
§ 188 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

D nr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ö s by Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 172 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
iill, anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill, anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA 
~KOMMUN 

§ 172 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ösby Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
beslutar 
att anvisa 700 tkr i investeringsmedel till lokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium, 
dels att ledningsutskottet för egen del beslutar 
m avseende investeringsmedel 4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anvisa 700 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium, 

dels beslutar för egen del 

m avseende investeringsmedel4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

8 (17) 



Bilaga KS 2013/167/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

2013-05-24 
SKRIVELSE 

ÅSA ERJKSSON 

Kommunstyrelsen Ink. 2013 -06- O 3 

SKRIVELSE 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 
Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion av nuvarande Bygg- och anläggnings
program konstaterat brister i miljön för målerilokalerna. Inspektionen meddelar 
behov av nya ventilerade lokaler för godkännande av fortsatt drift. Investerings
kostnaderna uppgår till ca 4.000 tkr exklusive moms och kalkyleringen har utförts 
av Hifab AB. 

På grund av omfattande, kostsamma stölder har ett behov av att inhägna delar av 
skolan område konstaterats. Tekniska kontoret uppskattar kostnaden för staket till 
ca 700 tkr exklusive moms. 

Efter genomförd upphandling kan den korrekta summan för investeringarna pre
senteras. 

Ärendet har behandlats i bildnings- och lärandenämnden den 2013-04-10, BLN § 32 
och beslutat: 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för måleriinrikt
ning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby Naturbruksgymnasium, 

att godkänna förvaltningens förslag till upprättande av staket på skolan område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner samt 

att överlämna förvaltningens förslag till Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 

För att ovan nämnda åtgärder skall kunna genomföras äskas investeringsmedel till 
lokalprogrammet. 

Förslag till beslut: 

att anslå investeringsmedel, 4.000 tkr, tilllokalprogrammet för åtgärdande av bris
ter i miljön för målerilokalerna vid Ö s by Naturbruksgymnasium samt 

att anslå investeringsmedel, 700 tkr, tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

!2 CJ." } ur'J::,o fi / ,t:</ra:~--7 
Åsa Eriksson 
Enhetschef 
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SALKaga KS 2013/167/2 

SALAKOMMUN 

SAMMANTRii.DESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

KOMMUN 

BLN § 32 

Justerandes sign 

Tekniska förvaltningen Sammanträdesdatum 

2013-04-10 
20!3 -04- j 8 

Dlarlenr L rktbll. 

,20!3/;Zh/ l 

Ösby naturbruksgymnasium - måleri och staket 

INLEDNING 

D nr 2013/66 
BLN nr 13/25 

Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion av nuvarande Bygg- och 
anläggningsprogram konstaterat brister i miljön för målerilokalerna. Inspektionen 
meddelar behov av nya ventilerade lokaler för godkännande av fortsatt drift. 

På grund av omfattande, kostsamma stölder har ett behov av att inhägna delar av 
skolans område konstaterats. Tekniska förvaltningen har uppskattat kostnaden för 
staket till 500 000 kronor och för detta krävs investeringsmedel riktade till tekniska 
kontoret. 

Beredning 
• Bilaga 1 Kalkyl måleriverkstad från tekniska kontoret hid.nr 2013.611 

• Bilaga 2 Karta Utbyggnad från tekniska kontoret hid.nr 2013.613 

Bilaga 3 Orienteringskarta Ösby naturbruksgymnasium från tekniska kontoret 
hi d. nr 2013.615 

Skolchef) uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för 
måleriinriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby 
naturbruksgymnasium 
att godkänna förvaltningens förslag till uppsättande av staket på skolans område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner 
att överlämna förvaltningens förslag till Kommunslyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för 
måleriinriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby 
naturbruksgymnasium 

att godkänna förvaltningens förslag till uppsättande av staket på skolans område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner 

att överlämna förvaltningens förslag till Kommunslyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
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Justerandes sign 
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Utdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-10 

KSF, tekniska kontoret & Ösby Naturbruksgymnasium 

Ut d ra g s be s t yrka n de 
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