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Plats och tid Nya kommunhuset Torsås, 2008-06-11, 08.30 – 11.30 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Irma Folkesson, c tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Lena Gustafsson, v tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Kent Frost, ekonomichef , föredragande   
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Per-Gunnar Fransson, Kalmar kommuns inköpskontor § 225 – 226 
  Viola Wittenby, ISS § 225 
  Jan-Eric Assarsson, skolchef § 225 
  Ann Eklund, kostchef § 225 
  Inger Petersson, assistent § 225 
  
Utses att justera  Lena Gustafsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-06-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 225 - 240  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Lena Gustafsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-06-11   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-06-12 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-07-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 225/08 
KS § 139/08          08/KS0019 
Städupphandling 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-15 § 96 att Kalmar kommuns inköpsavdelning får i 
uppdrag att slutföra städupphandlingen och skriva avtal med ISS för avtalsperioden 
2008-06-01 – 2011-05-31 med möjlighet till förlängning tolv (12) månader. Att 
underteckna avtalet med ISS bemyndigas ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost 
samt att som kontaktperson utse kostchef Ann Eklund. 
 
Inför kvällen sammanträde föreligger en skrivelse med anledning av ingånget städavtal 
daterad 2008-06-03 från skolchef Jan-Eric Assarsson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer om att ingånget städavtal blir föremål för en 
översyn i syfte att återställa städfrekvens/städtid till den nivå som fanns i det förra 
städavtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-06-03: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost och kostchef Ann Eklund att 
     redovisa förändringarna i det ingångna städavtal gentemot tidigare städavtal, 
 
att inbjuda representanter från Kalmar kommuns inköpskontor samt från städbolaget  
     ISS och skolchef Jan-Erik Assarsson till arbetsutskottets sammanträde 2008-06-11  
     för en redovisning. 
  
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost tillsammans med Per-Gunnar Fransson från 
Kalmar kommuns inköpskontor, Viola Wittenby från ISS, skolchef Jan-Eric Assarsson, 
kostchef Ann Eklund och assistent Inger Petersson informerar om arbetet inför 
upphandlingen samt städfrekvensen i ingånget städavtal. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar, att ett extra sammanträde med arbetsutskottet planeras med 
anledning av korrigering av städfrekvensen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt inköpschef Kent Frost tillsammans med Per-Gunnar Fransson, Kalmar  
     inköpskontor och Viola Wittenby ISS, att sammanställa samtliga korrigeringar som  
     behövs för att städfrekvenserna ska uppfyll kraven enligt lag,  
 
att redovisning ska ske vid arbetsutskottets extra sammanträde 2008-06-25. 
-----
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AU § 226/08 
AU § 19/08           08/KS0021 
Upphandling av kommunikation som tjänst (telefonväxel) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att nuvarande telefonväxel från 1996 är i behov 
av att uppgraderas. Den nuvarande telefonväxeln har idag inte tillräckligt med 
anknytningar till samtliga anställda. 
 
Kommunikation som tjänst omfattar funktioner och tjänster för telefoni och mobil 
datakommunikation, där leverantören tillhandahåller alla tekniska plattformar, all 
infrastruktur och alla tjänster för att realisera efterfrågade funktioner.  
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp yrkar bifall till att upphandla ny 
kommunikation som tjänst (telefonväxel). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att upphandla ny kommunikation som tjänst. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost lämnar en lägesrapport gällande 
upphandlingen av kommunikation som tjänst (telefonväxel). 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 227/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 228/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
för januari – maj 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott om 300 Tkr på grund av 
utökning av stödpersonal inom årskurs 7 – 9 och deltagande i projekt inom årskurs  
4 – 6. 
 
Riktpunkt efter april = 42 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj  
     2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 229/08          08/KS0161 
Rapportering av icke verkställda beslut 1:a kvartalet 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 1, 2008  
 
Antal icke verkställda beslut:    0 
Typ av bistånd:          
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:           
Antal kvinnor:          
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 230/08          08/KS0147 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 § 106 att inför 2009 utarbeta riktlinjer gällande 
bidrag till samlingslokaler. 
 
Förslag på riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler daterad 2008-05-26 föreligger. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/08          07/KS0044 
Utlämnande av allmän handling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-02-06 § 69 att utforma riktlinjer för utlämnande av 
allmänna och offentliga handlingar. 
 
Förslag på riktlinjer gällande utlämnande av allmänna och offentliga handlingar daterad 
2008-06-02 föreligger. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till förslaget med revidering att vi byts ut med kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande utlämnande av allmänna och offentliga 
     handlingar efter revidering. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/08          08/KS0010 
Erbjudan om analys, Behåll greppet om kommunens ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2001 har förbundets Analysgrupp genomfört ett 90-tal uppdrag i kommuner. 
Syftet har varit att stödja kommuner i dess strävan styra kommunen och att inte tappa 
greppet om ekonomin. 
 
Lagreglerna om finansiella mål innebär i normalfallet att kommuner ska ha rimliga 
överskott i sina resultaträkningar. De flesta kommuner har nått sina mål de senaste åren. 
Många upplever nu ökande svårigheter att få ekonomin att balansera för de kommande 
åren. 
 
Analysgruppen vill erbjuda vårt stöd som omfattar en objektiv analys av kommunens 
ekonomi och ekonomistyrning. Standarpaket innehåller följande delar: 
 
• Nylägesanalys 
• Framtidsanalys 
• Ekonomistyrning 
 
Priset för standarpaket är 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från erbjudandet om analysen Behåll greppet om kommunens ekonomi. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08           08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen samt 
     om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 
Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen får i 
uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då möjlighet 

att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag från 
Riksidrottsförbundet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
-----  
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AU § 234/08          07/KS0041 
Detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten 
Torsås 6:17 och del av Torsås 2:42, Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare flerbostadshus i 
ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån sam möjliggöra uthusbebyggelse på 
befintlig innergård. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-05-26 § 95 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring daterad 2008-05-26 samt föreslå Kommunfullmäktige att anta 
detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 I Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 235/08          08/KS0165 
Årsredovisning 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2007 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 236/08 
AU § 93/08           08/KS0070 
Markköp, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från ägarna till fastigheten Torsås 37:6 att få köpa till närliggande 
mark av Torsås kommun. 
 
Ändamålet med det tilltänkta markköpet är att utvidga tomten för vanligt bruk. 
 
Enligt detaljplan fastställd 1977-10-26 är den tilltänkta marken parkmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta ägarna till fastigheten  
     Torsås 37:6 med anledning av att den tilltänkta marken är parkmark, för en  
     diskussion om att i stället upprätta ett dispositionsavtal. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger mellan Torsås kommun och  Louise Johansson 
och Johan Karlsson på del av fastigheten 2:42, cirka 520 kvm i anslutning till Torsås 
37:6. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal på del av fastigheten Torsås 2:42, 
     cirka 520 kvm i anslutning till Torsås 37:6, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna dispositionsavtalet. 
-----  
Exp till: 
Louise Johansson och Johan Karlsson 
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AU § 237/08          08/KS0163 
Ansökan om bidrag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om bidrag föreligger från Kent Johansson ordförande i Bergkvara AIF med 
anledning av Bergkvara Water Festival. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att turismansvarig stöttar och stimulerar föreningarna 
marknadsmässigt i samband med deras aktiviteter och arrangemang. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att nämnden är positiv till arrangemanget men avstår från att medverka vid Bergkvara  
     Water Festival 2008 samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att i god tid kontakta Bergkvara AIF inför  
     nästa års arrangemang om en eventuell medverkan. 
-----  
Exp till: 
Bergkvara AIF 
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AU § 238/08          08/KS0162 
Ansökan om tillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om tillstånd från Stefan Lundgren föreligger gällande att få skjuta upp 
fyrverkerier 2008-11-05 och fortsättningsvis varje 5:e november. 
 
Fyrverkeriet ska avfyras i samband med firandet av ”Guy Fawkes Night” i 
Råbäcksmåla. 
 
Guy Fawkes var en upprorsmakare som år 1605 försökte spränga James den 1:e i luften. 
Attentatsplanerna avslöjades, Guy Fawkes arresterades och toga av daga efter sedvanlig 
tortyr, varefter hans kropp delas i fyra delar som skickades till ”rikets fyra hörn” som 
avskräckande exempel. Allt sedan dess har folket i England firat att kungen överlevde 
attentatet med ”Guy Fawkes Night” innehållande en brasa och fyrverkeri på kvällen den 
5 november, ungefär som vi i Sverige har majbrasa på sista april.  
 
I kommunens ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
gäller: 
 
• Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pryotekniska varor på samtliga 

offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser. 
• Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, 

nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider på året krävs tillstånd.  
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja tillstånd till att skjuta upp fyrverkerier den 5 november varje år i  
     Råbäcksmåla i samband med firandet av Guy Fawkes Night. 
----- 
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AU § 239/08          08/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost efterhör om intresse finns från politikerna att medverka vid en 
inköpsutbildning under september 2008. 
 
Politikerna svarar att intresse finns att medverka vid inköpsutbildningen. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichefen 
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AI § 240/08          08/KS0041 
Turismfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, m frågar om vem som ansvarar för turismen under nuvarande 
turismansvarigs semester 2008? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam efterhör med kommunchef Tommy 
Nyberg om hur ansvarsfrågan är löst under turismansvariges semester. 
----- 
   
 


