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§ 3 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 

 
§ 4 Verksamhetsplan 2014 
 
§ 5 Renovering av Torskolans lokaler 
 
§ 6 Information kring fristående skolhuvudmän 
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BIN § 1/14   
Godkännande av föregående protokoll 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03: 
att godkänna föregående protokoll.  
------- 
Sändlista: 
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BIN § 2/14   11/BIN0047  
Processplan – Lokal ungdomsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås kommun har genomför LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
två gånger, är 2009 och 2012. Utifrån analysen av resultatet har kommunen valt 
att fokusera på ungdomsfrågor och anställt en ungdomssamordnare. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län rekommenderas 
kommunerna att skapa en lokal ungdomspolitik. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2013-12-03 § 411 att lämna 
framställan till socialnämnden och bildningsnämnden att upprätta ett underlag 
till beslut angående Lusen. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare, delger bildningsnämnden en möjlig 
processplan för skapandet av en lokal ungdomsstrategi (LUS). 
 
Syftet med en LUS är att samordna och vägleda det arbete kommunen gör 
kring ungdomsfrågor. LUS är ett politiskt dokument där kommunens visioner 
och mål för ungdomsarbetet finns samlade. En LUS i Torsås kommun 
kommer att byggas på statistik från LUPP, drogvaneundersökningar, RUSEN, 
barnkonventionen samt nationella riktlinjer. Dokumentet bör förslagsvis 
revideras vart tredje år i samband med att LUPP genomförs.  
 
Nina Gimerstedt anser att Torsås kommun bör skapa en LUS med tillhörande 
handlingsplan som innefattar tydliga och tidssatta aktiviteter med 
ansvarsfördelning. Framtagen LUS ska vidare följas upp av representanter från 
alla kommunens förvaltningar.  

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom föredragen och redovisad processplan till lokal 

ungdomsstrategi och lämnar därmed den som upprättat underlag till 
kommunstyrelsen för beslut i frågan. 

--------- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare 
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BIN § 3/14   10/BIN0133  
AU § 5/14    
KoFu § 49/13    
BIN § 135/13    
KoFu § 39/13    
AU § 73/13     
BIN § 186/12    
BIN § 158/12     
KoFu § 50/12       
BIN § 79/11   
BIN § 40/11 
BIN § 18/11 
BIN § 122/10 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång 
i tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos 
kommunstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och 
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat överlämna 
ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09: 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda 
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av 
renovering av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21: 
Ärendet överlämnas till enhetschef Karin Seebass för klarläggande angående 
gällande regler för restaurering av konstverk. 
 

Bildningsnämndens behandling 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass har inkommit med redogörelse enligt akt för 
bestämmelserna angående restaurering av offentliga konstverk. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 24   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-02-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Fortsättning BIN § 3/14, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att från konstnär Björn Ramél infordra 
en skriftlig redogörelse för hur han ser på en eventuell restaurering respektive 
nedtagning av stångmärket ifråga. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur informerar att hon ej får någon skriftlig 
redogörelse från konstnären Björn Ramél, men att hans önskan är att 
stångmärket ska renoveras. 
Skicket på konstverket har enligt Karin Seebass försämrats ytterligare och i 
dagsläget finns det två olika vägar att gå angående stångmärkets framtid- 
antingen ska stångmärket renoveras eller plockas ned. 
Hantering av stångmärket ska dock ske i enlighet med Torsås kommuns policy 
angående restaurering av offentliga konstverk. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att plocka ned stångmärket med hänvisning till kostsam renovering. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammaträde i oktober samt 
 
att ge Sören Bondesson, S i uppdrag att kontakta konstnären för vidare 

konsultation.  
 

Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
En skrivelse har inkommit från Christer Harrysson angående stångmärkets 
framtid. Författaren menar att konstverket är ett originellt och fint monument 
över sjöfartens livsviktiga orienteringsmärken och anser att stångmärket är 
välkomnande för både båtar samt turister i bil. 
 
Sören Bondesson, S, har varit i kontakt med konstnären Björn Ramél som ger 
sitt godkännande till eventuell restaurering.  
 
Konstnären äger den konstnärliga rätten vilket innebär att Torsås kommun inte 
får ändra eller förändra konstverket. Vid renovering ska arbetet ske i samråd 
med konstnären. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Sören Bondesson, S att från konstnären Björn Ramél inkomma 

med skriftligt godkännande.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Skriftligt godkännande från konstnären Björn Ramél har inkommit angående 
eventuell renovering av stångmärket på Dalskär, Bergkvara enligt akt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 3/14, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att överlåta stångmärket till lämplig förening i Bergkvara. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar 
 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 
för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening. 
 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att stångmärket överlåtes till lämplig förening i Bergkvara. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och sitt 
eget yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt sitt eget yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C, yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 3 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M   X 

Lina Milesson FP Anders Palmér, M X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 3 6 

 
Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 3/14, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 

för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening samt 
 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare behandling. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att ta fram 

offerter på arbete för lagning samt enfärgad målning av stångmärket. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
 

Jäv 
Sören Bondesson, S deltar inte i arbetsutskottets behandling av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Håkan Petersson, bildningschef, informerar om den utvärdering som gjorts 
angående samordnad upphandling avseende lagning samt enfärgad målning av 
stångmärket. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § OSL. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämnden för beslut. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
 

Jäv 
Sören Bondesson, S deltar inte i arbetsutskottets behandling av ärendet på 
grund av jäv. Hans Gustafsson, V inträder som ersättare för Sören Bondesson. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen angående pågående upphandling. 
-------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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BIN § 4/14     
AU § 1/14     
Verksamhetsplan 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för det av kommunfullmäktige 
fastställda dokumentet ”Årsplan och budget 2014”. 
Till kommunfullmäktige ska bildningsnämnden presentera verksamhetsplan 
2014. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-01-15: 
att arbetsutskottet vid två tillfällen tillsammans med bildningsförvaltningen 

arbetar fram innehåll till bildningsnämndens verksamhetsplan 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Bildningsnämndens arbetsutskott har i samverkan med Håkan Petersson, 
bildningschef, Torsten Karlsson, ekonom samt Hanna Grahn, 
utredningssekreterare, arbetat med att ta fram ett förslag till 
bildningsnämndens Verksamhetsplan 2014. 
 
Under perspektivet hållbar utveckling uppdrar kommunfullmäktige att 
bildningsnämnden skall öka samverkan mellan kommun och föreningsliv. 
Bildningsnämndens ledamöter diskuterar hur åtagandet genom att 
vidareutveckla forum för politik och föreningsliv kan beskrivas utifrån mått 
och strävansvärde. 
Förslag väcks om att mått för att vidareutveckla forum för politik och 
föreningsliv är att öka antalet föreningsträffar. Strävansvärdet är att 
föreningsträffar ska ske två gånger per år.  

 
Mått och strävansvärde på bildningsnämndens egna mål att öka antalet unga i 
föreningar genom att verka för att bredda utbudet behöver revideras. 
Förslag väcks om att mått ska vara ”antalet erbjudna prova-på-tillfällen” och 
strävansvärdet är ”samma eller fler prova-på-tillfällen än föregående år”. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ställa sig bakom föredragen och utskickad verksamhetsplan tillsammans 

med de under mötet framkomna förslagen på ändringar. 
--------- 
Sändlista: 
Torsten Karlsson, ekonom 
Kommunstyrelsen 
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BIN § 5/14   12/BIN0088 
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 § 5/14, 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 § 5/14, 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 § 5/14, 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 § 5/14, 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 § 5/14, 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 § 5/14, 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 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 24   

 Sammanträdesdatum 

Bildningsnämnden 2014-02-03 

  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning BIN § 5/14, Renovering av Torskolans lokaler 
 

Detta uppdrag är en självklar skyldighet som vi S-politiker måste ge våra 

kommuninvånare för sina skattepengar. När vi nu projekterar ett nytt 

skolbibliotek och där Stage har Torskolans skolbibliotek som sitt eget. Stage  

har stora ombyggnadsplaner och som KS har givit ett positivt mandat för en 

satsning på gymnasieskolan Stage4you Academy. 

 

S i Torsås vill se en möjlighet till positivt helhetstänk på lång sikt och ta tillvara 

på möjligheterna till samordningsvinster i samband med renoveringen av 

Torskolan. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att ge uppdrag åt bildningschefen att fördjupa förstudien av hela Torskolan i 

ett vidgat perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-15: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för projektgruppens arbete med 
förstudien av hela Torskolan i ett vidgat perspektiv samt presenterar sista 
versionen av framtagen planritning. 
 
Ärendet ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 
2014. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att ställa sig positiva till presenterad planritning, 
 
att ge Håkan Petersson, bildningschef, i delegation att teckna nytt hyresavtal 

för Korrespondensgymnasiet samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att hos kommunstyrelsen äska om ekonomiskt medel för ökade 
hyreskostnader. 

 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för de ökade kostnader i form av 
dubbla hyror som bildningsnämnden kommer att få i och med 
Korrespondensgymnasiets flytt från lokaler i Torsås till Sophiagården i 
Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-01-28 § 3 att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 februari 2014 inhämta bildningsnämndens yttrande 
angående det förslag som arbetats fram gällande om- och tillbyggnad av 
Torskolan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 5/14, 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 § 5/14, 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 § 5/14, 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. 

--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Anders Ohlsson, rektor 
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BIN § 6/14     
AU § 17/14     
Information kring fristående skolhuvudmän 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Bondesson, S efterfrågar information kring fristående skolhuvudmän. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-15: 
att bildningsnämnden ges information kring fristående skolhuvudmän vid 

sammanträde den 3 februari 2014. 
 

Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för lagar och riktlinjer för fristående 
skolhuvudmäns verksamhet samt den utveckling som skett i samband med att 
lagar och förordningar av fristående skolhuvudmän förändrats över tid. 

 
Bildningsnämnden beslutar: 
att notera informationen. 
--------- 
Sändlista: 
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BIN § 7/14     
Delegationsärenden  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärende nr 1-2 från Karin Seebass, enhetschef angående inköp av 
barn- och ungdomskulturprogram. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03: 
att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
-------  
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BIN § 8/14   14/BIN0005       
Inkommet klagomål angående förskolan Eklövet 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse från förälder till barn på förskolan Eklövet har via 
bildningsförvaltningens klagomålsfunktion på Torsås kommuns hemsida 
inkommit med anledning av besvikelse över hur föräldrar blivit informerade 
om förändrad förskoleverksamhet. 

 
Bildningsnämndens behandling 2014-02-03: 
Håkan Petersson, bildningschef, redogör för sitt lämnade svar enligt akt. 

 

Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03: 
att ställa sig bakom lämnat svar och där efter lägga informationen till 

handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Lotta Elmbro, förskolechef 
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BIN § 9/14     
Övriga ärenden 
         
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden tackar Lina Jonsson, S för den goda tårtan. 
------- 
 
 
 


