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Plats och tid Gullabo skola onsdagen den 18 november 2009 kl. 08.30-11.30. 
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Hans Gustafsson (v) 
 Marianne Smith (tp) 
 Bert Appert (tp) 
 Markus Johansson (c) 
 Irma Folkesson (c) 
 Patrik Rejneborg (m), kl. 08.30-11.15 
 Marie Jansson (kd) 
 Pia Buchwald Nielsen (c), tjänstgörande ersättare för Anders Palmér (m),  
 kl. 08.30-11.15 
 Margareta Ohlin (fp), tjänstgörande ersättare för Ann Ludwigsson (s) 
 Christina Svensson (c), tjänstgörande ersättare för Christina Lönnqvist  (s) 
  
  
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Lisbeth Kromnow, rektor för Gullabo skola 
 Inger Sandbäck, fö rskolerektor 
 Marita Ehrnborg, skyddsombud 
 Lena Lund, skyddsombud 
  
  
Utses att justera Marie Jansson 
  
Justeringens  Bildningskontoret fredagen den 20 november 2009 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragraf 97 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Marie Jansson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2009-11-18 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-11-20 Datum för anslags  
nedtagande 

2009-12-11 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  97 Dnr. 100/07 
 
 
FÖRSKOLELOKALER I GULLABO 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 beslutat inhämta 
skriftlig redogörelse från förskolerektor Inger Sandbäck och yttrande från 
bildningsnämnden angående lokalfrågan för barnomsorgen i Gullabo samt 
synpunkter från TFAB angående värdet av fastigheten Binnaretorp 2:3 
(Gullabo Prästgård) vid en eventuell avstyckning av fastigheten. 
 
Yttrande har inkommit från tf bildningschef Leif Karlsson och förskolerektor 
Inger Sandbäck enligt akt. Av yttrandet framgår att nuvarande förskolelokaler 
är tillräckliga för ändamålet men att förbättringar och omdisposition av verk-
samhet behövs inom skolområdet. 
 
Vidare har ett antal föräldrar och invånare i Gullabo inkommit med frågor 
och synpunkter beträffande lokaler för förskola och skolbarnsomsorg i 
Gullabo. 
 
Slutligen har skyddsombudet vid Gullabo förskola inkommit med skrivelse 
angående risker i arbetsmiljön vid Gullabo förskola och med begäran om 
åtgärdande av desamma enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §. 
 
Skriftligt svar från bildningsnämndens ordförande, tf bildningschefen och 
förskolerektor Inger Sandbäck har tillställts skyddsombudet enligt akt. 
 
Bildningsnämnden har den 5 november 2009 beslutat att hela nämnden besöker 
Gullabo förskola och skola i anslutning till arbetsutskottets sammanträde den 
18 november för att se vilka åtgärder som kan vidtas som svar på skyddsom-
budets skrivelse (BIN § 91/09). 
 
Efter företagen rundvandring redogör förskolerektor Inger Sandbäck för 
samverkan mellan förskola och fritidshem när det gäller öppning och stäng-
ning. 
 
Rektor Lisbeth Kromnow redogör för samverkansformer mellan 5-åringarna i 
förskolan och förskoleklassen. 
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§  97  forts. Dnr. 100/07 
 
 
Yrkanden 
 
Sören Bondesson (s) yrkar att förskola och fritidshem skall inrymmas i 
befintliga lokaler i stationshuset och Gullabo skola under förutsättning att 
erforderliga förändringar av utemiljön vidtages. Gullabo Prästgård behöver ej 
tas i anspråk. 
 
Markus Johansson (c) yrkar att bildningsnämnden beslutar att snarast möjligt 
infordra från TFAB följande uppgifter: 
 
§ Hyreskostnad för Gullabo Prästgård sedan den iordningställts till ända-

målsenliga lokaler och utemiljö för naturförskola och naturfritids. 
  
§ Hyreskostnad efter renovering av fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken). 

 
§ Hyreskostnad efter iordningställande av Gullabo Stationshus och biblio-

teket i Gullabo skola till ändamålsenliga lokaler för förskola och fritids-
hem. 

 
Irma Folkesson (c) yrkar som ett tillägg till Markus Johanssons yrkande att 
TFAB även får i uppdrag att inkomma med uppgift om kostnaden för att anpas-
sa befintlig utemiljö vid stationshuset och biblioteket, så att det går att bedriva 
förskola och fritidshem i nämnda lokaler. 
 
Pia Buchwald Nielsen (c) yrkar att bildningsnämnden först tar ställning till hur 
stor yta som behövs för att bedriva förskola och fritidshem i Gullabo och sedan 
begär in uppgifter från TFAB om hyreskostnaden för erforderliga lokaler. 
 
Propositionsordning och votering 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt hans eget yrkande. 
 
Irma Folkesson begär votering som verkställs genom öppen omröstning enligt 
följande propositionsordning: 
 
Den som röstar för ordförandens förslag röstar Ja. Den som röstar för Markus 
Johanssons förslag med Irma Folkessons tilläggsyrkande röstar Nej. 
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§  97  forts. Dnr. 100/07 
 
 
Voteringen utfaller sålunda att för Ja röstar Sören Bondesson (s) och 
Marie Jansson (kd) och för Nej röstar Markus Johansson (c), Irma 
Folkesson (c), Christina Svensson (c), Margareta Ohlin (fp), Bert 
Appert (tp) och Marianne Smith (tp). 
 
Hans Gustafsson (v) avstår från att rösta. Pia Buchwald Nielsen (c) 
och Patrik Rejneborg (m) har lämnat sammanträdet före voteringen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Bildningsnämnden beslutar ingå till TFAB med begäran om uppgifter på: 
 
§ Hyreskostnad för Gullabo Prästgård sedan den iordningställts till ända-

målsenliga lokaler och utemiljö för naturförskola och naturfritids. 
 
§ Hyreskostnad efter renovering av fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken). 

 
§ Hyreskostnad efter iordningställande av Gullabo Stationshus och biblio-

teket i Gullabo skola till ändamålsenliga lokaler för förskola och fritids-
hem. 

 
§ Kostnaden för att anpassa befintlig utemiljö vid stationshuset och biblio-

teket, så att det går att bedriva förskola och fritidshem i nämnda lokaler. 
 
_____________ 
Exp. TFAB 
Berörda skyddsombud 
 
 
 
 
  


