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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2010-03-22, 18.30 – 19.30       
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Karolina Eriksson, folkhälsosamordnare § 83 
   
   
  
  
Utses att justera Marie Jansson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-03-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 83 - 85  

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Marie Jansson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2010-03-22     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-03-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-04-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 83 - 85  
 
§ 83  Redovisning av folkhälsosamordnarens verksamhet 
  
§ 84  Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
§ 85  Konferens Kultur med nya ögon 
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KS § 83/10 
AU § 82/10           10/KS0066 
Redovisning av folkhälsosamordnarens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09 § 82, att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina 
Eriksson för en redovisning av hennes arbete med folkhälsa med anledning av om tjänsten 
permanentas. 
 
Arbetsutskottet beslutade även att inhämta från socialnämnden och bildningsnämnden svar 
om intresse finns att finansiera tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
Verksamhetsberättelse för 2009 
 
• Drogvaneundersökning 
• Öka kunskapen kring folkhälso- och drogförebyggande arbete i kommunen samt bygga 

upp ett gemensamt råd 
• Folkhälsoprofilen 
• Lupp – Ungdomsting 
• Handlingsplan för sexuell hälsa 
• Föräldrastöd 
• Planering av förebyggande insatser i samband med skolavslutning 
• Minska användandet av energidryck bland barn och ungdom 
• Planering och organisering av jämställdhetspriset 
• Uthållig kommun 
• Länets folkhälsopolitiska plan en strategi för att skapa förutsättningar för lokalt 

folkhälsoarbete. 
 

Verksamhetsberättelse för 2010 
 
• Föräldrastödsprojektet ”Värme och ramar” 2010 – 2011 
• Genomföra drogvaneundersökningen i årskurs åtta samt sprida resultat till politiker, 

tjänstemän och andra berörda aktörer 
• Samordna uppmärksamhetsveckan kring fysisk aktivitet och goda matvanor 
• Fortsatt utveckling i uppbyggandet av alkohol- och drogförebyggande arbetet i 

kommunen 
• Handlingsplan för sexuell hälsa 
• Folkhälso- och drogförebyggande har 2010 prioritera folkhälsopolitiska mål 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

• Fortsatt process med framtagandet av en gemensam folkhälsoplan/program utifrån 
folkhälsopolitiska prioriteringar för Torsås kommun 
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Fortsättning § 83/10, Redovisning av folkhälsosamordnarens verksamhet 
 
Inbjudan om Lupp-konferens i Oskarshamn 2010-04-09 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun utifrån folkhälsans målområde prioriterar följande delmål 

        1.   Delaktighet och inflytande i samhället, 
  3.   Barn och ungas uppväxtvillkor 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
      

att i övrigt notera informationen från folkhälsosamordnare Karolina Eriksson. 
-----  
Expedieras till 
Karolina Eriksson 
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KS § 84/10 
AU § 83/10           09/KS0153 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ge 
Torsås Fastighets AB i uppdrag att projektera en ombyggnad av gamla skolan till ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Konsekvensbeskrivning av att bedriva folkbiblioteksverksamhet i två våningsplan föreligger 
från bildningschef Göran Eliasson. 
 
Kommunchefen redovisar synpunkter inkomna från bibliotekschef samt fackliga 
representanter 
• En tillräcklig redovisning av de olika alternativen har inte redovisats 
• Ingen konsekvensbeskrivning av verksamheterna har redovisats. 
 
Håkan Algotsson, C ställer sig bakom Irma Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C 
protokollsanteckning i bildningsnämndens § 22, 2010-02-25. ”Vi anser att folkbiblioteket 
inte skall integreras med skolbiblioteket. Efter att lyssna på opinionen tagit del av insändare 
har vi kommit till slutsatsen att Torsås kommuns invånare vill ha kvar bibliotek centralt i 
Torsås. Vi folkvalda politiker måste lyssna på innevånarna i kommunen om det ska bli bra 
beslut som fattas. Dessutom var ärendet dåligt förberett eftersom de två övriga alternativen 
inte har presenterats i nämnden”. 
 
Skrivelse daterad 2010-01-18 från PRO med flera och medborgarupprop från Livbojen 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att genomföra fackliga förhandlingar före kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31, 
 
att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen blir 2010-03-22 klockan 18.30, där  
     ärendet återkommer, kallelse utskickas i vanlig ordning, 
 
att notera inkomna skrivelser från PRO med flera och Livbojen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
att Karin Seebass redovisar besöken på samtliga ytterbibliotek före och efter integreringen  
     med skolbiblioteket. 
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Fortsättning § 84/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Hans-Olof Berg, C reserverar sig mot beslutet till förmån för Irma 
Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C protokollsanteckning i bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-22 
 
Föreligger en redovisning från enhetschef Karin Seebass gällande ytterbiblioteken. 
 
Förhandlingsprotokoll 2010-03-19 föreligger. 
Skolledareförbundet medverkade inte vid förhandlingen utan har inkommit med en 
skrivelse med synpunkter daterad 2010-03-19. 
 
Samtliga närvarande fackliga organisationer meddelar att man motsätter sig att flytta 
folkbiblioteket till Gamla skolan och där skapa ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Följande argument och frågeställningar presenteras för arbetsgivaren under förhandlingen: 
 
• DIK anser att innan beslut fattas ska en ordentlig konsekvensbeskrivning avseende alla  
      placeringsalternativen göras och presenteras för beslutande politiker. I denna  
      konsekvensbeskrivning ska de tre alternativa placeringarna av ett framtida folkbibliotek  
      jämföras ur ekonomi-, samverkans- och tillgänglighetsperspektiv. 

 
• DIK förordar ett samarbete mellan folkbibliotek och verksamheterna inom  

information, näringsliv, folkhälsa och turism, eftersom detta ger utökad medborgar-
service och tillgänglighet. 

 
• LR och Lärarförbundet kräver besked om var den verksamhet som i dag finns inrymd i  

Gamla skolan, inklusive vaktmästeriet, ska placeras. Den utredning som är gjord löser  
inte alla placeringsbehov. 

 
• LR och Lärarförbundet anser att innan den föreslagna förändringen genomförs ska hela  

skolans övriga renoveringsbehov tillgodoses. 
 

• En föreslagen åtgärd för att få lokalerna att räcka till är att säga upp hyreskontraktet  
gällande tekniklokaler med Mjölnerskolan. LR och Lärarförbundet påtalar att detta  
mycket väl kan få konsekvensen att Gymnasieförbundet väljer att flytta Lärlings-
programmet till Kalmar och Torsås förlorar denna utbildning. 

 
• LR och Lärarförbundet påtalar att möjligheterna att bedriva undervisning i biblioteket  

kommer att begränsas. 
 

• LR och Lärarförbundet påtalar risken för begränsning i boktillgängligheten eftersom  
böcker som används vid t.ex. elevernas projektarbeten kan vara utlånade. 
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Fortsättning § 84/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 

• DIK kan inte acceptera ensamarbete om verksamheten kommer att bedrivas i två plan. 
 

• DIK påtalar risk för att medieanslaget minskar efter sammanslagningen. 
 

• Kommer elever som blir avstängda från skolbiblioteket ändå att få tillträde dit eftersom  
              folkbiblioteket är en allmän lokal? 
 

• Vad kommer att hända med ytterbiblioteken? 
 

• Hur kommer öppettiderna att bli i biblioteket? Kommer det att bli tider när endast  
elever kan vistas där? 

 
• Hur ska parkeringsplatserna räcka till besökarna till biblioteket? Det är fullt på  

parkeringsplatsen redan i dag. 
 

 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att 
Torsås Fastighets AB uppdras att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Bert Appert, TP, Lena Gustafsson, V, Kerstin Ahlberg, TP, Roland Swedestam, S, Sören 
Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras avslags- 
yrkande och Bert Apperts, TP med fleras bifallsyrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C och Mona Magnusson, M 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 85/10           10/KS0003 
Konferens Kultur med nya ögon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till överläggning om utvecklingsstrategin Kultur 
med nya ögon, 2010-03-26 i Oskarshamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Håkan Algotsson medverkar vid överläggning om utvecklingsstrategin Kultur med nya  
     ögon, 2010-03-26 i Oskarshamn. 
-----  
  


