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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Korrespondensgymnasiet, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17.30 – 19.30 
     Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.15 - 19.20 

 
Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Lina Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Tony Schäfer, C 

 Frida Portin, C 
Eva-Christina Berg, C 
Nicklas Thorlin, SD 

  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
Sofie Larsson, förskolechef, § 67 
Anders Ohlsson, rektor, § 67 
Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare  
 

Utses att justera Tony Schäfer, C 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 28 maj 2015 
plats och tid  

 
 

Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 67 - 72 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Tony Schäfer 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bildningsnämnden    

Sammanträdesdatum 2015-05-20    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2015-05-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-06-19 

    
Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 67 – 72 
 
 
§ 67 Gullabo skola 
 
§ 68 Föreningsledarstipendium 2015 
 
§ 69 Budget 2016-2018 
 
§ 70 Elevhälsoteam, EHT 
 
§ 71 Skolmaten 
 
§ 72  Integration 
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BIN § 67/15   15/BIN0079  
AU § 84/15     
AU § 68/15  
AU § 64/15  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de problemområden som framkommit kring Gullabo 
förskola och skola under senaste året lyfter bildningsnämndens arbetsutskott 
frågan om att utreda Gullabo skola som en hel enhet utifrån perspektivet 
kvalitet och hållbarhet över tid.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-26: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genom utredning svara på 

nedanstående frågor och ge förslag till lösning: 

 Hur möter bildningsnämnden brukarens osäkerhet kring Gullabo 
skolas framtid? 

 Hur förbättrar bildningsnämnden den dåliga arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal? 

 Hur ser huvudmannen till att respektive verksamhet får ändamålsenliga 
lokaler? 

 Hur ger huvudmannen skolan förutsättningar att på ett bättre sätt 
uppfylla läroplanen för grundskolans krav? 

 Hur möter skolan, utifrån olika åldrar, elevers individuella behov? 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för erhållet utredningsuppdrag kring 
Gullabo skola och presenterar utredningsgruppens medlemmar, vilka samtliga 
rekryterats till uppdraget utifrån den kunskap och kvaliteter de besitter. 
Uppdraget utreds av Anders Ohlsson, rektor Torsås grundskolor, Johanna 
Fors, rektor Korrespondensgymnasiet, Sofie Larsson, förskolechef, Hanna 
Grahn, utredningssekreterare samt Håkan Petersson, bildningschef. 
 
Bildningschefen upplyser arbetsutskottet kring problematik av kommande 
läsårs tjänstefördelning. 
 
Önskemål framkommer från arbetsutskottet kring ett omgående besök av 
verksamheten i Gullabo skola. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att skyndsamt, i god tid för kommande sommaruppehåll, hantera utredningens 

rapport samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 
 
att arbetsutskottet tillsammans med frivilliga från bildningsnämnden besöker 

verksamheten i Gullabo onsdagen den 22 april klockan 12.30. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-12: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för den utredning av Gullabo skola 
som bildningsförvaltningen, på uppdrag av bildningsnämndens arbetsutskott, 
har genomfört utifrån perspektivet kvalitet och hållbarhet över tid.  
 
Utifrån framtagna fakta och underlag ser utredningen tre möjliga 
lösningsförslag för att möta redovisad problembild. 
 
Alternativ 1: Bibehållen verksamhet förskola, grundskola F-6 samt fritidshem 
Nybyggnation av förskola och fritidshem på Björkens nuvarande plats samt 
renovering av Gullabo skola. Ny utemiljö för förskola samt komplettering och 
anpassning av utemiljö för grundskolan.  
Idag tillämpar Torsås kommun ett resursfördelningssystem baserat på 
elevpeng där varje elev genererar ett visst ekonomiskt tillskott till 
skoldriften. Utifrån ett minskat elevunderlag har mindre skolenheter 
haft svårt att ha en budget i balans samt att skapa en hållbar 
organisation. Enligt utredning avseende resursfördelning som under 
2013 genomförts i Torsås kommun 2013 kostar en elev i Gullabo skola 
106 615 kronor i jämförelse med en elev på Torskolan F-6 som kostar 
65 776 kronor per år.  
Rekryteringssvårigheter kommer att innebär problem för att tillgodose 
skolagens krav. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en kostnad på cirka 850 tkr 
per år. 
  
Alternativ 2: Nedläggning av skolverksamheten F-6 i Gullabo skola och 
fritidshem genom flytt av verksamhet till Torskolan samt bibehållen förskola i 
Gullabo. 
Förskoleverksamheten flyttar in i skolhuset i Gullabo.  
Utifrån nuvarande elevantal och lärarfördelning i Gullabo skola och i 
Torskolan årskurs F-6 borde de elever som läsåret 2015/2016 går i årskurs F-6 
i Gullabo skola, kunna flyttas in i motsvarande elevgrupper i Torskolan F-6. 
Eleverna från Gullabo skulle kunna flyttas in i befintliga grupper på Torskolan, 
möjligtvis med undantag av årskurs 1 som idag endast är en-parallellig med en 
lärare knuten till sig.  
Förändring och anpassning av skolskjutsar medför inga extra 
kostnader. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en besparing på cirka 1,0 
mkr per år. 
 

Fortsättning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 14   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-05-20 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 
 
Alternativ 3: Flytt av grundskola årskurs 4-6 till Torskolan samt bibehållen 
förskola och fritidshem i Gullabo. 
Utifrån nuvarande elevantal och lärarfördelning i Gullabo skola och i 
Torskolan årskurs 4-6 kan de elever som läsåret 2015/2016 går i årskurs 4, 5 
och 6 i Gullabo skola, flyttas in i motsvarande elevgrupper på Torskolan 
årskurs 4-6.  
Fortsatt B-form i Gullabo skulle innebära två klasser, F-1 och 2-3. Elevantalet 
är inte högre än att två lärare skulle behöva tjänsteförläggas vid skolan. 
Förskolan ges då möjlighet att flytta in i skolans lokaler. 
Förändring och anpassning av skolskjutsar medför inga extra 
kostnader. 
De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna blir en besparing på cirka 850 
tkr per år. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott gav 2015-03-26 § 64 bildningsförvaltningen i 
uppdrag att genom utredningen besvara nedanstående frågor samt ge förslag 
på lösning: 
 
Hur möter bildningsnämnden brukarens osäkerhet kring Gullabo skolas 
framtid? 
Torsås kommun skapar en bärkraftig enhet i Gullabo. Satsningar görs på 
förskola – skola – fritids så att möjlighet till en bra skolmiljö och en god 
lärmiljö skapas. 

 
Hur förbättrar bildningsnämnden den dåliga arbetsmiljön för både barn, 
elever och personal? 
Genom renovering/ombyggnad/nyproduktion skapas en god arbetsmiljö, 
långvarig över tid.  
Åtgärderna omfattar såväl inre som yttre miljö. 

 
Hur ser huvudmannen till att respektive verksamhet får ändamålsenliga 
lokaler? 
Genom renovering/ombyggnation/nyproduktion åtgärdas de brister som idag 
finns och det skapas förutsättningar för ett mer ändamålsenligt utnyttjande av 
lokalerna. 

 
Hur ger huvudmannen skolan förutsättningar att på ett bättre sätt 
uppfylla läroplanen för grundskolans krav? 
Genom satsningar skapas förutsättningar för att verksamheten i Gullabo 
långsiktigt kan finnas kvar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 

 
Svårigheterna som finns med den lilla skolan; komptensbehov, personalens 
arbetsmiljö, elevernas möjlighet till utveckling såväl socialt som pedagogiskt 
under sin skoltid, måste ges andra förutsättningar. 

 
Hur möter skolan, utifrån olika åldrar, elevers individuella behov? 
Barnens sociala behov ökar med ålder och sett i ett F-6-perspektiv så sker ett 
stort skifte i övergången mellan årskurs 3-4. 
 
Den bedömningen som görs idag, är att gränsen för elevernas sociala behov av 
kamrater, utbyten med mera ligger vid cirka åtta barn. Då grupperna blir för 
små minskar möjligheterna till sociala kontakter. 
 
För de små barnen är närhet till hemmet viktigt, men med ökad ålder får 
kamrater och social kontakter större betydelse. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Centerpartiet yrkar att återremiss av utredningen för att komplettera denna med 
svar på följande frågor: 

 Utreda vad föräldraföreningen/sockenstämman anser om skolas 
betydelse, hur de ser på en eventuell nedläggning av 4-5-6 i Gullabo, 

 Redovisa vilket skick ”Björken” är i. visa protokoll från genomförd 
besiktning, 

 Utreda vilka konsekvenserna blir för barnen beträffande resornas 
längd/skoldagens längd för de som bor längst ifrån Torsås vid en flytt 
av 4-5-6, 

 Vilka möjligheter finns för distansundervisning i Gullabo skola? 

 Vilka analyser är gjorda vad det gäller barnperspektivet vid en eventuell 
flytt av 4-5-6 från Gullabo till Torsås skola? 

 Vilken hänsyn är tagen i utredningen till samrådsplikten, dvs med barn 
och föräldrar enligt skollagen? 

 Hur ser de ökade kostnaderna ut för skolskjutsarna i Gullabo och 
Torsås? 

 Blir det ökade lärarkostnader i Torsås? 

 Vilka konsekvensanalyser är gjorda med anledning av att föräldrar får 
hämta sina barn på två ställen? 

 Vilka konsekvensanalyser är gjorda ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv på ex inflyttning? 

 Vilken riskanalys är gjord ur ett lärarrekryteringsperspektiv om det idag 
eventuellt är svårt att rekrytera? 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 
 
Enligt begäran från Sören Bondesson, S, ajourneras sammanträdet 
mellan kl. 17.10 och 17.20 innan bildningsnämnden återupptar 
förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bildningsnämndens 
arbetsutskott beslutat att avslå yrkande varvid omröstning begäres. 
 
Vid om röstning där ja = är att ej återremittera utredning av Gullabo 
skola och nej=enligt Eva-Kristna Berg, C, yrkande avges 2 ja-röster och 
1 nej-röst. Hur var och en har röstat framgår av omröstningslista 
nummer 1. Bildningsnämndes arbetsutskott har sålunda beslutat att 
avslå yrkande om återremiss av utredningen. 
 

Omröstningslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Elsa Jannert FP  X  

Eva-Kristina Berg C   X 

  Summa 2 1 

 

Reservation 
Eva-Kristina Berg, C, reserverar sig mot beslutet.  

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att den 19 maj hålla ett informationsmöte för föräldrar med barn 

knutna till förskola och skola i Gullabo samt 
 
att hålla ett extra sammanträde i bildningsnämnden den 20 maj.  
 

Protokollsanteckning 
Frida Portin, C, ej tjänstgörande ersättare, vill få antecknat till 
protokollet att hon stödjer yrkande om återremiss av ärendet. 

 
Roger Isberg, S och Christer Rydén, M, båda ej tjänstgörande ersättare, 
vill ha antecknat till protokollet att de ställer sig bakom fortsatt 
behandling av presenterad utredning.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-20: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör, tillsammans med Hanna 
Grahn, utredningssekreterare, Sofie Larsson och Anders Ohlsson, båda 
rektorer, för genomförd utredning. 
 
Bildningschefen har varit i kontakt med två jurister avseende huruvida 
ärenden normalt sätt avgörs av verksamhetsnämnd eller 
kommunfullmäktige. Jurist A, en av kommunen anlitad jurist, menar att 
utifrån rättspraxis tas dessa beslut i aktuell verksamhetsnämnd. Jurist B, 
en jurist hos SKL, uttrycker att alla ärenden kan beslutas i 
kommunfullmäktige, men att aktuellt ärende beskrivs som en 
verksamhetsfråga och därför bör behandlas av verksamhetsnämnden.  
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna yrkar att beslut i ärendet 
Gullabo skola skjuts upp till ett extra möte med bildningsnämnden den 
28 maj för att ta hänsyn till de frågeställningar av verksamhetskaraktär 
som Centerpartiet framfört vid föregående arbetsutskott. 
 
Centerpartiet yrkar att ärendet Gullabo skola ska beslutas av 
kommunfullmäktige enligt 3 kap. 9 § i kommunallagen. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S, ajourneras sammanträdet mellan kl. 19.15 
och 19.20 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna.  

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas, 
Folkpartiets och Moderaternas yrkande finner han att bildningsnämnden 
beslutat enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande varvid omröstning 
begäres. 

 
Vid om röstning där ja = enligt Socialdemokraternas med fleras yrkande och 
nej= Centerpartiets yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var 
och en har röstat framgår av omröstningslista nummer 2. 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att beslut i ärendet Gullabo 
skola skjuts upp till ett extra möte med bildningsnämnden den 28 maj 
för att ta hänsyn till de frågeställningar av verksamhetskaraktär som 
Centerpartiet framfört vid föregående arbetsutskott. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 67/15, Gullabo skola 
 
Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Jill Jonsson S Lina Jonsson X  

Roger Isberg S  X  

Christer Rydén M  X  

Elsa Jannert FP  X  

Frida Portin C   X 

Tony Schäfer C   X 

Eva-Kristina Berg C   X 

Nicklas Thorlin SD   X 

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att beslut i ärendet Gullabo skola skjuts upp till ett extra möte med 

bildningsnämnden den 28 maj för att ta hänsyn till de 
frågeställningar av verksamhetskaraktär som Centerpartiet framfört 
vid föregående arbetsutskott. 

--------- 
Sändlista: 
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BIN § 68/15   15/BIN0097 
AU § 83/15    
AU § 75/15    
Föreningsledarstipendium 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten redogör för  
Bildningsnämndes föreningsledarstipendium vilket delas ut den 6 juni i 
samband med nationaldagsfirandet.  
Fram till och med den 1 maj är det tillåtet att nominera genom att lämna 
skriftliga förslag till biblioteket i Torsås eller via mail till Lena Robertsson, 
fritidssamordnare. 
 
Föreningsledarstipendiet är avsett som belöning till en eller flera personer som 
gjorts sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings 
verksamhet. 
Stipendiet ska tilldelas person/personer bostatta i Torsås kommun eller vars 
föreningsarbete har samhörighet med Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten, kommer att 
presentera ett förslag till beslut vid kommande möte i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsnämnden att utse föreningsledarstipendiat 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-12: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten, presenterar 
inkomna förslag på föreningsledarstipendiater för år 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att utse den föreningsledarstipendiat som presenteras på bildningsnämndens 

kommande sammanträde. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-20: 
att utse Lars ”Bobo” Pettersson, Gullaboås IF samt Caroline Rooth, Bergkvara 

Båtklubb, till föreningsledarstipendiater 2015 med motivering att båda 
pristagarna genom sitt stora engagemang utvecklar och stöttar ungdomar i 
deras utövande av fritidsaktiviteter och intressen. 

--------- 
Sändlista: 
Lars ”Bobo” Pettersson, Gullaboås IF 
Caroline Rooth, Bergkvara Båtklubb 
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BIN § 69/15  15/BIN0109  
AU § 85/15  
Budget 2016-2018 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för rambudgetförslag 2016-2018 
vilket baseras på ett prognosiserat elevunderlag. 

 
Kulturskola kommer efter beslut i kommunfullmäktige 2015-04-20 § 44 att 
införas under 2016. 1 mkr kommer att vara en ökad kostnad. 

 
Ny högstadieskola förväntas vara klar för inflyttning till halvårsskiftet 2017. 
Kostnaden för den ökade hyran är tagen och prognostiserad ur det till 
kommunfullmäktige framtagna beslutsunderlaget. 

 
Föreslagna kostnadsanpassningar inom bildningsnämnden är en effektiviserad 
kostnadsorganisation där effekt på helår förväntas vara 500 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Protokollsanteckning 
Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare, vill till protokollet få antecknat att 
en kostnadsanpassning med en effektivisering på 500 tkr är drivande för den 
utredning som är beslutad för framtida kostorganisation. 
 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-20: 
Socialdemokraterna föreslår att texten under kostnadsanpassning tas bort, men att 
summan 500 tkr ska stå kvar och utgöra en generell kostnadsanpassning 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ta bort texten under kostnadsanpassning samt 
 
att efter ovan revidering godkänna rambudgetförslag 2016-2018. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 70/15     
Elevhälsoteam, EHT  
      
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, efterhör hur elevhälsoteamets arbete på grundskolan fungerar 
för skolans olika enheter. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 16 juni bjuda in Anders Ohlsson, 

rektor, för beskrivning av elevhälsoteamets arbete. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor
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BIN § 71/15     
Skolmaten  
      
Ärendebeskrivning 
Frida Portin, C, framför att maten på Torskolan ofta är slut när de sista 
eleverna kommer och att eleverna ofta får vänta på att ny mat skall tas fram. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att till bildningsnämndens sammanträde den 16 juni bjuda in Elinor Hammare, 

kostchef, för beskrivning av situationen i Torskolans bespisning. 
------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
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BIN § 72/15     
Integration  
      
Ärendebeskrivning 
Elsa Jannert, FP, framför att Torsås kommun förlorar familjer som gärna hade 
velat bosätta sig i kommunen eftersom integrationsverksamheten inte fungerar 
med bland annat bostäder och SFI, svenska för invandrare. Språket är en viktig 
del för att få en individ att bli en del av samhället. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att möte kommer att hållas mellan 
socialförvaltningen, bildningsförvaltningen samt Stage4U den 28 maj angående 
SFI. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2015-05-12: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Annika Placido, socialchef 


