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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-03-10, 08.30 – 11.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Hans-Olof Berg, c tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
  Kent Frost, ekonomichef 
   
   
  
  
Utses att justera  Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-03-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 84  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Sören Bondesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-03-10   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-03-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-04-01 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 84/08          08/KS0035 
Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att analysera organisation och verksamhet inom områdena förskola, familjedaghem och 
grundskola. Förskoleklassen och fritidshemmen ingår ej i översynen. 
 
Syftet med analysen är att belysa kostnader, resursutnyttjande och effektivitet samt att 
bedöma resultat och kvalitet i relation till kostnadsnivån. 
 
I uppdraget ingår: 
 
• Analys av behovs och volymutvecklingen inom berörda verksameter 
• Analys av kostnader och resursutnyttjande på kommunens olika skolor 
• Analysera resultat i grundskolan 
• Bedöma olika kvalitetsaspekter i verksamheten 
• Skriftlig och muntlig rapport till uppdragsgivaren 
 
Underlag i form av ekonomiuppgifter och verksamhetsuppgifter har inhämtats från 
berörda tjänstemän via särskilda blanketter. 
 
Förvaltningschef och samtliga rektorer för förskola, familjedaghem och grundskola har 
intervjuats. Kommunens förskole- och skolplan för åren 2004 – 2006 (enligt beslut i 
Kommunfullmäktige fortfarande gäller), barn- och utbildningsnämndens kvalitets-
redovisning för år 2006 samt lokala kollektivavtal enligt ÖLA 00 har beaktats. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att Britt-Mari Idensjö redovisar uppdraget för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till bjuda in Britt-Mari Idensjö samt barn- och utbildningsnämndens presidium till 
     kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01, 
 
att i övrigt notera informationen från Britt-Mari Idensjö. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 


