MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen/digitalt kl. 08:30-13:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt),
Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson
(C) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Johnny Winther (SD) (Digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S) (Digitalt)
Lirim Mazreku (KV) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Hanna Kjellin (S)
Håkan Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
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.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
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Hanna Kjellin (S)

……………………………………….
Håkan Bengtsson (C)
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§67

Renovering av Torups skola
(2020 KS0389)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering
av Torups skola.
Beskrivning av ärendet

I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om Resultat- och ekonomisk plan (REP)
för 2021-2024 beslutades även att påbörja projektering och renovering av Torups skola.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med begäran om medel för renoveringen.
Hylte bostäder har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en förstudie av Torups
skola. Torups skola är i stort behov av renovering. Det är sedan länge känt att det finns
fuktskador i taket till omklädningsrummet och fönster är i behov renovering/utbyte.
Ventilationen behöver ersättas och det finns gamla fuktskador samtidigt behöver dränering
genomföras. Invändigt är det mest ytskikt som behöver ses över. Barn – och
ungdomsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärder för att skolan
ska motsvara dagens behov och möjliggöra samutnyttjande under hela skoldagen.
En ny skola i Torup för 175 barn innebär en uppskattad investeringsutgift om drygt 90 Mkr
inklusive kök och idrottshall. En ny skola för 250 barn innebär en uppskattad
investeringsutgift om drygt 115 Mkr inklusive kök och idrottshall.
Handlingar i ärendet










§55 KSAU Renovering av Torups skola
Tjänsteskrivelse . Budgetmedel för renovering av Torups skola
§24 BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
§203 KSAU Renovering av Torups skola
Skrivelse Torups skola 20201117
Miljöinventering Torups skola inkl bilagor
Budgetkalkyl - Torups skola rev 2020-07-30
Inventeringsrapport förstudie - Torups skola 2020-04-21

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups
skola.
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Yrkanden
Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall (L) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Anna Roos (C) yrkar på återremiss för vidare beredning och komplettering med följande:
- Vi vill se jämförbara kostnader för renovering och nybyggnation. I dessa kostnader behöver
kostnader för evakuering under byggtiden och ombyggnation av pedagogisk karaktär tas med.
- Vi saknar det material som BUN tagit beslut Upphandlingsunderlag renovering Torups
skola, 2021 BUN 0047) om kopplat till ombyggnationer och flytt av väggar inom skolan – är
de med i kostnadskalkylen?
- Vi saknar posten om utemiljö (Vid senaste skolbyggen/renoveringar har pengar avsatts till
utemiljö 5 milj / skolgård)
- Vi skulle vilja se jämförbara framtida driftskostnader kring nybyggnation eller renovering
med alternativen 1. renovera befintliga byggnader, 2. bygga ny skola och idrottshall eller 3.
bygga ny skola men behålla och renovera det som behövs runt idrottshallen.
- Vi efterlyser en dialog och analys av behovet av antal skolenheter, upptagningsområde och
antal platser i skolområdet – så att vi rustar oss rätt för framtiden. Vi saknar en helhetssyn och
strategisk plan för utvecklingen av skolområdet.
- Vi efterlyser barnens delaktighet i skolans renovering/utformning.
Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna
Roos yrkande.
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos yrkande.
Lisa Mogren (V) yrkar bifall på Ronny Löfquists avslagsyrkande.
Ajournering: 11:30 -- 11:45
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
- Den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
Resultat
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Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Sedan frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Reservation
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5 (6)

Omröstningslista
Mötesdatum
2021-04-13
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Omröstningslista: §67
Ärende:

Renovering av Torups skola, 2020 KS0389

Omröstningslista(or)

Renovering av Torups skola
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Hanna Kjellin (S), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
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