Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
 Kjell Mattsson, KD 

   
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Marcus Johansson, C, ej tjänstgörande ersättare 
Patrik Rejneborg, M, ej tjänstgörande ersättare 
 
 

 

Utses att justera Jill Jonsson, S 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 20 december 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       §§ 96 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  

 Justerande        
   ..................................................................................................................................................................   Jill Jonsson 

 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

   

Sammanträdesdatum 2013-12-19         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-12-20      Datum för anslags 
nedtagande 

2014-01-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 96 
 
§ 96 Konsekvenser av åtgärder för ökat behov av barnomsorgsplatser 
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AU § 96/13   13/BIN0140   
Konsekvenser av åtgärder för ökat behov av barnomsorgsplatser 
 
Ärendebeskrivning 
Förskolorna inom Torsås samhälle är fullbelagda samtidigt som kön med 
önskad plats i Torsås är lång. För att lösa uppkommet behov kommer 
aktuella barn tas emot på förskolan Eklövet i Söderåkra där en 
inslussningsavdelning för förskolebarnen kommer att startas. 
Omstrukturering samt personalförstärkning kommer att göras för att 
möta det ökade barnantalet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-19: 
Konsekvensanalys ställd till bildningschefen har inkommit enligt akt. 
Konsekvensanalysen beskriver de konsekvenser av förskolechefen vidtagna 
åtgärder för att tillfredsställa det ökade behovet av barnomsorgsplatser får för 
organisation samt organisationens brukare. Den inlämnade 
konsekvensbeskrivningen understryker att de strukturella förändringarna ger 
möjligheter att uppfylla lagens/uppdragets krav. Konsekvensanalysen avslutas 
med en frågeställning om vilken servicenivå vi skall hålla i kommunen för 
förskolebarnen och deras föräldrar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ställa sig bakom strukturförändringen i avsikt att tillfredsställa det ökade 

behovet av barnomsorgsplatser då den tillfälliga lösningen som 
förskolechefen redovisat uppfyller lagens/uppdragets krav, 

 
att en förändrad kommunal servicenivå/ambitionsnivå i förskolefrågan blir ett 

resultat under rådande omständigheter då ekonomiska omfördelningar inom 
och mellan verksamheter inte är möjligt inom 2014 års ekonomiska ram samt 

 
att en större översyn av förskolans hela verksamhet behöver göras för att uppnå 

en över tid hållbar verksamhetslösning. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
Lotta Elmbro, förskolechef 
 
 

   
  

 


