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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 4 april 2006, kl. 08.30 – 10.50 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Siv Eriksson, s  
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m § 80 - 85 
 Evy Svensson, m § 80 – 85 ej tjg ers,  § 86 - 88 tjg ers 
  
Övriga deltagande Kent Frost, tf kommunchef, föredragande § 86 - 88  
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
    
   
   
   
   
    
  
Utses att justera Roland Swedestam 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-04-07 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 80 - 88     

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Roland Swedestam 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-04-04   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-04-07 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-04-28 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 80/06  06/KS0133 
Kulturmedel 2004 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kultur- och fritidschef Karin Seebass.  
 
Regionförbundet i Kalmar läns rapport ”Kulturmedel 2004 Regionförbundet & 
kommunerna i Kalmar län” visar hur kulturmedlen fördelas i hela Kalmar län 
under år 2004. 
 
Rapporten visar att i absoluta tal satsar Kalmar, Västervik och Oskarshamn 
mest på kultur och Mörbylånga, Torsås och Högsby minst. 
  
Den totala fördelningen av kulturmedlen för Torsås är 607,32 kronor/invånare. 
Medelvärdet är 779,28 kronor/invånare. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att notera informationen från kultur- och fritidschefen. 
-----    
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AU § 81/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Beslut från Länsstyrelsen angående överklagande av kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplan för Ragnabo 2:6 m fl fastigheter där Länsstyrelsen 
avslår överklagandet och fastställer kommunfullmäktiges beslut föreligger. 
 
SVTLedningsenheten informerar om släckningen av det analoga marknätet 
som planeras nu. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----    
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AU § 82/06  06/KS0076 
Begäran om hårdbeläggning på del av väg i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Göran Gustafsson ordförande i Törnlycke vägsamhällighet har till kommunal- 
rådet Håkan Algotsson inlämnat en skrivelse angående begäran om hård-
beläggning på del av väg i Torsås kommun. 
 
Tillsammans med skrivelsen föreligger en offert från NCC på asfalteringen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden för behandling. 
----- 
Exp till: 
Göran Gustafsson 
Tekniska nämnden 
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AU § 83/06  06/KS0007 
Prövning av inkomna handlingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om kommun-
kansliet kan pröva om ett ärende som inkommit till kommunkansliet /kommun-
styrelsen kan översändas direkt till berörd facknämnd innan ärendet tas upp i 
arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunkansliet prövar om inkomna ärende kan tillställas facknämnd innan 
     det tas upp i arbetsutskottet.  
----- 
Exp till: 
Kommunkansliet  
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AU § 84/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 85/06  06/KS0068 
Öppet brev från Halina Petersson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Öppet brev till kommunstyrelsens ledamöter från Halina Petersson föreligger. 
 
Halina Petersson vill att kommunalråd Håkan Algotsson kompletterar sina 
utlåtande 2005-10-27 i en intervju med Bo Lundqvist, Barometern om hennes 
situation som strålningsskada i Torsås kommun och svarar på följande frågor: 
 
1. Vilka är dessa generella regler som gäller för Torsås kommun när det gäller 
    strålning från masterna? 
 
2. Vad är det för riktlinjer och rekommendationer som finns som Ni politiker och 
    ansvariga i frågan går på? 
 
3. Vilket utrymme finns det i dessa generella regler, riktlinjer och rekommenda- 
    tioner som finns för oss människor?  
    Vi som redan är skadade av strålningen som finns, oss som påverkas av  
    den 24 timmar/dygn, vi som har strålningen även i våra sovrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta 
     förslag till svar på brevet från Halina Petersson samt 
 
att redovisa svaret vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommunstyrelsen     
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AU § 86/05  
KS § 171/04 04/KS0253 
Kostutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av socialförvaltningen i Torsås kommun har Komrev inom Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers gjort en förstudie av kostorganisationen. 
 
Syftet är enligt uppdraget att analysera nuvarande kostorganisation och vilken 
möjlighet till effektivisering som finns. 
 
Utvärderingen inriktas på att kartlägga och bedöma: 
 
*  Kostenhetens organisation 
*  Nuvarande kostnadsläge 
*  Möjlighet att genomföra effektiviseringar. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Socialchefen Ulf Bardh ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-11-30: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-04 
 
Care Catering Consultants Group AB har har åt Torsås kommun gjort en 
utredning angående kosthushållningens framtida organisation, dimensionering 
och lokalisering inom kommunen. Utredningen ska ge en helhetslösning på 
kosthushållningen samt totalkostnad av densamma.  
 
Utredningens syfte är att man genom en översyn av kommunens totala mål-
tidsverksamhet ska säkerställa att den ur kvalitets- och ekonomisk synpunkt 
fungerar på bästa sätt . Förslag lämnas på alternativa förändringar. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Uppdraget startade 2005-11-24 och avslutades 2006-01-02. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-01-26 § 3 att ställa sig bakom 
utredningens alternativ II samt att  när det gäller förslaget om en gemensam 
kostchef i kommunen avvakta att ta ställning tills ny socialchef tillträtt. 
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forts § 86/06, Kostutredning 
 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att under maj 2006 sammankalla presidiet för socialnämnden och barn- och 
     utbildningsnämnden, kökschefer, Torsås Fastighets AB samt arbetsut- 
     skottet för genomgång och fortsatt arbete med utredningen. 
----- 
Exp till: 
Presidiet socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
Kökschefer 
Torsås Fastighets AB 
Arbetsutskottet 
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AU § 87/06  
AU § 50/06 05/KS0027 
Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c påtalar att i samband med att nya program startar 
upp på Mjölnerskolan är det viktig att se över bostäder, fritidsaktivitet samt 
kommunikationen inom kommunen för eleverna. Lämpligt vore att en arbets-
grupp bestående av tjänstemän tillsätts.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-02-14: 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, Torsås Bostads AB, kultur- och  
     fritidsnämnden samt kommunstyrelsen utse en representant att medverka 
     i arbetsgruppen, 
 
att redovisa till arbetsutskottet utsedd representant senast 2006-03-21. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-04: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-02 att utse skolchefen som 
representant i arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-03-13 § 28, att utse kulturchefen som 
representant i arbetsgruppen. 
 
Representanter från Torsås Bostads AB Magnus Andersson och Eva Hedberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera skolchef, kulturchef, Magnus Andersson och Eva Hedberg som 
     representanter att medverka i arbetsgruppen,  
 
att utse kommunchefen som representant från kommunstyrelsen samt 
 
att avrapportering från arbetsgruppens sammanträffande ska ske vid 
     arbetsutskottets sammanträde. 
----- 
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AU § 88/06  06/KS0069 
Begäran om bidrag till boulebana 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförening ansöker härmed om bidrag för kostnad av material 
mm till boulebana. Föreningen önskar bidrag på 6 000 kronor eller minst 4 500 
kronor för att täcka den planerade kostnaden för banan. 
 
Ansökan har tidigare sänts till Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå begäran om bidrag till boulebana. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen     

 

 

 

 


