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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 92/14
Ändring av föredragningslistan
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:
förändra föredragningslistan genom
att låta ärende 10 Bildningsförvaltningen informerar utgå samt
att ta upp nytt ärende om Renovering av Torskolans lokaler som ärende 10.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 3 av 32

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 93/14
Årshjul redovisning september
Ärendebeskrivning
Besöksfrekvens fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna i Bergkvara och Gullabo
Fritidsgården Torsås för mellanstadiet
Fritidsgården Torsås för högstadiet
Fritidsgårdsverksamhet TZ

14/BIN0066

oförändrad besöksfrekvens
ca tio besökare per dag,
oförändrad besöksfrekvens
80-90 besökare per vecka,
ökad besöksfrekvens
minskad besöksfrekvens

Den totala besöksfrekvensen per vecka för alla fritidsgårdar tillsammans ligger i
genomsnitt under 2013/2014 på 120 – 130 ungdomar per vecka. Någon exakt
redovisning som är direkt jämförbar mellan läsåren finns inte, men en
uppskattning är att det har varit en ökning och att det rör sig om en ökning på
20 – 30 ungdomar per vecka.
Alltså har målet uppnåtts för läsåret 2013/2014.
Ett levande och aktivt bibliotek
Mått: Besöksfrekvens – Strävansvärde: 8,0 besök/inv/år.
Antalet besökare på biblioteket har ökat med 296 besökare per månad från
motsvarande tid föregående år. Januari- juni 2013: 3 602 besökare per månad,
januari- juni 2014: 3 898 besökare per månad. Strävandsvärdet är inte uppnått.
Statistik som inte kommer med är när biblioteket lägger evenemang utanför
biblioteket. ”Möt våren på bibblan” var t.ex. på Olssonska gården och
familjeföreställningar i Bygdegården.
Öka antalet unga i föreningar genom att verka för att bredda utbudet
Mått: Antal erbjudna prova- på-tillfällen – Strävansvärde: Samma eller fler
prova-på tillfällen än föregående år.
Prova på badminton och prova på tennis har erbjudits under våren vilket har
inneburit att ungdomsverksamheten har ökat i Torsås Tennisklubb. Antalet
tillfällen för 8-åringarna att prova-på inom Kultur- och idrottsskolan är den
samma som tidigare år. En prova-på-kväll planeras för gymnasieungdomar och
asylsökande. Strävansvärdet kan anses uppnått.
Öka samverkan mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv
Mått: Antal tillfällen avläses i verksamhetsrapport – Strävansvärde: Jämförande
statistik saknas.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

Fortsättning AU § 93/14, Årshjul redovisning september
Den planerade föreningsträffen i våras blev inställd men under hösten görs nya
försök. Dessa träffar öppnar upp för bredare samverkan. Kulturföreningarna är
inbjudna till den 24 september och idrotsföreningarna kommer att bjudas in till
informationsmöte i oktober. I juni kunde en större familjeföreställning
erbjudas tack vare ny samverkan mellan Torsås-Bergkvara Rotaryklubb och
bildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden.
------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 5 av 32

TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 94/14
AU § 90/14
AU § 70/14
BIN § 168/13
Daglig fysisk aktivitet för samtliga elever
Ärendebeskrivning
Människors levnadsvanor har stor betydelse i utvecklingen av hjärtkärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke
orsakar stort lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av
dödligheten i Sverige.
Människors levnadsvanor spelar stor roll i utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom.
Forskning visar att hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt liksom att
sociala faktorer som föräldrars och kompisars vanor har stor betydelse för hur
en ung människas levnadsvanor utvecklas. Skolan har här en mycket viktig roll
att spela för att stötta positiv utveckling och minska ojämlikhet orsakad av
exempelvis varierande hemförhållanden.
I gällande skolförordning framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet- ändå är det få skolor som erbjuder daglig fysisk
aktivitet inom ramen för skoldagen.
Tidningen Barometern berör ämnet i artikel 2013-12-04.
Bildningsnämndens behandling 2013-12-09:
Yrkande och proposition
Socialdemokraterna yrkar
att bildningsnämnden ger rektorerna för grundskolan i Torsås kommun i
uppdrag att införa daglig fysisk aktivitet för samtliga elever under våren 2014
och allra senast från och med läsåret 14-15. Torsås kommun ska vara en av de
kommuner som går före för att få länets hälsosammarste befolkning.
Bildningsnämnden beslutar:
att ställa sig positiva till yrkandet och ge bildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda ärendet vidare.
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14:
Sören Bondesson, S, efterhör hur utredningen med möjligheter till införandet
av daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går.
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att ärendet kommer att tas upp för
vidare behandling på bildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 20 maj.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

Fortsättning AU § 94/14, Daglig fysisk aktivitet för samtliga
elever
Arbetsutskottets behandling 2014-08-27:
Jill Jonsson, S, efterhör hur arbetet med bildningsförvaltningens
utredningsuppdrag kring daglig fysisk aktivitet för samtliga elever går.
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att skrivelse angående ärendet skall
vara klart för presentation i bildningsnämndens arbetsutskott den 24
september.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Bildningsförvaltningen informerar om ärendet och kommer att arbeta vidare
med att komplettera pågående utredning.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:
Thomas Simonsson, biträdande rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 95/14
Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistas i
Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Migrationsverket har upphandlat asylboende på Möre Hotell i Söderåkra och
avtalat om 200 boendeplatser. Asylsökande har anlänt.
Kommunens ansvar för de asylsökande omfattar förskole- och
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, rätt till god man samt insatser
enligt socialtjänstlagen.
Torsås kommun har besökt Sölvesborgs kommun som har ett nyöppnat
asylboende (Hanöhus). Sölvesborgs kommun påtalar vikten av att kommunen
samordnar de verksamhetsområden som de asylsökande berörs av samt med
kringliggande samhälle, exempelvis föreningsliv, företag, myndigheter och
kommuninvånare. Sölvesborgs kommun har valt att anställa en
fritidsledare/samordnare för att arbeta med dessa uppgifter.
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 169 att inrätta en tjänst som
samordnare med placering under bildningsnämnden.
Samordnaren skall:
 initiera aktiverande åtgärder för barn och unga inom
anläggningsboendet,
 kanalisera och samordna föreningars, organisationers och andra
frivilligas erbjudande samt insatser till stöd för de asylsökande,
 ha uppsikt över den sociala situationen inom anläggningsboendet i stort
och ta behövliga kontakter för att motverka och förebygga
ogynnsamma sociala situationer och missförhållanden,
 vara samordnare av kommunens olika kontaktytor mot
anläggningsboendet och de asylsökande genom att bland annat svara
för regelbundna avstämningsmöten med Migrationsverket och dess
entreprenörer för driften av anläggningsboendet.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Medarbetare inom socialförvaltningen har rekryterats till tjänsten som
samordnare. Tjänsten, som är en sex månaders projektanställning, kommer att
organiseras under Håkan Petersson, bildningschef.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 96/14
14/BIN0114
BIN § 72/14
AU § 75/14
AU § 64/14
Genomlysning av kostnader för kollektivtrafik/skolskjutsar
Ärendebeskrivning
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-02-19 § 23 att uppdra åt
bildningsförvaltningen att genomlysa kostnaderna för
kollektivtrafik/skolskjutsar.
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14:
Bildningsförvaltningen har efterhört hos ekonomiavdelningen om redogördelse
för ramtilldelning avseende kollektivtrafik/skolskjutsar, men svar har ej ännu
erhållits.
Frågan kring vem som är ansvarig för Torsås kommuns kollektivtrafik
diskuteras.
Arbetsutskottet beslutar:
att vid arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti ge en rapport i ärendet
samt
föreslå kommunstyrelsen besluta:
att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken,
att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmännytta för invånarna i
Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten samt
att bildningsnämnden så länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader
ligger på bildningsnämndens ansvarsområde erbjuds möjlighet att vara
delaktig på de arenor som berör trafikfrågor.
Arbetsutskottets behandling 2014-08-27:
Kent Frost, ekonomichef, har i skrivelse till bildningsnämndens arbetsutskott
redogjort för kommunens kostnader för kollektivtrafik och skolskjutsar åren
2012-2014.
Skrivelsen tydliggör att budgeten för 2012 borde ha varit ca 7 250 tkr istället
för 6 619 tkr. Bildningsförvaltningen har således enligt ekonomichefen fått för
lite resurser med sig vid flytt av trafikansvar från kommunstyrelsen till
bildningsnämnden.
Mellan åren 2012 och 2013 har vagnskilometerna ökat med cirka 150 tkr, vilket
kan härledas till resorna för ytterskolornas införande av hemkunskap- samt
slöjdundervisning i Torsås.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

Fortsättning AU § 96/14, Genomlysning av kostnader för
kollektivtrafik/skolskjutsar
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att hos kommunstyrelsen äska om 650 tkr i kompensation för de ekonomiska
medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat bildningsnämndens
huvudsakliga verksamhet.
Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15:
att, med hänvisning till ekonomichefens skrivelse om ökade trafikkostnader,
hos kommunfullmäktige äska om 650 tkr i kompensation för de
ekonomiska medel bildningsnämnden gått miste om vilket drabbat
bildningsnämndens huvudsakliga verksamhet.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Bildningsförvaltningen informerar på uppkommen fråga från politiken att
återkoppling angående arbetsutskottets till kommunstyrelsen vidarebefordrade
tre förslag till beslut från 2014-05-14 § 75 ej har erhållits.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-07-08 § 155 skall bildningsnämndens
arbetsutskott bjudas in till kommunstyrelsen för att delta när Kalmar länstrafik
informerar om kommande upphandling.
Arbetsutskottet beslutar:
att efterhöra med kommunkansliet om datum för informationsträff med
Kalmar länstrafik.
------Sändlista:
Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 97/14
14/BIN0070
BIN § 53/14
Policy för tjänstledighet för ferieanställda inom
bildningsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Framtagen policy för tjänstledighet för ferieanställda inom bildningsnämndens
verksamhet presenteras enligt akt för beslut.
Personalutskottet har 2014-05-26 § 32 begärt in yttrande från
bildningsnämnden för vidare beslut.
Bildningsnämnden beslutar:
att ställa sig bakom föreslagen policy.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Kommunstyrelsen har 2014-08-26 § 186 beslutat att godkänna upprättat
förslag till policy för tjänstledighet, för ferieanställda inom bildningsnämndens
verksamheter.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 98/14
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget

14/BIN0113

Ärendebeskrivning
Efter beslut från kommunstyrelsen om att utforma ritlinjer för lägsta
elevunderlag för kommunens låg- och mellanstadieskolor ställer
bildningsnämnden 2014-05-05 § 47 sig bakom bildningschefens yttrande som
innebär att det utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra
oberoende faktorer, inte är möjligt att utforma riktlinjer för ett lägsta
elevunderlag.
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 188 att ärendet återremiteras till
bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie med andra
kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som
riktade medel för finansiering av studien.
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:
att i arbetsutskottets beredning ta fram mer underlag i ärendet.
-------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 99/14
AU § 65/14
AU § 39/14
AU § 11/14
Möjligheter till allaktivitetshus

14/BIN0035

Ärendebeskrivning
Maria Karlsson, C framför önskemål om att skapa ett allaktivitetshus för
ungdomarna i Torsås kommun.
Arbetsutskottet beslutar 2014-01-15:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för ett
allaktivitetshus för ungdomarna i Torsås kommun.
Arbetsutskottets behandling 2014-03-19:
Tjänsteskrivelse innehållande möjligheter och förslag på driftformer kring ett
allaktivitetshus som skulle kunna beröra och interagera flera av Torsås
kommuns förvaltningar presenteras.
I Torsås kommuns årsplan och budget 2014 går att läsa att en kommuns
uppdrag är att rusta barn och unga för ett långt liv, ge vård- och
omsorgsbehövande stöd och hjälp, erbjuda kulturupplevelser och
fritidsaktiviteter utan vinstsyfte och skapa en trygg och säker infrastruktur.
Kommunens uppdrag är att alla invånare ska kunna få sina grundläggande
mänskliga behov uppfyllda. I Torsås handlar det bland annat om social
omsorg, utbildning, trygghet, jämställdhet, mångfald, antidiskriminering,
jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd samt en god
folkhälsa.
Utifrån kommunens årsplan 2014 kan ett allaktivitetshus i Torsås kommun
vara en del i att skapa precis det som står ovan. Ett allaktivitetshus skapar en
samlingspunkt dit alla är välkomna, där alla kan förverkliga sina drömmar och
växa som människor. Verksamheten i ett allaktivitetshus präglas av intresset
hos dess besökare.
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsförningar, kulturföreningar,
idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund, är viktigt för allaktivitetshusets
utveckling att bli en central punkt i samhället samt för invånarnas utveckling
oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför ökat utbud för Torsås
kommun och dess befolkning.
Verksamheten i ett allaktivitetshus präglas av intresset hos dess besökare.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

Fortsättning AU § 99/14, Möjligheter till allaktivitetshus
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta:
att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga möjligheterna att
skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun.
Arbetsutskottet beslutar:
att hos kommunstyrelsen anhålla om finansiering för att genomföra en
förstudie med syfte att djupare kartlägga möjligheterna att skapa ett
allaktivitetshus i Torsås kommun.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 189 att avvakta med fortsatt
utredning med ett allaktivitetshus tills utredning angående projektet Stage4you
är färdigt.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 100/14
14/BIN0006
BIN § 69/14
AU § 76/14
AU § 71/14
AU § 58/14
BIN § 49/14
AU § 47/14
AU § 38/14
AU § 27/14
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.
Arbetsutskottets behandling 2014-03-19:
Karl-Erik Olsson tjänstgör som tf förskolechef fram till dess att ny
förskolechef rekryterats.
För tillfället står nio barn i kö för inskolning under våren och sammanlagt finns
267 barn inskrivna i Torsås kommuns förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg
och förskolan Vindruvan inkluderad.
Arbetsutskottet beslutar:
att till arbetsutskottets sammanträde den 16 april bjuda in tf förskolechef KarlErik Olsson.
Arbetsutskottets behandling 2014-04-16:
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, informerar att det idag sammanlagt finns
264 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Torsås kommun, familjedaghem
samt Vindruvan inkluderad. Fem barn står i kö för placering i förskola under
årets första halvår.
Inom förskolans område pågår nu arbetet med att planera höstens verksamhet.
Arbetsutskottet beslutar:
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader och
möjligheter till förlängning av Paviljongens hyresavtal,
att revidera och aktualisera seniorverksamhet inom förskola och skola,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Bildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

Fortsättning AU § 100/14, Förskoleverksamheten i Torsås
kommun
att till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj bjuda in tf förskolechef KarlErik Olsson,
att bildningsförvaltningen inom befintlig ram avsätter resurser för gemensamt
värdegrundsarbete inom förskola och skola samt
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka utökning av befintlig
utegård på förskolan Smultronet.
Bildningsnämndens behandling 2014-05-05:
Roger Isberg, S, efterhör hur arbetet med förskoleverksamheten fortlöper.
Håkan Petersson, bildningschef, och Maria Karlsson, bildningsnämndens
ordförande, redogör för arbetsutskottets och bildningsförvaltningens pågående
beredningsarbete avseende hyresavtal Paviljong, utökning av utegård samt
inkommen ansökan om fristående förskola.
Bildningsnämnden beslutar:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2014-05-14:
Karl-Erik Olsson, tf förskolechef, redogör att det nu är 266 barn inskrivna i
Torsås kommuns förskoleverksamhet medan två barn står i kö. Volymtiden,
antalet närvarande timmar, har ökat med cirka tio procent.
Hittills har 30 barn fötts i Torsås kommun under år 2014 vilket är en ökning
med 13 barn jämfört med samma period år 2013.
Inför hösten står 21 barn i kö för önskad placering i Torsås medan tio barn
står i kö för önskad placering i Bergkvara. Antalet barn i kö i kombination med
idag fulla avdelningar på kommunens förskolor medför att en lösning kring
framtidens förskola behöver hittas.
Arbetsutskottet beslutar:
att extra möte med bildningsnämndens arbetsutskott hålles måndagen den 19
maj för ställningstagande angående förskolans framtid.
Arbetsutskottets behandling 2014-05-19:
Tidigare tendenser angående ökat behov av barnomsorg anses nu vara ett
varaktigt behov. Detta stärkes av att fler vårdnadshavare har fått arbete vilket
medför att antalet 15-timmarsbarn har minskat samt att befolkningstrenden i
Torsås kommun nu mer är positiv. Även barn med behov av särskilt stöd ökar.
Huvudmannen kan även se ett tydligt ökat tidsuttag, volymtid, per avdelning i
snitt.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 100/14, Förskoleverksamheten i Torsås
kommun
Arbetsutskottet beslutar:
att extra möte i bildningsnämnden hålles måndagen den 26 maj,
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda underlaget av
förskoleplatsbehovet i Bergkvara och därvid undersöka varaktiga
möjligheter samt
föreslå bildningsnämnden besluta:
att öppna upp två avdelningar på tidigare förskolan Skogsgläntan.
Arbetsutskottets behandling 2014-08-27:
Tjänsteskrivelse från Sofie Larsson, förskolechef, angående utökning av
Smultronets utegård belyser att behovet av utökad yta har förändrats då det
idag endast är två 1-3-årsavdelningar kvar på Smultronet samt att gräs har såtts
på den yta paviljongen förr stod.
Bildningsförvaltningen meddelar att arbetet med uppstart av seniorverksamhet
inom förskola och skola har påbörjats genom insamling av information, men
att respittid behövs angående genomförandet.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta:
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet.
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet,
att återaktualisera ärendet om förutsättningarna för Smultronets verksamhet
förändras samt
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet
inom förskola och skola.
Bildningsnämndens behandling 2014-09-15:
Sofie Larsson, förskolechef, presenterar förskoleverksamheten och berättar om
en lyckad invigning av Skogsgläntan och dess två avdelningar.
Förskolan som sträcker sig över hela året under både dag, kväll och helg är en
svårplanerad verksamhet då det aldrig går att förutse när föräldrar vill ha sina
barn placerade i förskoleverksamheten.
Antalet 15-timmarsbarn har minskat samtidigt som barn med särskilda behov
har ökat. Ett barn vistas idag i allmänhet fler och längre dagar i förskolan än
tidigare.
I dagsläget är 13 barn under inskolning och tolv barn står på kö för placering
under hösten. Till våren beräknas ytterligare tio barn vara i behov av placering.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2014-09-24

Fortsättning BIN § 100/14, Förskoleverksamheten i Torsås
kommun
Från och med våren 2015 finns det ett ökat lokalbehov för att kunna ta emot
de barn som står i kö. Lokaler saknas för att kunna skapa både fler och mindre
barngrupper.
Inför framtiden anses det viktigt att politiken i Torsås kommun beaktar
löneutvecklingen för att kunna möta behovet av rätt kompetenser inom
förskoleverksamheten.
Bildningsnämnden beslutar:
att noter informationen från Sofie Larsson, förskolechef,
att i dagsläget inte utöka gården på Smultronet,
att återaktualisera ärendet om förutsättningarna för Smultronets verksamhet
förändras samt
att ge bildningsförvaltningen respittid på aktualiserandet av seniorverksamhet
inom förskola och skola.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Sofie Larsson, förskolechef, informerar att sedan bildningsnämndens
sammanträde den 15 september har kön med barn för placering innan jul ökat
med ytterligare fyra vilket innebär att 16 barn står i kö. I dagsläget är söktrycket
störst på förskolorna i Torsås.
Diskussion kring möjliga lösningar diskuteras. Utökning av ytterligare en
dagmamma i Torsås kan underlätta. Att flytta fritidshemmet Linnean till
Ekbackssalen och inhysa förskola i Linneans nuvarande fastighet kan ses som
en lösning, om än kortsiktig.
Långsiktigt behov finns för utbyggnad av förskolan i både Torsås och
Bergkvara.
Torsås Kyrkliga Samfällighet har sagt nej till ökning av antalet placeringar på
Vindruvan.
Sofie Larsson, förskolechef, kommer på lokalt samverkansmöte lyfta frågan
om möjliga lösningar för att efterhöra idéer och synpunkter från personalen.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdraga åt bildningsförvaltningen att arbeta vidare med alternativet
Linnean och Ekbackssalen samt
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:
att bjuda in förskolechef samt bildningschef till kommunstyrelsens
arbetsutskott för diskussion om framtidens förskola.
--------Sändlista:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

AU § 101/14
Upprustning av skolgårdarna
Ärendebeskrivning
En översyn av skolgårdarna i Torsås, Bergkvara och Söderåkra gjordes
gemensamt av bildningsförvaltningen och Torsås Fastighets AB våren 2013.
Maria Karlsson, C, vill se en handlingsplan och budget för utemiljön och
skolgårdarnas utveckling.
Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24:
att uppdraga åt rektor att genomföra en översyn, inventering och presentera
förslag till förbättringar av skolgårdarna på ytterskolorna i Bergkvara,
Söderåkra och Gullabo.
--------Sändlista:
Anders Ohlsson, rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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AU § 102/14
BIN § 66/14
BIN § 30/14
AU § 31/14
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

12/BIN0088

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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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 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
Sören Bondesson
Kjell Mattsson
Maria Karlsson

Parti

Ersättare

S
KD
C

Ja

Nej

X
Summa

1

X
X
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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 102/14, 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 2. Ordförandes utslagsröst avgör till
förmån för Maria Karlssons, C yrkande.
Voteringslista nummer 2
Ledamöter
Maria Karlsson
Marcus Johansson
Kjell Mattsson
Patrik Rejneborg
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Per Olof Peterson

Parti
C
C
KD
M
S
S
S
TP

Ersättare

Ja

Nej

X
X
X
X

Hans Gustafsson, V
Summa

4

X
X
X
X
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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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.
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
Maria Karlsson
Marcus Johansson
Kjell Mattsson
Patrik Rejneborg
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Per Olof Peterson

Parti
C
C
KD
M
S
S
S
TP

Ersättare

Ja

Nej

X
X
X
X

Hans Gustafsson, V
Summa

4

X
X
X
X
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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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.
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,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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.
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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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.
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
Maria Karlsson
Marcus Johansson
Kjell Mattsson
Patrik Rejneborg
Lina Milesson
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Lina Jonsson

Parti
C
C
KD
M
FP
S
S
S
S

Ersättare

Ja

Elsa Jannert, FP

X
X
X
X
X

Summa

5

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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Nej

X
X
X
X
4
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Fortsättning AU § 102/14, Renovering av Torskolans lokaler
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.”
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.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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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.
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
Maria Karlsson
Marcus Johansson
Kjell Mattsson
Patrik Rejneborg
Lina Milesson
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Lina Jonsson

Parti
C
C
KD
M
FP
S
S
S
S

Ersättare

Elsa Jannert, FP

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Summa
Fortsättning
Justerandes signaturer

Ja

Utdragsbestyrkande

X
X
8
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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.
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
Maria Karlsson
Marcus Johansson
Kjell Mattsson
Patrik Rejneborg
Lina Milesson
Sören Bondesson
Roger Isberg
Jill Jonsson
Lina Jonsson

Parti
C
C
KD
M
FP
S
S
S
S

Ersättare

Nej
X
X
X
X

Elsa Jannert, FP

Summa
Fortsättning
Justerandes signaturer

Ja

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
X
5
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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.
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 UlfPeter 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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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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
att överlämna till Torsås Fastighets AB Ulf-Peter Rosenblad, Torsås skrivelse
daterad 2014-02-12 med idéer som kan sänka kostnaden för om- och tillbyggnad 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
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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att vidarebefordra övrig information till bildningsnämnden.
Bildningsnämndens behandling 2014-03-10:
Håkan Petersson, bildningschef, föredrar ärendet och redogör för uppdraget
och dess tidsplan.
Bildningsnämnden beslutar:
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 samt
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.
Bildningsnämndens behandling 2014-06-02:
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för ytterligare två nytillkomna förslag
på om- och tillbyggnader, tvåplansalternativ, upprättade av Atrio respektive
Mats Dahlström Arkitektkontor. Kåremo Teknik AB har svarat för att
jämförbara byggkostnadskalkyler tagits fram.
Ärendet kommer vidare att behandlas av kommunfullmäktige 2014-06-09.
Bildningsnämnden beslutar:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2014-09-24:
Två träffar med arkitekten Mats Dahlström har sedan läsårsstarten i augusti
hållits tillsammans med personal på högstadiet. Vid första träffen deltog
samtlig personal, medan den andra träffen riktade sig till projektgruppen som
då fick möjlighet att diskutera igenom de synpunkter som framkommit.
Erhållna synpunkter resulterade i en revisionslista för arkitekten att arbeta
vidare med. Inom några veckor skall projektgruppen få ta del av ett nytt
reviderat förslag från arkitekten.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
--------Sändlista:
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