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Kommunstyrelsen  2010-04-14    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset i Torsås, 2010-04-14, 18.30 -       

  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera  Ewy Svensson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-04-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 113  

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Ewy Svensson 
   

   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2010-04-14     

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-04-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-05-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    

    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 113  
 

§ 113  Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
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KS § 113/10  
KF § 15/10 
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 § 113/10, 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 § 113/10, 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. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31 
 
Protestlistor mot att Torsås Folkbibliotek flyttas till Torskolan och blir ett integrerat folk- 
skol- och gymnasiebibliotek med 710 underskrifter föreligger från Centerpartiet. 
 
Inskickat mail från Maria Hultenius gällande flyttning av biblioteket föreligger. 
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Fortsättning § 113/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, med instämmande av Bert Appert, TP och Lena Gustafsson, V 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att beslut om nytt bibliotek återremitteras med följande uppdrag 
 

1.  Torskolans rektorer får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av 

a.  den nya organisationens inverkan på den nuvarande verksamheten med särskild tonvikt 
     på hemkunskapsundervisning, skoltider och personalutrymmen för vaktmästeri. 

b.  förslagets påverkan på genomförandet av en framtida renovering av övriga skollokaler 

c.  möjligheterna att möta ett framtida ökande elevantal 

d.  påverkan på samarbetet med Mjölnerskolan avseende lokal för teknikundervisning inom 
     lärlingsprogrammet 

e.  motsättningar som kan uppstå tillföljd av den öppenhet som krävs i ett folkbibliotek 
     kontra integriteten för eleverna i ett skolbibliotek. 

 2. En utförlig kostnadsjämförelse mellan de tre kända alternativen ska arbetas fram. 
     Hänsyn tas t ex till avbrutet samarbete med Mjölnerskolan, möjlig lokalsamverkan med 
     Möre Resurs Centrum, synergieffekter av samarbete med turistverksamheten. 
 
3.  Möre ResursCentrums intresse för samverkan såväl vad gäller lokaler som verksamhet  
     bör undersökas. 

4.  En redovisning av hur behovet av parkeringsplatser för besökare och personal ska 
     tillgodoses vid ”Vita Huset” ska presenteras. Torsås församling ska få en officiell  
     förfrågan om man är villig att upplåta fler parkeringsplatser. 

Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD, Lars Sjöholm, MP, Hans-Olof Berg, C och 
Christina Svensson, C ställer sig bakom återremissen. 

Ordförande förklarar villkoren för minoritetsåterremiss, minst tolv ledamöter ska rösta för 
och en skriftlig motivering till återremissen ska finnas.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet som minoritetsåterremiss.  
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Fortsättning § 113/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att återremittera ärendet som minoritetsåterremiss. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-04-14 
 
Skrivelse föreligger från Bo Johnér Nilsson, Torsås. 
 
En kostnadsredovisning på de olika förslagen föreligger från ordförande. 
 

Yrkande och proposition 
 

Lena Gustafsson, V, med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Håkan Algotsson, C yrkar återremittering av ärendet med motivering att innan ärendet går 
till beslut i kommunfullmäktige ska en utredning göras enligt de punkter som återremissen 
motiverades med. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, V yrkande och Håkan 
Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena Gustafssons, 
V förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Lena Gustafssons, V med fleras yrkande och nej = enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av voteringslista nummer 1, bilaga till § 113. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt Lena Gustafssons, V med fleras yrkande. 
 

Reservation 
 

Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C, Marie Jansson, KD och 
Ewy Svensson, M reserverar sig mot beslutet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga till § 113/10 
 

Voteringslista nummer 1 
 
 Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S  X   

Peter Ludvigsson S  X   

Irma Folkesson C   X  

Hans-Olof Berg C Marcus Johansson  X  

Marie Jansson KD   X  

Håkan Algotsson C   X  

Mona Magnusson M Ewy Svensson  X  

Lena Gustafsson V  X   

Kerstin Ahlberg TP  X   

Bert Appert TP  X   

Roland Swedestam S  X   

 Summa 6 5  

 


