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AU § 31/14   12/BIN0088 
AU § 30/14    
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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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 § 31/14, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-07: 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-02-10 § 4 att återremittera ärendet som en 
minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
     Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning AU § 31/14, Renovering av Torskolans lokaler  
 
att överlämna till Torsås Fastighets AB Ulf-Peter Rosenblad, Torsås skrivelse 
     daterad 2014-02-12 med idéer som kan sänka kostnaden för om- och till- 
     byggnad av Torskolan samt kostnadsbesparingar.  

 
Håkan Petersson, bildningschef, föredrar ärendet tillsammans med Magnus 
Andersson, VD Torsås Fastighets AB. 
Gemensam projektorganisation som leds av styrgrupp med politisk förankring 
behöver tillsättas. 
 
Förslag på styrgrupp: Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell Mattsson, 
samtliga bildningsnämndes arbetsutskott samt Jörgen Johansson och Peter 
Ludvigsson, ordförande respektive vice ordförande i Torsås Fastighets AB. 
 
Förslag på projektgrupp: Håkan Petersson, bildningschef, Magnus Andersson 
VD Torsås Fastighets AB, Anders Ohlsson, rektor Torskolan och Johnny 
Kullberg, Byggnadsingenjör Torsås Fastighets AB. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott önskar att Magnus Andersson omgående 
eftersöker för uppdraget lämplig arkitektfirma. 

 
Efter möte med tilltänkt arkitektfirma och styrgrupp görs en tidsplan sam en 
detaljeringsnivå av det material som skall lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna styrgrupp 

bestående av: Maria Karlsson, Sören Bondesson och Kjell Mattsson, samtliga 
i bildningsnämndes arbetsutskott samt två representanter ur Torsås 
Fastighets AB styrelse, förslagsvis ordförande respektive vice ordförande, 

 
att för genomförande av kommunstyrelsen erhållet uppdrag godkänna 

projektgrupp bestående av: Håkan Petersson, bildningschef, Magnus 
Andersson VD Torsås Fastighets AB, Anders Ohlsson, rektor Torskolan och 
Johnny Kullberg, byggnadsingenjör Torsås Fastighets AB samt 

 
att vidarebefordra övrig information till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
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AU § 32/14   14/BIN0028 
Gallringsplan sociala medier  

  
Ärendebeskrivning 
Inlägg och kommentarer som publiceras på sociala medier där Torsås kommun 
står som ansvarig är att betrakta som handlingar. Handlingen är också att 
betrakta som allmänna då den är förvarad hos myndigheten och är dessutom 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det innebär att de inlägg och 
kommentarer som görs på sociala medier där Torsås kommun står som ansvarig 
är allmänna handlingar oavsett om mediet tillhandahålls genom en leverantör 
eller om Torsås kommun förfogar över mediet själv. 
 
Enligt arkivlagen ska allmänna handlingar bevaras för att tillgodose rätten att ta 
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och 
förvaltning samt forskningens behov. 
 
Allmänna handlingar får gallras såvida inte allmänhetens rätt till insyn åsidosätts 
och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och 
forskning. Innan gallringen får verkställas måste kommunstyrelsen fatta ett 
gallringsbeslut. Sådant beslut fattats på delegation av kommunadministratören. 
 
Allmänna handlingar ska vara sökbara och hållas ordnade så att det framgår om 
inläggen och kommentarerna har upprättats eller inkommit. Allmänna 
handlingar som enligt denna gallringsplan kan gallras vid inaktualitet behöver 
inte diarieföras utan kan hållas kronologiskt ordnade på det sociala mediet fram 
till att de gallras. 
 
De allmänna handlingar som enligt denna gallringsplan ska bevaras ska skrivas ut 
på papper innan de diarieförs och arkiveras. Därefter ska handlingen på det 
sociala mediet gallras. När Torsås kommun övergår till en helt elektronisk 
diarieföring och arkivering ska bevarandet ske i elektronisk form. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-07: 
Förslag på Gallringsplan sociala medier för bildningsnämnden presenteras enligt 
akt. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna Gallringsplan sociala medier för bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
 
 


