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Plats och tid Torskolans bibliotek måndagen den 5 november 2007 kl. 08.00-08.50. 
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Ann Ludwigsson (s) 
 Sebina Masinovic (s) 
 Görel Rydén (tp) 
 Markus Johansson (c) 
 Irma Folkesson (c) 
 Patrik Rejneborg (m) 
 Marie Jansson (kd) 
 Marianne Smith (tp), tjänstgörande ersättare för Monica Fredriksson 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Christian Hedlund (fp), ej tjänstgörande ersättare 
 Anders Palmér (m), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Marianne Smith 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 5 november 2007 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragraf 89 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Marianne Smith 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2007-11-05 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-11-05 Datum för anslags 

nedtagande 2007-11-26 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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 §  89 Dnr. 100/07 
 
 
LOKALER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA I GULLABO 
 
Marcus Johansson (c) har till kommunstyrelsen den 18 oktober 2007 
avrapporterat från arbetsgruppen för lokaler i Gullabo. 
 
Från arbetsgruppen föreligger tre alternativ: 
 
Alternativ A – förvärv av prästgården 
Alternativ B – ombyggnad och viss tillbyggnad av gymnastiksalsbyggnaden 
Alternativ C – Björken åtgärdas. 
 
Kommunstyrelsen har den 18 oktober 2007 beslutat föreslå kommunfull-
mäktige att utnyttja den kommunala förköpsrätten på fastigheten Binnaretorp 
2:3 - Gullabo Prästgård (Ks § 215/07). 
 
Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2007 beslutat  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta barn- och 
utbildningsnämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan och 
finansiering för skola och barnomsorg i Gullabo samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att bereda 
återremissen så att ärendet kan avgöras vid ett nytt sammanträde innan tiden  
för kommunens förköpsyttrande har löpt ut (KF § 111/07). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2007 beslutat inhämta 
barn- och utbildningsnämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan 
och finansiering för skola och barnomsorg i Gullabo (Ks AU § 392/07). 
 
Skolchefen redovisar fyra förslag till lokalanvändning och finansiering för 
skola och barnomsorg i Gullabo enligt akt. 
 
Yrkanden 
 
Markus Johansson (c) yrkar bifall till förslag 2, förvärv av Gullabo Prästgård 
och renovering av slöjdhuset, med tillägget att en arbetsgrupp tillsätts i kom-
munen för att undersöka möjligheterna till samutnyttjande av lokaler mellan 
förvaltningarna och uthyrning till andra hyresgäster. Köpet av Gullabo Präst-
gård finansieras med en personalminskning på 1-2 tjänster. 
 
Sören Bondesson (s) yrkar bifall till förslag 3, inget förvärv av Gullabo Präst-
gård men renovering av slöjdhuset. Förslaget är kostnadsneutralt. 
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§  89 forts. Dnr. 100/07 
 
Propositionsordning och votering 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt hans eget förslag. 
 
Irma Folkesson (c) begär votering. 
 
Vid voteringen är ja = bifall till förslag 3 och nej = bifall till förslag 2.             
 
Votering genomförs och utfaller sålunda att för ja röstar Sören Bondesson (s), 
Ann Ludwigsson (s), Sebina Masinovic (s) och Patrik Rejneborg (m) och för 
nej röstar Markus Johansson (c), Irma Folkesson (c), Marie Jansson (kd), 
Marianne Smith (tp) och Görel Rydén (tp). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla förslag 2. Förslaget innebär  
förvärv av Gullabo prästgård - Binnaretorp 2:3. I prästgården skall inrymmas 2 
förskoleavdelningar för 1-3-åringar respektive 4-5-åringar, lokaler för hem-
kunskap (som för närvarande är inrymda i stationshuset), fritidshem, skolhälso-
vård, lokaler för textilslöjd och bibliotek. Vidare skall slöjdhuset renoveras. 
Fritidsgården flyttar in i slöjdhuset och biblioteket används som grupprum. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsanteckning 
 
Skolchefen förordar förslag 3 som är kostnadsneutralt. 
 
Reservation 
 
Mot nämndens beslut reserverar sig Sören Bondesson (s), Ann Ludwigsson (s), 
Sebina Masinovic (s) och Patrik Rejneborg (m) 
 
____________ 
Exp. Ks 
 
 
 
 


