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AU § 269/06 
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 måltids-
verksamhet 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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Fortsättning § 269/06, Kostutredning 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-04:  
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-21 
 
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2006-01-26 beslutat ställa sig bakom alternativ 2 i 
den utredning som Care Catering Consultant Group AB företagit angående kommunens 
måltidsverksamhet. 
 
Kostgruppen föreslår att en kostchef/projektledare anställs på heltid under 1 år från och 
med 2007-01-01 med möjlighet till tillsvidareanställning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-01 § 67 att tillskriva kommunstyrelsen 
angående ett klargörande hur man ska gå vidare med ärendet samt att skolchefen får i 
uppdrag att dra upp riktlinjer för hur finansieringen av tjänsten ska fördelas mellan 
aktuella nämnder. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
projektanställer en kostchef med sysselsättningsgrad 1,0. Syftet med anställningen är att 
kostchefen ges upppdraget att lägga ett förslag för hur den gemensamma kostenheten 
ska drivas och organiseras samt att överta chefsansvaret för kostenheterna såväl inom 
barn- och utbildningsnämndens som socialnämndens kostverksamhet. 
 
Kostnad för lön, personalkostnader samt diverse kringkostnader beräknas till totalt 
500 Tkr. Kostnaden finansieras till fullo genom barn- och utbildningsnämndens 
respektive socialnämndens befintliga budget för kostverksamhet. 
 
Samtliga kostnader och eventuella intäkter för projektanställningen bokförs löpande 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Ersättning från barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden överförs månadsvis för att förenkla budgetuppföljningen i 
respektive nämnd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden svarar vardera för 50 % av den 
verkliga kostnaden. 
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Fortsättning § 269/06, Kostutredning 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inrätta en projektanställning på heltid från och med 2007-01-01 med möjlighet till  
     tillsvidareanställning enligt förslag från socialchef Carina Leijon och skolchef  
     JanEric Assarsson. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/06             Dnr 06/KS0220 
Utbyggnad av förskolan Smultronet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 95 att ge Torsås Fastighets AB i 
uppdrag att projektera ytterligare en avdelning på förskolan Smultronet i Torsås med 
inflyttning 2007-08-01. Möjlighet ska finnas att i lokalerna kunna erbjuda barnomsorg 
på obekväm tid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens beslut 2006-10-26 § 95. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 271/06 
AU § 207/06 
KF § 101/06 
AU § 96/06 
KF § 127/05             05/KS0014 
Motion - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson, c och Markus Johansson, c har i motion till kommunfullmäktige 
hemställt om att det framöver ska finnas fler alternativ inom den kommunala 
barnomsorgen i Torsås kommun. Ett alternativ som förespråkas är den så kallade 
Hedemoramodellen som bygger på entreprenörskap inom barnomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 64 att avslå motionen. 
 
Marcus Johansson, c yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige om omprövning av beslutet. Behovet av barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat i samband med ändrade familje- och arbetssituationer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 74 bifalla yrkandet. 
 
Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot beslutet, då införande av den så kallade 
Hedemora-modellen ej garanterar att frågan om barnomsorg på obekväm tid får en 
lösning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19: 
 
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande gällande behovet 
     av barnomsorg under kvällar, nätter och helger. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-21 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 94 att i nuläge har föräldrar till tre 
barn anmält behov av tillsyn kvällstid, eventuellt nattetid. 
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Fortsättning § 271/06, Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens beslut 2006-10-26 § 94 att inom ramen för  
     utbyggd verksamhet på förskolan Smultronet även erbjuda barnomsorg på obekväm  
     tid. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/06             Dnr 06/KS0219 
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och sanktionsavgift i 
Socialtjänstlagen, SoL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen och kommunallagen vilka syftar 
till att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt SoL, De nya 
bestämmelserna avser fyra område: 
 
* Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om 
    bistånd enligt SoL, 
 
* Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande 
   beslut om bistånd enligt SoL inom skälig tid, 
 
* Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör 
   myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur socialnämnden verkställer egna 
   gynnande beslut, 
 
* Bestämmelserna om sanktionsavgift när en kommun inte verkställer en gynnande dom 
   av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya  
   bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut. 
 
Socialnämnden i Torsås kommun ska känna till och arbeta efter de nya bestämmelserna 
i socialtjänstlagen och kommunallagen. Fungerande rutiner för rapportering till 
länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige ska tas fram. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 78 att informera kommunfullmäktige i Torsås 
kommun om gällande rapporteringsskyldighet samt om att sanktionsavgift kan krävas 
från kommunen då gynnande beslut enligt SoL ej verkställs inom rimlig tid, tre 
månader. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/06             Dnr 06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Skrivelse inkommen från Jan-Erik Persson gällande den fastighet som Torsås kommun 
förvärvat i Applerum. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna Jan-Erik Perssons skrivelse till byggnadsnämnden. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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AU § 274/06             Dnr 06/KS0014 
Förköpsyttrande Svanen 1, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Svanen 1, Bergkvara, 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet       Köpehandling    Köpesumma 
 
Svanen 1, Bergkvara    Köpebrev      3 600 000:- (Tremiljoner 
          2006-10-31     sexhundratusen kronor 
----- 
Exp till: 
Swedbank AB 
Inger Hansson 
Box 502 
385 25 Torsås 
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AU § 275/06             Dnr 06/KS0014 
Förköpsyttrande Kroka 4:7, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Kroka 4:7, Söderåkra. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet       Köpehandling    Köpesumma 
 
Kroka 4:7, Söderåkra   Köpebrev      325 000:- (Trehundra-  
          2006-10-04     tjugofemtusen kronor 
----- 
Exp till: 
Swedbank AB 
Anna Maria Eklöf 
Box 502 
385 25 Torsås 
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AU § 276/06             06/KS0224 
Markförsäljning del av fastighet Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Carina Karphed och 
Kenneth Svensson på del av fastigheten Torsås 2:42,1, 3 000 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Carina Karphed och 
     Kenneth Svensson på del av fastigheten Torsås 2:42,1, 3 000 kvm till en kostnad av 
     30 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 277/06             02/KS0219 
Handlingsplan 2000-2005 – Slutredovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Den handlingsplan som kommunfullmäktige fastställde 1999-09-29 har följts upp vid 
två tillfällen under perioden. Dels 2001-03-01 och dels 2002-10-21. 
 
Ett flertal träffar anordnads under våren 1999 där många intressanta idéer ventilerades 
och slutligen resulterades i en Handlingsplan 2000-2005. vid dessa träffar deltog 
sammanlagt cirka 125 personer representerade kommunal personal, organisationer och 
företag. 
 
I planen redovisas kommunens vision från till 2005. 
 
* Framgångskommunen som genom ett levande miljöarbete strävar efter att bygga ett 
   ekologiskt hållbart samhälle, 
 
* Framgångskommunen med aktivt näringsliv, stora kontaktytor och nätverk i  
   omvärlden 
 
* Framgångskommunen där människors engagemang skapar hög livskvalitet och 
   trygghet. 
 
I planen anges också övergripande mål och en rad delmål. Delmålen uppdelas på 
nämnder och i vissa fall på funktioner. Av planen framgår på vilka nämnder eller 
funktioner ansvaret för genomförandet ligger. 
 
Under oktober 2006 har uppgifter samlats inf rån ansvariga och sammanställts på 
kommunkansliet. 
 
Inriktningen i slutrapporten är att på ett kortfattat men ändock på ett så heltäckande sätt 
som möjligt ange vad som har gjorts eller producerats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera slutredovisningen av handlingsplan 2000-2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 278/06             06/KS0073 
Medverkan i ett gemensamt captivebolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
SmåKom beslutade i början av 2006 att genomföre en förstudie för ett försäkrings-
captive. Förstudien är nu klar. Den omfattar totalt 31 av 35 föranmälda kommuner. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Förstudien finansieras för sig av de medverkande kommunerna till en kostnad om cirka 
2 000 kronor/kommun, vilket inkluderar en del andra dokument. För de kommuner som 
väljer att gå vidare tillkommer ytterligare etableringskostnader (vid 30 kommuner) på 
drygt 16 000 kronor plus moms per kommun. Vid medverkan av flera kommuner 
kommer kostnaden för varje kommun att bli lägre. 
 
Det ankommer nu på varje kommun att fatta beslut om medverkan eller ej i ett 
gemensamt captivebolag för de mindre kommunerna. SmåKoms styrelsen har därför 
beslutat att sända ut underlag till berörda kommuner för beslut. 
 
Kommunens beslut att ingå eller ej ska vara SmåKoms kansli tillhanda senast  
2007-03-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna förstudie av möjligheter för etablering av eget försäkringsbolag för  
     SmåKom-gruppen till ekonomichef Kent Frost för yttrande. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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Au § 279/06             06/KS0090 
Renhållningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör för avtal som tecknats med 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Anders Walterson, c yrkar att Torsås kommun utträder ur förbundet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet avslår Anders 
Waltersons, c yrkande att utträda ur förbundet. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta beslutet till kommunstyrelsens sammanträde 2006-11-28, 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att stämma av Kalmarsundsregionens 
     Renhållares driftsredovisning mot den av kommunalteknik framlagda ren- 
     hållningsbudgeten, 
 
att med ekonomikontoret stämma av kapitalkostnadsredovisningen, 
 
att återkomma till nästa sammanträde 2006-12-05 med en redovisning av utfallet och  
      orsaker till eventuella avvikelser. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson 
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AU § 280/06             Dnr 05/KS0188 
Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje avseende 
ändrad sträckning på sträckan E 22 till transformaterstation i Mulatorp, inom 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan avser ändring av sträckningen för en lagakraftvunnen nätkoncession för linje i 
torsåskommun i Kalmar län med anläggningsnummer 731 ÖGÖ. 
 
Ändringen innebär att sträckningen flyttas från att gå från korsningen med E22 mot 
Vetlycke så skall ledningen gå mot transformatorstationen i Mulatorp sydväst om 
Bergkvara. 
 
Orsaken till denna sträckning inte valdes från början var att transformatorstationen i 
Mulatorp inte kunde ta emot aktuell spänning utan omfattade ombyggnation. 
Sedan det blivit klart att vindkraftparken på Utgrunden 2 ska uppföras måste Mulatorp 
byggas om varför anslutningen från Trollebodaprojektet hamnat i en annan situation. 
 
Ledningen kommer även i sin nya sträckning att utföras som jordkabel. 
 
Energimyndigheten anhåller om svar inom två (2) månader från 2006-11-06. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera ansökan, 
 
att ärendet återkommer för yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2007. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 281                Dnr 06/KS0221 
Detaljplan för del av kvarteret Bilen, handelsområde vid IKEA i Kalmar, Kalmar 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av handelsverksamhet inom östra delen 
av kvarteret Bilen, söder om före detta Volvofabriken. 
 
Området har ett strategiskt läge vid knutpunkten mellan väg E22/Ölandsleden. Det nya 
handelsområdet bildar en viktig länk i en handelsslinga som sträcker sig inifrån Kalmar 
centrum. En viktig del i denna handelsetablering är det nya IKEA varuhuset som byggts 
under år 2006. 
 
Planen avses att inledas med ett enkelt planförfarande med stöd av det tidigare 
framtagna planprogrammet. Planförfarandet kan komma att övergå till normalt 
planförfarande beroende på inkomna synpunkter. 
 
Skriftliga synpunkter ska inlämnas senast 2006-11-24 till Kalmar kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och bygglovavdelningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för del av kvarteret Bilen,  
     handelsområde vid IKEA i Kalmar, Kalmar kommun. 
----- 
Exp till: 
Kalmar kommun 
Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och bygglovavdelningen 
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AU § 282/06             06/KS0229 
Förslag till ändring av byggnadsplanen för Söderåkra samhälle fastighet Brod 
1:36, Söderåkra 6:1 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har låtit upprätta ändring av detaljplanen för ” Förslag till ändring av 
byggnadsplanen för Söderåkra samhälle fastighet Brod 1:36, Söderåkra 6:1 med flera, 
Torsås kommun”. 
 
Ändringen avser användning av nuvarande fastighet Brod 1:42, tidigare Brod 1:36. Den 
ovan nämnda detaljplanen anger att fastigheten, som då ägdes av Torsås kommun ska 
användas enbart för allmänt ändamål, ålderdomshem. Fastigheten är numera såld och 
ägaren avser att bygga om huvudbyggnad och annex till bostäder. Byggnaden ska inte 
byggas till eller i övrigt förändras utvändigt. 
 
Det är viktigt att deltag vid samrådsmötet på Möre Hotell måndagen den 4 december 
klockan 18.00, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget kommer 
inte att finnas.. Om samtliga sakägare godkänner planändringen kommer byggnads- 
nämnden i Torsås att anta planändringen vid sammanträde 2006-12-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna byggnadsnämndens förslag till ändring av byggnadsplanen för Söderåkra 
     samhälle fastighet Brod 1:36, Söderåkra 6:1 med flera, Torsås kommun”, 
 
att informera kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/06             Dnr 06/KS 
Organisationsförändring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag från Roland Swedestam, s att bostadsanpassningsbidragen ska flyttas från 
byggnadsnämnden till tekniska nämndens verksamhetsområde med anledning av att 
byggnadsnämndens vice ordförande nominerats till ordförande i byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bostadsanpassningsbidragen ska flyttas från byggnadsnämnden till tekniska 
     nämndens verksamhetsområde enligt Roland Swedestams, s förslag. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/06             06/KS0005 
Personalfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Blomqvist 0,50 % tjänst att ajourhålla kommunens hemsida upphör att gälla 
2006-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att förlänga Johan Blomqvists anställning på  
      0,50 % fram till och med 2007-06-30, 
 
att finansiering sker inom befintlig budgetram. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU 285/06               Dnr 06/KS0005 
Ställföreträdande kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande kommundirektör Bo Lönnqvist kommer att avsluta sin anställning  
2006-12-29. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06 § 126 att ålägga ekonomichefen uppdraget som 
ställföreträdande kommundirektör fram till och med 2006-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förlänga ekonomichefens uppdrag som ställföreträdande kommunchef tills vidare 
     samt  
 
att bjuda in ekonomichef Kent Frost till nästa sammanträde med personalutskottet. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
Personalchef Per Lindberg 
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AU § 286/06             05/KS0034 
Torsås kommuns översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om arbetet med Torsås kommuns 
översiktsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in ledamöter i kommunstyrelsen för information av översiktsplanen  
     2006-12-05 klockan 18.30 i nya kommunhuset. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ledamöter 
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AU § 287/06 
AU § 211/06             06/KS0167 
Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Att ta fram och sammanställa ansökningshandlingar är ett tidskrävande arbete och en  
handläggare behöver utses och. Målsättning är att en handläggare ska komma igång 
med arbetet under första halvåret 2007 och att Boverket kan ha en ansökan efter 
sommaren nästa år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ledningsgruppen att utse en handläggare som ska handlägga  
     bidragsansökan för Sjöfartsmuseet samt  
 
att efterhör med Bergkvara Hamn & Stuveri AB om nuvarande placering av 
     Sjöfartsmuseet kan utgöra framtida hinder för hamnens utveckling. 
----- 
Exp till: 
Ledningsgruppen 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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AU 288/06               Dnr 06/KS0048 
Skrivelse angående ombyggnad av Karlskronavägen i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från boende längs Karlskronavägen i Torsås som är mycket 
glada och tacksamma för det arbete som utförts för att göra vägen trafiksäkrare. 
 
Efter många års kamp för att få projektet genomfört, är boende tacksamma för att alla 
trådar till sist kunde sys ihop till en genomförbar idé. Med dessa rader tackas 
kommunstyrelsen, trafiknämnden och Vägverket för ett gott samarbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tacksamt mottaga denna skrivelse från boende längs Karlskronavägen i Torsås. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


