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BIN § 54/14   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 55/14   13/BIN0106 
AU § 63/14     
Budgetuppföljning 2014-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redovisar prognos för bildningsförvaltningen 
per 2014-04-30 enligt akt. 
 
Personalkostnader för grundskola ligger över riktpunkten med anledning av 
behov att sätta in extra lärarresurser och elevassistenter. Till viss del förvantas 
detta kunna täckas med statsbidrag och i övrigt genom omprioriteringar resten 
av året. 
Dock anses svårigheten i uppdraget bli besvärligare att hantera då fler barn 
med särskilda behov ökar. 
 
Bildningsförvaltningen ger prognosen en miljon i underskott per helår. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-06-02: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar att 500 tkr av 
bildningsförvaltningens prognostiserade underskott härleds till grundskolan 
medan resterande 500 tkr härleds till förskolans verksamhet där kostnaderna 
blivit större med anledning av ökat barnantal samt i verksamheten ökat antal 
barn med särskilda behov. 
Med anledning av ökat uppdrag avseende oförutsedda, men stadigvarande, 
kostnader inom förskolan behöver en ekonomisk ramförstärkning göras. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att till kommunstyrelsen begära ekonomisk ramförstärkning med 1,8 miljoner 

kronor på grund av ett markant ökat uppdrag inom förskola/barnomsorg 
med cirka 20-25 platser i snitt över helåret 2014 

------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 56/14   14/BIN0066  
AU § 59/14     
Årshjul för bildningsnämnden 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens årshjul för uppföljning och redovisning av verksamheten 
2014 presenteras enligt akt.  
Årshjulets innehåll bygger på måluppföljning av bildningsnämndens 
verksamhetsplan samt interna uppföljningar som vidare ämnar ligga till grund 
för nämndens resursfördelning. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-05-14 bildningsnämnden 
besluta: 
att godkänna årshjul för bildningsnämnden 2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att godkänna årshjul för bildningsnämnden 2014. 
--------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 57/14   14/BIN0034 
AU § 62/14    
BIN § 35/14     
AU § 36/14    
AU § 8/14 
BIN § 170/13     
Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S, belyser att bildningsnämnden med hänsyn till risker för 
strålning behöver ta ställning till om verksamhetsområdets framtida 
användning av internet ska genom fiber eller genom mobila lösningar. Även en 
policy med riktlinjer angående strålning behöver tas fram. 
 

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

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar kring användning av fiber och 
öppna nätverk. 
 

Yrkande och proposition  
Sören Bondesson, S yrkar 
 
att uppdra till bildningsförvaltningen att via Torsås Fastighets AB ta fram 
prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber. 

 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandet finner hon att 
bildningsnämnden ställer sig positiva till Sören Bondessons, S yrkande. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att via Torsås Fastighets AB ta fram 

prisuppgift för att ansluta samtliga verksamheters enheter med fiber samt 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att efterhöra hur andra kommuner 

hanterar policy för strålning i miljö där barn och ungdomar vistas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-19: 
Håkan Petersson, bildningschef, presenterar av bildningsförvaltningen 
framtagen skrivelse innehållandes förslag till förhållningssätt angående 
skolornas/förskolornas användning av trådlöst Wi-Fi. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 

 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 
uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska bifogas 
protokollet från skyddsronden. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten samt 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska 
bifogas protokollet från skyddsronden. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-04-07: 
Roger Isberg, S framför funderingar angående för- respektive nackdelar mellan 
Wi-Fi samt fast internetuppkoppling. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, 
 
att i verksamheten implementera informationsmaterial från 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 

 
att senaste informationen från Strålsäkerhetsmyndigheten finns med och 

uppdateras vid varje framtida skyddsrond som görs. Dokumenten ska 
bifogas protokollet från skyddsronden, 

 
att verksamheten i möjligaste mån skall använda fast internetuppkoppling samt  
 
att ändra överskriften till bildningsförvaltningens dokument ”ställningstagande 

till skolornas/förskolornas användning av trådlöst WiFi” genom att även 
lägga till ”och strålning” på slutet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-14: 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen visar att Torskolans nätverk har en 

direktkoppling till kommunens nät och även till internet. Ytterskolorna har 

idag uppkoppling via ADSL vilket ger skolorna 8 – 15 Mbit bandbredd vilket 

är tillräckligt idag, men ingen långsiktig lösning. 

Telia Sonera uppskattar kostnad för 100 Mbit fiberanslutning till ytterskolorna i 

Gullabo, Bergkvara och Söderåkra skola till en engångskostnad på 50-70 tkr 

för fiberkabel med dragning och kringutrustning samt en årskostnad för 

abonnemang till 15-20 tkr. 

Enligt Torsås kommuns IT-avdelning pågår en upphandling av dessa tjänster, 

men som på grund av överklagandeprocesser har försenats. I upphandlingen 

ingår frågan om fiberuppkoppling till ytterskolorna och förhoppningsvis kan 

exakta priser erhållas hösten 2014.  

 

Bildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta: 
att avvakta pågående upphandling av fiberuppkoppling till ytterskolorna för 

erhållandet av exakt kostnad. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att en kommungemensam strategi avseende fiberuppkoppling och upphandling 

av fiberuppkoppling fastställes samt 

 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att avvakta pågående upphandling av fiberuppkoppling till ytterskolorna för 

erhållandet av exakt kostnad. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-06-02: 

Bildningsförvaltningens efterforskningar kan ej påvisa att det hos övriga 

kommuner i Kalmar län finns fastställda dokument som hanterar policy för 

strålning i miljöer där barn och ungdomar vistas. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 57/14, Riktlinjer för Wi-Fi och strålning 

 

Bildningsnämnden beslutar: 

att notera informationen samt  

 

att avvakta pågående upphandling av fiberuppkoppling till ytterskolorna för 

erhållandet av exakt kostnad. 

--------- 
Sändlista: 
Bertil Tjerneld, utvecklingsledare 
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BIN § 58/14   13/BIN0102 
AU § 67/14     
Pedagogiska måltider i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Inför läsåret 2013/2014 beslutade bildningsnämnden 2013-01-09 § 2 att införa 
en avgift för pedagogisk lunch i såväl förskola som skola i Torsås kommun. 
Avgiften fastställdes till 20 kronor per person och lunch. 

Skolmåltiden är en oerhört viktig resurs i skolarbetet. En bra skollunch 
underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg 
Måltiden är också en viktig social situation som barn/elever behöver lära sig att 
hantera. Alla barn får inte träning i detta hemifrån och därför blir skolan en 
viktig arena för att lära barnen social kompetens och grundläggande 
bordsskick. 

Efter införandet av kostnad för pedagogisk lunch har verksamheternas chefer 
kunnat se att miljön i skolresturangen försämrats, att det är oroligare och 
stökigare och att färre vuxna sitter och äter med barnen. På flera av enheterna 
har det märkts en minskning av antalet närvarande vuxna under tiden 
barnen/eleverna äter lunch. Effekter av detta är en högre ljudnivå och sämre 
matro för eleverna. Kökspersonalen har också konstaterat att detta leder till att 
barnen/eleverna äter mindre.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 
att från och med höstterminen 2014 återinföra kostnadsfria pedagogiska 

måltider för pedagogisk personal enligt lagt förslag för bemanning och 
rutiner (Konsekvensanalys med förslag på rutin pedagogiska måltider). 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-14 bildningsnämnden besluta: 
att från och med höstterminen 2014 återinföra kostnadsfria pedagogiska 

måltider för pedagogisk personal enligt lagt förslag för bemanning och 
rutiner (Konsekvensanalys med förslag på rutin pedagogiska måltider). 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-06-02: 

Ärendet har 2014-05-27 behandlats i bildningsförvaltningens 

samverkansgrupp. Samtliga fackliga parter har ställt sig positiva till förslaget 

som innebär att det antalet personal som utifrån ålder och gruppstorlek äter 

pedagogisk måltid inom förskola och skola i Torsås kommun inte ska erlägges 

avgift för måltid.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 58/14, Pedagogiska måltider i Torsås 
kommun 

 

Bildningsnämnden beslutar: 

att från och med höstterminen 2014 återinföra kostnadsfria pedagogiska 
måltider för pedagogisk personal enligt lagt förslag för bemanning och 
rutiner (Konsekvensanalys med förslag på rutin pedagogiska måltider) under 
förutsättning att skatteverkets regler avseende pedagogiska måltider 
uppfylles. 

-------- 
Sändlista: 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BIN § 59/14   14/BIN0064 
KoFu § 24/14    
Kulturpristagare 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar inkomna förslag på 
kulturpristagare för år 2014. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att utse den kulturpristagare som presenteras på bildningsnämndens 

sammanträde den 2 juni 2014. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 

att utse Ann Milesson till 2014 års kulturpristagare. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 33   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-06-02 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

BIN § 60/14   13/BIN0052  
KoFu § 25/14    
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
        
Ärendebeskrivning 
Idén Folkets Hus och Parker hade när de initierade ”Film i Glasriket” var att 
skapa en manifestation i det biograftätaste området i världen (utifrån capita). 
En del av medlemmarna i föreningen hade visat film kontinuerligt medan 
andra varit passiva i ett antal år. Tanken var att locka biopubliken till 
hemmaortens Folkets Hus för att gå på bio. Detta för att visa att man inte 
behöver åka till de större städerna för att titta på film. Den första Film i 
Glasriketmanifestationen gick av stapeln 2007 och i höst är det dags igen för 
den åttonde festivalen. Som tradigare års filmfestivaler kommer årets festival 
att ligga i anknytning till höstlovet och ha fokus på barn och ungdomar. 
 
Alla medlemsföreningar i Film i Glasriket är digitaliserade. Flera av biograferna 
har också valt att visa Live på bio. 
 
Senaste åren har Torsås kommun stöttat projektet genom att köpa filmpass till 
skolungdom i kommunen. 
 
Film i Glasriket har i år ansökt om 8 000 kronor för att stötta föreningen i 
genomförandet av festivalen 2014. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till verksamhet 

för barn under 16 år. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 

att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till verksamhet 
för barn under 16 år. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 61/14  13/BIN0020 

KoFu § 26/14    
KoFu § 3/14    
BIN § 134/13    
KoFu § 45/13  
KoFu § 12/13    
 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb   

  
Ärendebeskrivning 
 Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
smålandsidrotten, energikontoret sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar 
 

 Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med Torsås 
kommuns energirådgivare vilken kommer att kontakta Norra Tångs Bollklubb.  

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, inhämta kompletterande 

uppgifter på ansökan samt 
 
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram aktuell investeringspolicy för 

föreningars ansökningar. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 61/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 

  
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2013-11-05 § 348 kommunstyrelsen 
besluta att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av 
ekonomiska medel med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta 
ändamål.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 267 att återlämna ärendet till 
bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning till antagen budget 2014 
för bildningsnämnden. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bjuda in Norra Tångs Bollklubb till föreningsträff i februari 2014. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-05-13: 
Norra Tångs Bollklubb har efter föreningsträff med representanter från 
bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskottet inkommit 
med en komplettering till ansökan där åtgärder som vidtagits under 2013 
presenteras. Föreningen står kvar vid tidigare insänd ansökan, dock med 
revidering av ansökan avseende att de dörrar som klubben själva investerat i, 
har strukits. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 16.30 – 16.35  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att äska om 30 tkr till energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 
 
Roger Isberg och Jill Jonsson, båda S deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 61/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 

 
Bildningsnämnden föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen 
besluta: 
att äska om 30 tkr till energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 

 
Protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: 
 
Principiellt anser Socialdemokraterna att detta inte borde vara ett 
fullmäktigeärende då det handlar om en förhållandevis liten summa. 
Socialdemokraterna noterar att om kommunfullmäktige antagit deras förslag till 
budget 2014 så hade bildningsnämnden haft 150 tkr till investeringsbidrag för 
föreningar att besluta om. Nu ligger inte beslutet inom bildningsnämndens ram 
utan ärendet måste upp och beslutas om i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige där bildningsnämnden inte kan styra beslutet. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 62/14   14/BIN0069  
KoFu § 27/14     
Studieförbundsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar kring 
studieförbundsverksamhet i Torsås kommun under 2013 och redogör för dess 
studietimmar enligt akt. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 165 tkr. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 165 tkr. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 63/14 
KoFu § 28/14     
Bidrag till SISU 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar sammanställning 
över SISUs verksamhet i Torsås kommun under år 2013.  
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att godkänna utbetalning till SISU på 55 tkr. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att godkänna utbetalning till SISU på 55 tkr. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 64/14   14/BIN0068 
Bildningsförvaltningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar 
 

 att ny förskolechef i Torsås kommun från och med den 1 juni 2014 är 
Sofie Larsson samt 

 att en elev på grundskolan stängts av under en veckas tid. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 65/14    
Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 2 från Johanna Fors, rektor, angående beslut att enligt 
SÖ 2008:8 och gymnasieförordningen 7 kap § 3 andra stycket bevilja antagning 
för en elev på fri kvot. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
------- 
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BIN § 66/14   12/BIN0088 
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  

  
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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 33   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-06-02 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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 BIN § 66/14, 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, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 66/14, Renovering av Torskolans lokaler  
 
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 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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 66/14, Renovering av Torskolans lokaler  
 

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. 
--------- 
Sändlista: 
 
 
 
 

 


