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Plats och tid Möre Hotell onsdagen den 26 januari 2011 08.30-12.00.          
  
Beslutande Irma Folkesson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Marie Jansson, KD, § 1 
 Maria Karlsson, C, § 2 
  
  
       
   
Övriga deltagande Leif Karlsson, tf bildningschef, föredragande, sekreterare 
  Lotta Elmbro, rektor Torskolan 7-9, § 2 
 Lisbeth Kromnow, rektor Torskolan F-6, § 2 
 Inger Sandbäck, rektor för förskolan, § 2 
 Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid, § 2 
 Anders Thomas, rektor Bergkvara och Söderåkra skolor och särskolan, § 2 
 Bertil Tjerneld, rektor Korrespondensgymnasiet, § 2 
 Maria Karlsson, C, ej tjänstgörande ersättare, § 1 
       
       
       
  
Utses att justera Sören Bondesson 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen måndagen den 31 januari 2011 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer 1 - 2 
  Leif Karlsson  
 Ordförande        
  Irma Folkesson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 2 
 
§ 1 Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 2 Överläggning med rektorer och enhetschef 
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AU § 1/11   07/100, 11/05 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skyddsombuden Marita Ehrnborg och Lennart Alriksson, Lärarförbundet, har 
ingått till Arbetsmiljöverket med begäran om föreläggande eller förbud enligt 6 
kap 6 a AML med åberopande av bilagd skrivelse angående risker i arbetsmil-
jön vid Gullabo förskola. Arbetsmiljöverket emotser svar senast den 1 februari 
2011. 
 
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2010 gett TFAB ägardirektiv att försälja 
Gullabo Prästgård under förutsättning att utemiljön för barnen är iordning-
ställd innan försäljning sker.  
 
TFAB har inkommit med skrivelse vari man framför att besked önskas från 
bildningsnämnden angående utemiljön, så att arbetet med densamma kan starta 
under februari månad med beställning av utrustning. TFAB vill slutföra arbetet 
med skolgården snarast för att kunna bjuda ut Prästgården till försäljning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-26: 
 
T f bildningschefen redogör för den utredning som gjorts angående eventuell 
förläggning av undervisningen för årskurs 5-6 i Gullabo skola till Torskolan. 
Av utredningen framgår att det ej blir en bra lösning att förlägga både fritids-
hem och förskola i skolans lokaler vid en flytt av åk 5-6. Dessutom kommer 
organisationen vid Torskolan att utökas de närmaste två åren vid en flytt, vilket 
innebär att besparingen blir marginell. 
 
Arbetsutskottet föreslår: 
 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att undervisningen för 
elever i årskurs 5-6 bibehålls på Gullabo skola tills vidare. 
 
Stationshuset och biblioteket används för förskola och fritidshem. TFAB får i 
uppdrag att tillsammans med rektorerna ta fram en plan samt skissritning över 
hur lokalerna på bästa sätt kan anpassas till verksamheten. TFAB får dessutom 
i uppdrag att påbörja arbetena med renovering av skolgården enligt tidigare 
upprättad skiss. Målsättningen skall vara att lokaler och skolgård är iordning-
ställda till sommaren 2011. Tillträde till prästgården får ej ske förrän utemiljön 
är ordnad. 
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Fortsättning § 1/11,  Förskolelokaler i Gullabo 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Tf bildningschefen får i uppdrag att avge yttrande enligt Arbetsmiljölagen 6 
kap. § 6 a enligt ovan angivet förslag till inriktning.  
 
Ordföranden, Irma Folkesson, C, deltar ej i såväl arbetsutskottets förslag som 
beslut enligt ovan med undantag av förslaget att undervisningen för elever i åk 
5-6 bibehålls på Gullabo skola. 
 
--------- 
Sändlista 
Arbetsmiljöverket 
Berörda skyddsombud 
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AU § 2/11 
Överläggning med rektorer och enhetschef       
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet överlägger med rektorer och enhetschef om gemensamma 
angelägenheter. Samtliga rektorer/enhetschef lämnar rapport om sin verk -
samhet. Därefter följde en diskussion kring framtidsplanering av respektive 
verksamheter samt de ekonomiska ramar som gäller. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
      
-----  


