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Plats och tid Nya kommunhuset Torsås, 2008-06-25, 08.30 – 09.45  
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-06-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 241- 243 
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-06-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-06-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-07-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 8   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-06-25  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 241/08 
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. 
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Fortsättning § 241/08, Städupphandling 2008  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-25 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar justeringar och tillägg till städavtalet med ISS inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utifrån bilaga 1. 
 
I fortsättningen kommer det att bli kontinuerliga uppföljningar av städningen och 
avtalet. Den första uppföljningen sker under hösten 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att teckna tilläggsavtal med ISS enligt bilaga 1,  
 
att ekonomichef Kent Frost under avtalstiden med ISS bemyndigas att teckna eventuella 
     ytterligare tilläggsavtal, som redovisas tillsammans med delegationsbesluten för 
     upphandlingar, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
Kommunstyrelsen 
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AU § 242/08 
KF § 61/08 
KS § 140/08 
AU § 204/08          08/KS0120 
Budgetramar 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till ramar 2009 daterad 2008-05-20. 
 
• Ny skatteutvecklingsprognos ger ett effektiviseringskrav på 3,1 Mkr för verksam- 

heterna. 
• En politisk arbetsgrupp tillsätts med syfte att utreda och ge förslag till minskning av  

antalet nämnder/antal ledamöter. Sammanslagning/omorganisation av  
förvaltningarna efter den politiska organisationen. Till exempel barn- och  
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och  
miljönämnden samt tekniska nämnden till annan nämnd. Mål att det ska kunna  
införas vid årsskiftet 08/09. Mål besparing 1 Mkr per år. 

• Socialnämnden -0,6 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland annat årsarbetstid 
inom äldreomsorgen. Strategiskt personalpolitiskt tänkande med syfte att sänka 
kostnaderna samt utveckla kvalitén. 

• Barn- och utbildningsnämnden -1,5 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland 
annat volymtid inom barnomsorgen, arbetslagsutveckling, utökad undervisningstid. 

• Övrigt om budget 2009 och framåt. Effektivare lokalutnyttjande över förvaltnings-
gränserna. 

 
Bert Appert, tp redovisar Torsåspartiets budgetramar för 2009 enligt inlämnat förslag 
daterad 2008-05-23. 
 
Håkan Algotsson, c och Irma Folkesson, c meddelar att de inte kommer att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan de olika förslagen gällande budgetramar för 
2009 finner han att arbetsutskottet beslutat enligt socialdemokraternas och Vänster-
partiets förslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
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Fortsättning § 242/08, Budgetramar 2009  
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, tp yrkar ett effektiviseringskrav på 10 Mkr. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Anna-Lena Johansson, c, Irma Folkesson, c,  
Mona Magnusson, m och Christer Andersson, fp yrkar avslag på arbetsutskottet förslag 
med motiveringen att besparing av 1 Mkr per år vid sammanslagning/omorganisation av 
förvaltningarna är i överkant samt att avvakta barn- och utbildningsnämndens besparing 
tills en  konsekvensbeskrivning upprättats av städupphandlingen. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag – Bert 
Apperts, tp yrkande och Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, 
varvid votering begärs av Bert Appert, tp. 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvoteringen antingen Bert 
Apperts, tp yrkande eller Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Kommunstyrelsen 
beslutar utse Bert Apperts, tp yrkande som motförslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bert Apperts, tp 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att anta 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-06-17 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förutsättningarna för budgetramar 2009. 
 
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2008-06-02 föreligger. 
 
Protokollsanteckning 
 
Håkan Algotsson, c på uppdrag av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Moderaterna överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 242/08, Budgetramar 2009  
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
budgetramar för 2009. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till anpassning av budgetramen för 2009 med minst 10 Mkr. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att uppdra åt 
ekonomikontoret att upprätta budgetramar 2009 med utgångspunkt från det 
tjänstmannaunderlag som har arbetats fram. Budgeterat resultat 2,9 Mkr. 
 
Mona Magnusson, m yrkar även bifall till Håkan Algotssons, c med fleras protokolls-
anteckning.   
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens förslag – Bert 
Apperts, tp förslag och Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m förslag. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres och Kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i huvud-
voteringen antingen Bert Apperts, tp förslag eller Håkan Algotssons, c och Mona 
Magnussons, m förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bert Apperts, tp förslag, som motförslag i 
huvudvoteringen varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Bert Apperts, tp förslag och nej = Håkan Algotssons, c och Mona 
Magnussons, m förslag avges 18 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat att Bert Apperts, tp förslag som motförslag i huvudvoteringen.  
Bilaga 1. 
 
I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag ja-proposition och Bert Apperts, tp 
yrkande nej-proposition. 
 
Avges 12 ja-röster och 7 nej-röster samt 15 avstår. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslut enligt kommunstyrelsens förslag att anta Socialdemokraternas och Vänster-
partiets förslag till budgetramar för 2009. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 242/08, Budgetramar 2009  
 
Reservation 
 
Ledamöter i Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 
Torsåspartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-25 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanställning över budgetramar 2009 efter 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 § 61. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av sammanställning över budget 2009. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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AU § 243/08          089/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar: 
 
• Att byggnadsingenjör Christer Franzén begärt tjänstledigt i 6 månader för att arbeta i  

Kalmar. Tjänsten är utannonserad på Arbetsförmedlingen. 
• Underlag gällande ensamkommande barn kommer att redovisas under oktober – 

november 2008. 
• Turismansvarig har semester under veckorna 28, 29 och 31. Under denna tid 

kommer Aino Pakarinen att ställa upp. Under vecka 28 finns ekonomichef Kent 
Frost tillgänglig och V 29 kommunchef Tommy Nyberg. Mona Magnusson, m vill 
ha en återkoppling till arbetsutskottet efter semestern för en utvärdering av denna 
tid. 

• Från ledarutbildningen. En sammanställning av utförd ledarutbildning utförs av  
personalchef Per Lindberg. 

• Från Leader Småland Sydost stämman. Till ordförande valdes Joel Parde, Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att en återkoppling ska ske med en utvärdering från tiden under turismansvariges  
     semester. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
 
  
 


