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Plats och tid Nya kommunhuset, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 17.30 – 19.00 
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Beslutande Sören Bondesson, S, ordförande 

Jill Jonsson, S 
Roger Isberg, S  
Christer Rydén, M 
Elsa Jannert, FP 
Tony Schäfer, C 

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

  
Övriga deltagande Håkan Petersson, bildningschef, föredragande 
  
 

Hanna Grahn, sekreterare 
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Utses att justera Eva-Kristina Berg, C 
 

  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 28 maj 2015 
plats och tid  
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Sekreterare       Paragraf 73 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
Sören Bondesson                       
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Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 
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 Deltagare Närvarande § 

   

Sofie Larsson, förskolechef  73 

Anders Ohlsson, rektor 73 

Johanna Fors, rektor 73 

Per-Olov Karlsson, SD, ej tjänstgörande ersättare 73 

Lena Andersson, MP, ej tjänstgörande ersättare 73 

Anna Olausson, KD, ej tjänstgörande ersättare 73 

Lina Jonsson, S, ej tjänstgörande ersättare 73 
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BIN § 73/15  15/BIN0079 
BIN § 67/15     
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 § 73/15, 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 
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Fortsättning BIN § 73/15, 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 § 73/15, 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 § 73/15, 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 § 73/15, 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 samt Centerpartiets 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 
 
 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 14   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2015-05-28 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning BIN § 73/15, 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. 

 

Bildningsnämndens behandling 2015-05-28: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar bildningsförvaltningens 
svar på de frågeställningar av verksamhetskaraktär Eva-Kristina Berg, 
C, yrkat vid arbetsutskottets sammanträde den 12 maj. 
 
Skrivelser i ärendet har inkommit från föräldrar, elever och personal 
angående verksamheten i Gullabo. 

 
Yrkanden, proposition och omröstning 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga 
Socialdemokraterna, samt Elsa Jannert, FP, uttrycker: 
 
Med anledning av att föräldrar, personal, förskolechef och rektor under 
våren framfört oro över situationen i Gullabo förskola och skola vad 
gäller lokaler, utemiljö samt verksamhet, har bildningsnämnden begärt 
in en utredning över förskola och skolverksamhet samt förslag på 
åtgärder till förbättringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 73/15, Gullabo skola 
 
I den utrening som nu har presterats för bildningsnämnden, personal, 
elever och föräldrar förordar utredarna alternativ 3, vilket innebär att 
det ska göras en långsiktig satsning och upprustning av förskolan och 
F-3 i Gullabo vad gäller lokaler och utemiljöer samt att årskurs 4-6 
flyttar till Ekbackskolan i Torsås, där det säkerställs att dessa årskurser 
får en fullgod skolverksamhet och undervisning enligt gällande 
styrdokument, skollag och läroplanens krav. 
 
Bildningsnämnden anser det därför vara av största vikt att skapa de 
bästa förutsättningar för verksamheten genom att 

1. I Gullabo satsa på en förstklassig förskola och F-3 med fritids 
samt ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö 

2. 4-6 flyttar till Torsås där nedanstående prioriteras och erbjuds: 

 Legitimerade lärare i samtliga ämnen, 

 Välfungerande och för ändamålet anpassade lokaler, 

 Undervisning årskursvis, 

 Förutsättningar att arbeta i olika 
gruppsammansättningar, 

 Större möjligheter till valalternativ vad gäller teman, 
grupparbeten med mera, 

 Bättre tillgång till adekvata resurser, 

 Fin miljö och natur intill hembygdsgården samt närhet 
till Ödet och Malmen, 

 Närhet till sporthall, slöjdsalar, bibliotek och elevhälsa, 

 Egen skolbyggnad, fritidsgård och utemiljö, 

 Mjukare övergång till högstadiet då miljöerna redan är 
kända. 

 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga 
Socialdemokraterna, samt Elsa Jannert, FP, yrkar med anledning av texten 
ovan 
 
att bildningsnämnden antar utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär 
en långsiktig satsning genom upprustning och anpassning av lokaler 
och utemiljöer till förskola, F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4-6 börjar i 
Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 
implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att 
därvid organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut 
samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 73/15, Gullabo skola 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att 
profilera hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, 
utifrån perspektivet natur och miljö. 
 
Enligt begäran från Eva-Kristina Berg, C, ajourneras sammanträdet mellan kl. 
18.45 och 18.50 innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna.  

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, anser 
 
att utredning har: 

 Många brister i form av obesvarade frågor, 

 Ofullständiga resonemang, 

 Begränsade möjligheter för barn, föräldrar och personal att i 
dialog och samverkan påverka förslagen, 

 Brist på vilja att se nya kreativa och långsiktiga lösningar på små 
skolors unika möjligheter. 

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, vill se förslag på att behålla F-6 i Gullabo, 
samt alternativ till att lösa lokalfrågan för förskolan. Förslagen ska 
arbetas fram i samråd och dialog med bland annat personal- och 
föräldragrupper. 
Detta med respekt för vad beslut om elevflytt innebär för ett stort antal 
nuvarande och kommande barnfamiljer i upptagningsområde Gullabo. 

 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, yrkar med hänvisning till ovanstående  
 
att beslutet är av så stor betydelse för bygden i Gullabo och Torsås 
kommun att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige enligt 
kommunallagen 3 kap. 9 §. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas och 
Folkpartiets yrkande samt Centerpartiets och Sverigedemokraternas yrkande 
finner han att bildningsnämnden beslutat enligt Socialdemokraterna och 
Folkpartiets yrkanden varvid omröstning begäres. 
 
Vid om röstning där ja = enligt Socialdemokraternas och Folkpartiets 
yrkande och nej= Centerpartiets och Sverigedemokraternas yrkande avges 4 
ja-röster, 4 nej-röster samt en avstår. Hur var och en har röstat framgår 
av omröstningslista nummer 3.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 73/15, Gullabo skola 

 
Varvid ordförandens utslagsröst fäller avgörandet till förmån för 
Socialdemokraternas och Folkpartiets yrkande. 
 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Socialdemokraternas och 
Folkpartiets yrkande. 

 
Omröstningslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Sören Bondesson S  X   

Jill Jonsson S  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 4 4 1 

 
Bildningsnämndens beslutar: 
att bildningsnämnden antar utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär 

en långsiktig satsning genom upprustning och anpassning av lokaler 
och utemiljöer till förskola, F-3 och fritids i Gullabo, 

 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4-6 börjar i 

Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 

implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att 
därvid organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta 
beslut, 

 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att 

profilera hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, 
utifrån perspektivet natur och miljö samt 

 
att ärendet skall direktjusteras. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 73/15, Gullabo skola 
 

Reservation 
Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer, samtliga Centerpartiet, 
samt Nicklas Thorlin, SD, reserverar sig mot fattat beslut. 
 

Protokollsanteckning 
Anna Olausson, KD och Lina Jonsson, S, båda ej tjänstgörande 
ersättare, vill till protokollet få antecknat att de stödjer fattade beslut. 
--------- 
Sändlista: 


