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AU § 18/14   13/BIN0092   
AU § 2/14    
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18 § 151 att godkänna reviderad 
samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
2013-2014. 
Samtidigt beslutar kommunfullmäktige att bildningsnämnden ska se över vilka 
konsekvenser bildningsförvaltningen får utifrån tecknat 
samverkansöverenskommelse med Landstinget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-15: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att se över vilka konsekvenser 

bildningsnämndens verksamhet får utifrån tecknat 
samverkansöverenskommelse med Landstinget samt 

 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att delen angående samverkansavtal 
mellan skolorna i länets kommuner och BUP kommer att revideras. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att avvakta reviderad samverkansavtal mellan skolorna i länets kommuner och 

BUP. 
------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
KF 
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AU § 19/14    13/BIN0071 
AU § 3/14    
BIN § 153/13    
BIN § 123/13    
AU § 62/13    

BIN § 111/13     
AU § 56/13     
BIN § 69/13  
AU § 26/13  
Lokalutredning 
  
Ärendebeskrivning  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, redogör för händelser och tidsplan 
angående Torsås kommuns lokalutredning.  
Kerstin Björn, lokalutredare, har den 19 mars träffat ansvariga rektorer och 
enhetschefer på bildningsförvaltningen för att gå igenom fastighetsinventering, 
ritningar över förvaltningens fastigheter samt aktuellt lokalbehov.  
Sammanställning över erhållet material kommer att presenteras för 
lokalutredningens styrgrupp den 22 april.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-20:  
att föra informationen vidare till bildningsnämnden.  
 

Bildningsnämndens behandling 2013-04-08:  
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att centrala ledningsgruppen 
kommer att träffa Kerstin Björn, lokalutredare, den 10 april för en första 
genomgång av den sammanställning som gjorts över lokalinventeringen.  
 

Bildningsnämnden beslutar:  
att lägga informationen till handlingarna.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska hålla ett informationsmöte 
för allmänheten angående lokalutredningens erhållna resultat. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03: 
att efterhöra med kommunstyrelsen om/när/hur lokalutredningens erhållna 

resultat kommer allmänheten tillhanda, 
 
att tillfråga kommunstyrelsen om att av Kerstin Björn, lokalutredare, få erhålla 

en föredragning för bildningsnämnden angående lokalutredningens resultat 
samt 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 19/14, Lokalutredning 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Lokalutredningens första två delar presenteras enligt akt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-06-04 § 214 att yttrande 
avseende de två första delarna ska inlämnas senast 6 september 2013. 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-06-05 § 166 att ett informationsmöte för 
allmänheten ska hållas där Kerstin Björn, Norconsult, redovisar 
lokalutredningen.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att inte erinra sig över innehållet i lokalutredningens första två delar samt 
 
att delge bildningsnämnden arbetsutskottets beslut. 

 
Bildningsnämndens behandling 2013-09-09: 
Lokalutredningen har den 5 september redovisats för allmänheten.  
 
Långsiktig planering av organisationens framtida struktur kan först ske när 
lokalutredningens del tre är bearbetad i partigrupperna. 
 
Sören Bondesson, S, begär ajournering för Socialdemokraterna.  
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.15 och 18.25 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att inte erinra sig över faktadelen i lokalutredningens första två delar samt 
 
att efterhöra med kommunstyrelsen om ny tidsplan för lokalutredningen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11: 
att inte yttra sig över lokalutredningens del tre. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på 

riktlinjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg och 
mellanstadieskolor samt 

 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 19/14, Lokalutredning 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring processen med att definiera 
lägsta elevunderlag vilket även härrör till individens behov och 
gruppsammansättning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars presentera förslag på rapport. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer 
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AU § 20/14   13/BIN0136 
AU § 7/14    
BIN § 169/13    
BIN § 142/13     
Bibliotekets framtida placering 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna belyser vikten av ett gemensamt skol- och folkbibliotek i 
Torsås. 
 

Yrkande och proposition  
Socialdemokraterna yrkar 
 
att påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn av 
koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB med bildningsnämnden och Stage 
projektgrupp. 
Bibliotekets hyreskontakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör 
genomlysas. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Socialdemokraternas yrkande. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn av 

koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB med bildningsnämnden och 
Stage projektgrupp samt 

 
att bibliotekets hyreskontrakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör 

genomlysas. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Sören Bondesson, S framför önskemål om att folkbibliotekets framtida placering 
skall inrymmas i Torsås kommuns egna lokaler. 
 
Hyreskontraktet på nuvarande lokal sträcker sig fram till 2016-12-31 och har två 
års uppsägningstid. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda folkbibliotekets framtida 

placering samt 
 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 20/14, Bibliotekets framtida placering 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur- och fritid, har av bildningsförvaltningens 
förvaltningsledning utsetts att leda utredningen av folkbibliotekets framtida 
placering. 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp anser dock att ramarna kring uppdraget 
att utreda folkbibliotekets framtida placering är vaga och behöver preciseras.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsnämndens partigrupper att till bildningsnämndens 

sammanträde den 10 mars ha diskuterat igenom framtidens behov av ett 
folkbibliotek samt uppdragets ramar. 

--------- 
Sändlista: 
Bildningsnämndens partigrupper 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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AU § 21/14 
AU § 9/14 
BIN § 171/13     
BIN § 231/12 
AU § 112/12     
Centrala elevhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Elevhälsans viktigaste uppgifter är att verka hälsofrämjande och förebyggande, 
att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. 
Elevhälsan utgör en del av det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och 
ungdomar med hälsoproblem och behov av särskilt stöd. 
 
I centrala elevhälsan som är ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam samlas 
resurser i form av specialkompetenser som strukturerat verkar övergripande i 
förvaltningen. Här ingår skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska 
samt specialpedagog. 
Den centrala elevhälsan arbetar efter en ärendegång som baseras på struktur 
med tydliga rutiner och får sina uppdrag av rektorerna som anmäler sina 
elevärenden till teamet. 
Centrala elevhälsan har som uppgift att ge konsultativt stöd och handledning till 
personal inom hela bildningsförvaltningen. En modell för stödjande av lärarnas 
hantering av elevärenden har tagits fram vilket ämnar stärka arbetet med 
utformning av åtgärdsprogram. Stöd och rådgivning till föräldrar är en annan 
viktig del av den centrala elevhälsans arbete. 
 
Bildningsnämnden har sedan några år tillbaks köpt tjänster i form av 
skolpsykolog, specialpedagog samt talpedagog av Emmaboda kommuns 
resursteam Resolut. Den centrala elevhälsan har idag dock samma kompetens 
som Resolut varvid egen organisation bör prioriteras för att ge fullständig 
överblick. 

 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-21: 
Centrala elevhälsan framför önskemål angående en samlad arbetsplats. Upplägg 
för redovisning till bildningsnämnden med struktur likt årshjulet för 
måluppfyllelse presenteras som önskvärt för att öka det totala arbetet för en 
effektiv elevhälsa.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-21: 
att föra informationen vidare till bildningsnämndens sammanträde den 3 

december. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03: 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 21/14, Centrala elevhälsan 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med den centrala elevhälsan fortlöper med 
hänsyn till ambitionen att stärka den egna organisationen och minska 
användingen av Resolut. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring centrala elevhälsans pågående 
arbete med att stärka den egna organisationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 februari återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-20: 
Möte har hållits mellan ansvarig chef för centrala elevhälsan samt bildningschef, 
rektorer och förskolechef där förväntningar har diskuterats utifrån lagstadgat 
uppdrag. Nytt möte kommer att hållas mellan parterna där även centrala 
elevhälsans medlemmar närvarar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars återrapportera hur arbetet 

fortlöper. 
--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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AU § 22/14   11/BIN0001  
AU § 10/14    
BIN § 172/13    
BIN § 240/12 
BIN § 16/11     
Kontaktpersoner 2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger på kontaktpersoner för förskolor och skolor under 
mandatperioden 2011-2014 enligt följande: 
 

Område    Kontaktpersoner 
Bergkvara - förskolor, skola, kultur   Östen Barrdahl 
och fritid    Roger Isberg 

Patrik Rejneborg 
 

Gullabo - förskolor, skola, kultur   Irma Folkesson 
och fritid    Kjell Mattsson 

Ann-Britt Mårtensson 
 

Söderåkra - förskolor, skola, kultur och Anita Winblad 
fritid    Lina Milesson 

 
Torsås - förskolor, Torskolan år F-6,   Marie Jansson 
särskolan    Jill Jonsson 

Lina Jonsson 
 
Torsås - Torskolan år 7-9, kultur och   Sören Bondesson 
fritid innefattande bland annat  Maria Karlsson 
kommunbibliotek, sporthall och TM  Inga-Britt Karlsson 
 
Korrespondensgymnasiet   Anders Palmér 

Per Olof Peterson 
Christina Svensson 

 

Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Kontaktpersoner för perioden 2011-2014 utses enligt ovanstående 
sammanställning. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-12-03: 
Efter förändringar i form av avgångna samt nytillkomna ledamöter och ersättare 
i bildningsnämnden, behöver kontaktpersoner för förskolor och skolor 
uppdateras.  
 
Ett beslut angående uppdragets tidsåtgång behöver fastställas.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 22/14, Kontaktpersoner 2011-2014 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Hanna Grahn, utredningssekreterare, att till bildningsnämndens 

sammanträde i februari 2013 ta fram förslag för kontaktpersoner till förskolor 
och skolor samt  

 
att tidbegränsning för uppdraget fastställs till fyra timmar per termin alternativt 

en dag per läsår för vardera ledamot/ersättare. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Förslag på kontaktpersoner för förskolor och skolor presenteras. 
 

Yrkanden och proposition  
Lina Milesson, FP med instämmande av Marcus Johansson, C och Patrik 
Rejneborg, M yrkar att ledamöterna istället för att använda sig av modellen med 
kontaktpolitiker för de olika områdena fortsättningsvis, en heldag, en gång per 
läsår, tillsammans ska åka ut och besöka bildningsnämndens olika verksamheter. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiv till Lina Milessons, FP yrkande. 

    
Bildningsnämnden beslutar: 
att ledamöterna istället för att använda sig av modellen med kontaktpolitiker för 

de olika områdena fortsättningsvis, en heldag, en gång per läsår, tillsammans 
ska åka ut och besöka bildningsnämndens olika verksamheter. 

 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, efterhör när och hur de beslutade verksamhetsbesöken ska 

förläggas. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Bildningsnämndens tidigare genomförda verksamhetsbesök diskuteras. Under 
kommande verksamhetsbesök bör till en början verksamheten i Gullabo samt 
biblioteket prioriteras. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att planera ett heldagsbesök i 

bildningsnämndens verksamhetsområde under april månad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 22/14, Kontaktpersoner 2011-2014 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Hanna Grahn, utredningssekreterare, presenterar innehåll och tänkbart schema 
för ett verksamhetsbesök inom bildningsnämndens verksamhetsområde 
måndagen den 14 april. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att genomföra ett verksamhetsbesök inom bildningsnämndens 

verksamhetsområde måndagen den 14 april enligt presenterat schema. 
--------- 
Sändlista: 
Samtliga rektorer och enhetschefer
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AU § 23/14 14/BIN0019  
Verksamhetsberättelse 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör enligt akt för förslag till 
bildningsnämndens verksamhetsberättelse. 
 
Bildningsnämnden visar ett totalt underskott mot budget på 679 tkr. 
Den sista budgetprognosen för 2013 som upprättades efter oktober månad 
pekade mot ett underskott om 500 tkr. Efter att ett sparbeting ålagts 
verksamheterna uppnåddes till slut en besparing på 974 tkr. 
 
Bildningsförvaltningen äskade från kommunfullmäktige om kompensation för 
ökade kostnader inom kollektivtrafiken/skolskjutsarna med 500 tkr. 
Kommunfullmäktige beviljade dock inget tilläggsanslag. Budgetavvikelsen för 
kollektivtrafiken/skolskjutsarna uppgår därmed till -750 tkr. 
 
Efter att den sista budgetuppföljningen gjordes har det konstaterats att det 
saknas överenskommelse mellan socialnämnden och bildningsnämnden för 2013 
angående fördelning av bidraget från migrationsverket. Tidigare år har 25 000 
kronor per barn fördelats till bildningsnämnden för att täcka extrakostnader som 
uppstått som en konsekvens av flyktingbarn i skola/förskola. Bildningsnämnden 
hade i uppföljningarna 2013 räknat med 500 tkr i ersättning som nu uteblir och 
istället stannar i integrationsenheten. 
 
Överskottet på gymnasieskolan beror i huvudsak på att det i genomsnitt varit 
460 elever inskrivna mot budgeterade 450. 
 

Yrkande och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar 
 
att kostnaderna för kollektivtrafik/skolskjutsar ska genomlysas. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19:  
att ställa sig positiva till yrkandet och ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 

genomlysa kostnaderna för kollektivtrafik/skolskjutsar samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att godkänna presenterad verksamhetsberättelse. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom
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AU § 24/14   12/BIN0137   
Bemötande och delaktighet 
 
Ärendebeskrivning 
Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2013-03-18 § 39. 
 
Det funktionshinderpolitiska programmet kommer att åtföljas av en 
handlingsplan som ska ingår i förvaltningarnas verksamhetsplanering och 
uppföljning. Av den ska framgå vilka behov av åtgärder som finns de närmaste 
åren. 
 
För att underlätta arbete med funktionshinderpolitiska åtgärder i det dagliga 
arbete och för att skapa en gemensam syn på aktivitetera kring 
funktionshinderfrågor vill Torsås kommun för de närmaste åren fokusera på 
följande områden: bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 
 
Styrgruppen för funktionshinderpolitiskt program föreslår 2014-01-21 § 1 att 
nämnder och bolag ser över hur deras verksamheter arbetar gällande bemötande 
och delaktighet utifrån antaget funktionshunderpolitiskt program, beslutat 2013-
03-18. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Bildningsnämndens verksamheter arbetar utifrån gällande nationella 
styrdokument vilka väl harmonierar med ambitionerna i 
Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
-------- 
Sändlista: 
Styrgrupp, funktionshinderpolitiskt program 
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AU § 25/14   
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att 
 

 Skolinspektionen avskrivit ärende om anmälan om skolsituation för elev 
på Korrespondensgymnasiet, 

 tekniska nämnden har avslagit förfrågan om ny lekplats vid förskolan 
Smultronet samt 

 hyresavtal för Korrespondensgymnasiets nya lokaler på Sophiagården är 
undertecknade och att inflyttning beräknas påbörjas15 juni 2014. 

  

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 26/14 

Delgivningsärende 
 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott delges 
 

 Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden och 
socialnämnden, är inte längre aktuellt, 13/BIN0090. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på bildningsförvaltningens expedition. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 27/14   14/BIN0006 
Förskoleverksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lotta Elmbro, förskolechef, har sökt ansökt om tjänstledighet för jobb i annan 
kommun och slutar sin tjänstgöring i Torsås kommun den 26 februari. 
Rekrytering av ny förskolechef behöver därför genomföras omgående. 
 
Lärarförbundets skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a inkommit 
med en begäran angående medlemmarnas arbetsbelastning. Lärarförbundet 
begär svar på hur en rimlig organisation ska se ut och när den ska genomföras. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19: 
att följa upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 28/14   11/BIN0077   
AU § 79/13    

AU § 17/13     
BIN § 11/13    
BIN § 4/13  

Renovering av tillagningskök Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Bergkvara skola är ålderdomligt och i behov av renovering. 
 

Yrkanden och proposition  
Maria Karlsson, C, yrkar att köket ska renoveras. 
 
Marcus Johansson, C, och Roger Isberg, S, bifaller yrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt yrkandet. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att tillagningsköket på Bergkvara skola ska renoveras samt 
 
att tidigare taget beslut angående renovering av köket på Bergkvara skola ska tas 

fram och presenteras på kommande arbetsutskott. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-02-04: 
Elinor Hammare, kostchef, redogör för den ansträngda situationen med det 
bristfälliga tillagningsköket på Bergkvara skola samt den arbetssituation detta 
medför för personalen. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att man väntar 
med fortsatt arbete angående renovering av tillagningsköket på Bergkvara skola 
till dess att resultatet av pågående lokalutredning är klar. 
  
Marcus Johanssons, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar att uppdra 
åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov 
och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för renovering av 
Bergkvara skolas tillagningskök. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Marcus Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att 
bildningsnämnden beslutat enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Marcus Johanssons, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. 
Hur var och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
  

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 33   

Bildningsnämndens arbetsutskott  2014-02-19 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Fortsättning AU § 28/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara 
skola 
 
Bildningsnämnden har sålunda beslutat att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, 
tillsammans med lokalutredarna, utifrån behov och användningsområde ska ta 
fram två kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Lina Milesson FP  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Marcus Johansson C  X  

Maria Karlsson C  X  

  Summa 5 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Elinor Hammare, kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 

utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 

 

Reservation 
Sören Bondesson, S, Roger Isberg, S och Jill Jonsson, S reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för Sören Bondesson, S yrkande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-02-20: 
Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, informerar att lokalutredarna inte kan åta 
sig uppdraget, med att utifrån behov och användningsområde ta fram två 
kostnadsförslag för renovering av Bergkvara skolas tillagningskök, inom ramen 
för lokalutredningen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att invänta resultat av pågående lokalutredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-23: 
En inspektion av Bergkvara skolas tillagningskök har genomförts av 
kommunens livsmedelsinspektör. Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga, 
men bör åtgärdas omgående. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 28/14, Renovering av tillagningskök Bergkvara 
skola 
 
Förslag i genomförd lokalutredning behandlar eventuella möjligheter till 
hantering av lokalsituationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Maria Karlsson, C efterhör om de avvikelser som framkom vid kommunens 
livsmedelsinspektörs inspektion har åtgärdats. 
Håkan Petersson, bildningschef, bekräftar att fastighetsägaren ombesörjt 
vidtagna åtgärder är och att köket uppfyller erforderliga krav. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att se över kostnader och innebörd av en 

uppfräschning av befintligt tillagningskök och matsal i Bergkvara skola. 
--------- 
Sändlista: 
Elinor Hammare, kostchef 
Inger Sandbäck, rektor 
Torsten Karlsson, ekonom 
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AU § 29/14   13/BIN0127 
BIN § 161/13    
AU § 94/13    
Ersättning för flyktingplacering 
 
Ärendebeskrivning 
Avtal slöts 2010-09-28 mellan integrationsenheten och bildningsnämnden kring 
en ersättning på 25 tkr för barn i skolan, förskolan och förberedelseklass. Enligt 
avtalet upphör ersättningen om barnet/eleven avslutar sin placering/skolgång. 
Avtalet upphörde att gälla 2012-12-31 då en ny överenskommelse skulle träffas 
utifrån nya förutsättningar, men på grund av personalbyten hos båda parter har 
bildningsnämnden fortsatt budgeterat för ersättning utan att nytt avtal har 
fattats. 
 
Bildningsnämnden har fortlöpande kostnader utanför ram för varje barn/elev 
med flyktingstatus som placeras i skola, förskola samt förberedelseklass och 
behöver därför även fortsättningsvis ersättas för dessa. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-20: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
I budget 2013 är intäkt för ersättning beräknad till cirka 400 tkr, vilket 
kan medföra att underskottet vid årets slut ökar. 
I budget 2014 är intäkt för ersättning budgeterad med 350 tkr. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för avgörande av 

ersättningsanspråket så länge bildningsnämnden har kostnader 
utanför ram. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för det svar 
bildningsförvaltningen efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
inlämnat med synpunkter angående de resurser som behövs för att lösa 
uppdraget med flyktingplacerade barns rätt till utbildning enligt lag.  
Med stöd av förordningens (SFS 2010:1122) paragraf 10 
”Schablonersättning” där uppdragets innehåll beskrivs anser 
bildningsförvaltningen att ungefär 60 % av uppdraget organiseras inom 
bildningsförvaltningens verksamhet i Torsås kommun. 60 % av 
ersättningen bör därför tillfalla bildningsförvaltningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 30/14   12/BIN0088 
BIN § 5/14    
AU § 6/14   
AU § 95/13  
BIN § 154/13    
BIN § 140/13     
AU § 63/13    
BIN § 98/13    
AU § 55/13     
BIN § 96/13     
Renovering av Torskolans lokaler  

  
Ärendebeskrivning 
Erhållande av resultat från den pågående lokalutredningen, 2013-04-08 § 69, kan 
komma att dra ut på tiden. Med anledning av detta uppmanar Maria Karlsson, 
bildningsnämndens ordförande, de olika partigrupperna att återuppta 
diskussionen kring renoveringen av Torskolan 7-9.  
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06: 
att återkoppling från partigrupperna angående renoveringen av Torskolan 7-9 

ska ske till Hanna Grahn, utredningssekreterare inför sammanträdet i 
bildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2013.  

 

Reservation 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet att enbart renoveringen av Torskolan 
7-9 ska diskuteras i partigrupperna samt återkopplas med hänvisning till tidigare 
beslut i bildningsnämnden 2012-06-26 § 111, Anpassning till sjunkande 
barnantal.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-15: 
Med anledning av att justeringsman Jill Jonsson, S, ej valt att justera ärendet 
2013-05-06 § 96 har skriftlig motivering inkommit, bilaga 1. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S yrkar att bildningsnämnden ska ha ett helhetstänk kring 
renoveringen där alla skolors lokaler ska finnas med. 
 
Maria Karlsson, C yrkar att diskussionen kring renovering av hela Torskolan ska 
återupptas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid votering där ja = enligt Sören Bondessons, S yrkande och nej = enligt Maria 
Karlssons, yrkande avges 1 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en har röstat 
framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämndens arbetsutskott har 
sålunda beslutat att diskussionen kring renovering av hela Torskolan ska 
återupptas.  

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  

Kjell Mattsson KD   X 

Maria Karlsson C   X 

  Summa 1 2 

 

 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att uppdra åt bildningsnämnden att vid kommande sammanträde justera ärendet 

2013-05-06 § 96 samt 
 
att fortsätta diskussionen kring renovering av hela Torskolan. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-05-27: 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.20 och 17.30 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 
 

Yrkanden, proposition och votering 
Sören Bondesson, S yrkar att beslut om justering ska tas enligt Jill Jonsson, S, 
motivering i bilaga 1. 

 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden ska justera ärendet  
2013-05-06 § 96. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt 
Maria Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 2. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C yrkande.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Voteringslista nummer 2 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 

  Summa 4 4 

 
Roger Isberg, S, begär ajournering för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.55 och 18.00 innan bildningsnämnden 
återupptar mötet. 

   
Yrkanden, proposition och votering 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 
önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser att 
vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som vi anser 
vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar våra elever 
och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli lidande. Vi inom 
bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar bra resultat, hårda 
som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. Alla bör ha rätt till en bra 
arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår framtid och våra lärare som ska 
lära våra elever att bli goda samhällsmedborgare och ge dom en god start i livets 
skola. 
 
Sören Bondesson, Roger Isberg, Jill Jonsson, samtliga Socialdemokraterna samt 
Hans Gustafsson, Vänsterpartiet yrkar avslag på Maria Karlssons, C yrkande 
angående Torskolans renovering med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
2012-06-11 § 82, att ett inriktningsbeslut skall fattas innan vidare projektering av 
Torskolan påbörjas.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan sitt eget yrkande och Sören 
Bondessons, S yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Maria 
Karlssons, C yrkande varvid votering begärs. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C yrkande och nej = enligt Sören 
Bondessons, S yrkande avges 4 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av voteringslista nummer 3. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Maria Karlssons, C yrkande. 

 

Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Per Olof Peterson TP Hans Gustafsson, V  X 

  Summa 4 4 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ärendet 2013-05-06 § 96 anses här med justerad samt 

 
att med utgångspunkt av den dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium 

önskas ett godkännande av kommunfullmäktige att påbörja projektering av 
åtgärder av högstadiet med hänsyntagen till övriga lokaler på Torskolan där 
kostnadsberäkningar fås på om, till och nybyggnad. Detta eftersom vi anser 
att vår verksamhet på högstadiet inte uppfyller de krav på arbetsmiljö som vi 
anser vår personal och våra elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar våra 
elever och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli 
lidande. Vi inom bildningsförvaltningen strävar efter en skola som presterar 
bra resultat, hårda som mjuka, och där eleverna och personalen mår bra. Alla 
bör ha rätt till en bra arbetsmiljö, framför allt våra elever som är vår framtid 
och våra lärare som ska lära våra elever att bli goda samhällsmedborgare och 
ge dom en god start i livets skola. 

 

Reservation justering 2013-05-06 § 96 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till att ordförande måste bli tydligare i beslutsprocessen. 
 

Reservation projektering Torskolans högstadium 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 95 att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett förslag till lokaldisposition och 
renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning för Torskolans högstadium samt att 
personal och elever ska involveras och delta i förstudien. 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för en tänkbar tidsplan angående första 
etappen av Torskolans renovering.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, tillsammans med Torsås Fastighets AB, i 

uppdrag att påbörja projekteringen av Torskolans renovering samt 
 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i uppdrag att fortlöpande informera 

bildningsnämndens arbetsutskott om projekteringen och processen kring 
renoveringen av Torskolan.  

 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring förstudiens olika förslag och 
delar som bearbetats i arbetsgruppen samt processats bland högstadiets lärare 
vilka ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 29 oktober. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.25 - 20.55  innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig positiva till förstudiens enplanslösning 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-11-11: 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29 § 239  

 
att notera informationen om bildningsnämndens och Torsås Bostads AB:s  
förstudie angående renovering av Torskolans högstadium,  
 
att uppdra till bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera  
renovering och tillbyggnad enligt förslag i enplanslösning,  
 
att Torsås Fastighets AB arbetar fram ett underlag för upphandling av  
renovering och tillbyggnad samt 
 
att förslaget, därefter återkommer för godkännande i kommunfullmäktige. 

 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar förslag på projektorganisation. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att godkänna av bildningschefen redovisad och föreslagen projektorganisation, 
 
att utse arbetsutskottets ledamöter till bildningsnämndens representanter i 

projektets styrgrupp samt 
 
att utse bildningschefen som representant att företräda bildningsnämnden i 

projektgruppen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-20: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ett första inledande möte har 
hållits i projektets styrgrupp. 
Socialdemokraterna har till Förvaltningsrätten inlämnat en överklagan angående 
beslutsgången kring projekteringen. Sören Bondesson, S, betonar dock att 
Socialdemokraterna trots detta är positiva till renovering av Torskolan. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i ett 

vidgat perspektiv. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-12-09: 
Roger Isberg, S, vill se att hänsyn till folkbibliotekets framtida placering tas i 
samband med renoveringen av Torskolan och hänvisar till bildningsnämndens 
beslut 2013-10-14 § 142. Här fastställdes att påbörja planering av bibliotekets 
framtida placering, med hänsyn av koncernperspektiv av Torsås Fastighets AB 
med bildningsnämnden och Stage projektgrupp samt att bibliotekets 
hyreskontrakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör genomlysas. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Socialdemokraterna yrkar  
 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i ett 
vidgat perspektiv där folkbibliotekets framtida placering beaktas. 
 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.10 - 20.15 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 

 
Alliansen yrkar  
 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i ett 
vidgat perspektiv. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Alliansens yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt Alliansens 
yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Alliansens yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av omröstningslista nummer 4. Bildningsnämnden har sålunda 
beslutat enligt Alliansens yrkande att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa 
förstudien av hela Torskolan i ett vidgat perspektiv. 

 

Voteringslista nummer 4 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Lina Milesson FP Elsa Jannert, FP X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 5 4 

 
Skriftlig reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut att ej ta genomlysning av 

”Bibliotekets placering” i det utvidgade uppdraget för renovering av Torskolans 

högstadium i beaktande. 

 

Centern med ordf. Maria Karlsson vill inte ta tillvara möjligheten, att i samband 

med det utökade uppdraget för Torskolans renovering av högstadiet, ge 

bildningschefen ytterligare i uppdrag enligt tidigare beslut ”Yrkande om att 

påbörja planering av bibliotekets framtida placering, med hänsyn taget i 

Koncernperspektiv av TFAB med BIN och Stage projektgrupp. 

Bibliotekets hyreskontrakt går snart ut och framtiden för en ny placering bör 

genomlysas.” 

 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 

Detta uppdrag är en självklar skyldighet som vi S-politiker måste ge våra 

kommuninvånare för sina skattepengar. När vi nu projekterar ett nytt 

skolbibliotek och där Stage har Torskolans skolbibliotek som sitt eget. Stage  

har stora ombyggnadsplaner och som KS har givit ett positivt mandat för en 

satsning på gymnasieskolan Stage4you Academy. 

 

S i Torsås vill se en möjlighet till positivt helhetstänk på lång sikt och ta tillvara 

på möjligheterna till samordningsvinster i samband med renoveringen av 

Torskolan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i ett 

vidgat perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för projektgruppens arbete med 
förstudien av hela Torskolan i ett vidgat perspektiv samt presenterar sista 
versionen av framtagen planritning. 
 
Ärendet ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2014. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ställa sig positiva till presenterad planritning, 
 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i delegation att teckna nytt hyresavtal för 

Korrespondensgymnasiet samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att hos kommunstyrelsen äska om ekonomiskt medel för ökade hyreskostnader. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för de ökade kostnader i form av 
dubbla hyror som bildningsnämnden kommer att få i och med 
Korrespondensgymnasiets flytt från lokaler i Torsås till Sophiagården i 
Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-01-28 § 3 att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 februari 2014 inhämta bildningsnämndens yttrande 
angående det förslag som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av 
Torskolan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 19.10 – 19.15  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Maria Karlsson, C yrkar att bildningsnämnden ställer sig positiv till det förslag 
som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av Torskolan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
enligt sitt eget förslag varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Maria Karlsson, C yrkande och nej = att inte 
ställa sig bakom framarbetat förslag gällande om- och tillbyggnad av Torskolan 
avges 8 ja-röster och 1 nej-röster. Hur var och en har röstat framgår av 
omröstningslista nummer 5. Bildningsnämnden har sålunda beslutat enligt Maria 
Karlsson, C. 
 

Omröstningslista nummer 5 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C  X  

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M  X  

Lina Milesson FP Elsa Jannert, FP X  

Sören Bondesson S  X  

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S  X  

Lina Jonsson S  X  

  Summa 8 1 

 

Yrkanden, proposition och omröstning 
Elsa Jannert, FP yrkar  
 
att jämte liggande renoveringsförslag ta fram förslag på nybyggnation av 
Torskolans högstadium enligt fullmäktiges beslut. 
Förslaget bör uppfylla alla de krav man kan ställa på en energisnål, miljövänlig, 
trygg och ändamålsenlig modern högstadieskola samt erbjuda elever och 
personal bästa tänkbara arbetsmiljö. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 
Förslaget ska innehålla tillvaratagande av det nuvarande mellanstadiet (Hus 2), 
vilket kan byggas om och bli en del av den nya högstadieskolan. Befintliga 
lokaler bör utnyttjas optimalt under planerad byggtid. Kostnader för projektet 
och en tänkbar tidsplan för genomförandet skall finnas med i beräkningen. 

 
Maria Karlsson, C, begär ajournering för Alliansen. 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20.50 - 21.00 innan bildningsnämnden 
återupptar sammanträdet. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall till Elsa Jannerts, FP yrkande. 
 
Maria Karlsson, C yrkar avslag på yrkandet. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Elsa Jannerts, FP yrkande och 
Maria Karlssons, C yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt sitt 
eget yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Elsa Jannerts, FP yrkande och nej = enligt Maria 
Karlssons, C yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en har 
röstat framgår av omröstningslista nummer 6. Bildningsnämnden har sålunda 
beslutat enligt Elsa Jannerts, FP yrkande. 

 
Omröstningslista nummer 6 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C   X 

Marcus Johansson C   X 

Kjell Mattsson KD   X 

Patrik Rejneborg M   X 

Lina Milesson FP Elsa Jannert, FP X  

Sören Bondesson S  X  

Roger Isberg S  X  

Jill Jonsson S  X  

Lina Jonsson S  X  

  Summa 5 4 

 
Skriftlig reservation 
Maria Karlsson, C, Marcus Johansson, C, Kjell Mattsson, KD och Patrik 
Rejneborg, M reserverar sig mot Folkpartiets yrkande på grund av att det var 
ytterligare ett alternativ till skolrenovering vilket skulle göra det hela fördyrat och 
försenat, något som bara kommer att drabba våra ungdomar. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning AU § 30/14, Renovering av Torskolans lokaler  
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att underrätta kommunfullmäktige att bildningsnämnden ställer sig positiv till det 

förslag som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av Torskolan, 
 
att hos kommunstyrelsen äska om ekonomiskt medel för ökade hyreskostnader 

samt 
 
att till kommunstyrelsen lyfta att jämte liggande renoveringsförslag ta fram 

förslag på nybyggnation av Torskolans högstadium enligt fullmäktiges beslut. 
Förslaget bör uppfylla alla de krav man kan ställa på en energisnål, 
miljövänlig, trygg och ändamålsenlig modern högstadieskola samt erbjuda 
elever och personal bästa tänkbara arbetsmiljö. 
Förslaget ska innehålla tillvaratagande av det nuvarande mellanstadiet  
(Hus 2), vilket kan byggas om och bli en del av den nya högstadieskolan. 
Befintliga lokaler bör utnyttjas optimalt under planerad byggtid. Kostnader 
för projektet och en tänkbar tidsplan för genomförandet skall finnas med i 
beräkningen. 
 

 Arbetsutskottets behandling 2014-02-19: 
Skrivelse med förslag kring om- och tillbyggnad av Torskolan har med anledning 
av kommunfullmäktiges beslut 2014-02-10 § 4 inkommit från Ulf-Peter 
Rosenblad. 

 
 Arbetsutskottet beslutar: 

att vidarebefordra skrivelsen till styrgruppen för Torskolans renovering. 
--------- 
Sändlista: 
Styrgruppen för Torskolans renovering 


