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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-10-09, 08.30 – 12.30 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Irma Folkesson, c tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, c 
  Kerstin Ahlberg, tp tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m 
  Lena Gustafsson, v tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 333 – 335 
  Frida Portin, Lars Östman, Garpens Vänner § 345 
  Stine Breum – Appelqvist, turismansvarig § 345 - 346 
  
  
Utses att justera  Kerstin Ahlberg 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-10-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 333 - 350  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Kerstin Ahlberg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
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 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-10-09   
    
Datum för anslags  
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 2008-10-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-10-31 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 333/08          07/KS0083 
Balanserande styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Uppföljning av nämndernas styrkort sker tisdagen den 4 november 2008 klockan 13.00, 
stora sammanträdesrummet, nya kommunhuset. 
 
Kommunstyrelsen tillsammans med obligatorisk närvaro av nämndernas presidium. 
 
Kallelse utsändes i vanlig ordning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Nämndernas presidium 
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AU § 334/08          08/KS0120 
Budgetrapport 2008-10-09 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna budgetrapport per 2008-10-09. 
 
Budgetrapporten innefattar ramen för 2009 samt förslag på förändringar, resultatbudget 
samt investeringsbudget. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen kommer under tiden fram till 2008-10-28 att informera om nya 
budgetförutsättningar uppstår. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
ärendet återkommer på arbetsutskottet sammanträde 2008-10-28. 
-----  
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AU § 335/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – augusti 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,7 Mkr är på grund av ökade underhållskostnader, 
-0,2 Mkr Bergkvara reningsverk, gata/park -0,1 Mkr samt -0,4 Mkr för behov av 
åtgärder inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -0,8 Mkr, ökade kostnader inom individ och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen jämfört med förra prognosen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +2,2 Mkr. Korrespondens- 
gymnasiet +1,0 Mkr, övrig verksamhet +1,2 Mkr, varav särskolan 0,4 Mkr på grund av 
förändrad verksamhet.  
 
Riktpunkt efter augusti = 75 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon och barn- och utbildningschef Jan-Eric  
     Assarsson till nästa arbetsutskott för redovisning av respektive nämnders budget-  
     redovisning januari – september 2008 samt 
 
att notera nämndernas budget januari – september 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Carina Lejon 
Barn- och utbildningschef Jan-Eric Assarsson 
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     AU § 336/08          08/KS0180 
Anmälan delegationsbeslut, inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef tillika central inköpssamordnare Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande inköp under september 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under september 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 337/08          08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under september 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nybergs och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under september 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under  
     september 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 338/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Protokoll från Tekniska nämnden 2008-09-23 § 171 delges gällande VA söder i 
Bergkvara. 
 
Torsås Kustmiljögrupp genom Mats Elgqvist och Håkan Larsson skrivelse till 
Länsstyrelsen delges gällande rening i avloppsreningsverket i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 339/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 340/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande Kroka 2:17 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Korka 2:17. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet    Köpehandling     Köpesumma 
 
Kroka 2:17   Köpebrev 1997    1:- ( En krona) 
-----  
Exp till: 
Lars Carlson 
Djursviksvägen 31 
385 97 Kalmar     
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AU § 341/08          08/KS0210 
Skrivelse gällande stranden i Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leena Bergkvist, styrelseledamot i Norra Kärr stugförening skriver med anledning av 
att stugföreningen fick avslag om ett ekonomiskt stöd på 5 000 kronor för bortforsling 
av tång från Norra Kärr, Skäppevik. 
 
Torsås kommun arrenderar marken av Palmér sedan 1965. 
 
Skrivelse från Norra Kärrs stugförening till tekniska nämnden 2004-05-09 framgår att 
stugföreningen engagerat sig i arbetet med stranden och kan tänka sig ta över ansvaret i 
5 år mot en kostnad av 10 000 kronor per år för klippning med egna maskiner och 
arbetskraft. 
Tekniska nämnden beslutar 2004-05-28 § 64 att erbjuda Norra Kärrs Stugförening en 
summa om 5 000 kronor per år för skötsel av stranden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-05-20 § 94 att avslå framställan om bidrag för att 
samla ihop och bortforsla all tång som under hösten och vintern lagt sig som ett stort 
brunsvart illaluktande täcke över hela grönområdet mellan havet och vägen i Skäppevik. 
Tidigare beslut i tekniska nämnden gäller fortfarande och att nämnden ansvarar endast 
för drift och underhåll på badplatserna i Fulvik, Dalskär och Badudden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bifalla ett ekonomisk stöd om 5 000 kronor till Norra Kärrs stugförening med  
     motiveringen att ansamlingen av tång i våras blev så enormt stor samt 
 
att om liknande händelser sker ska först kontakt tas med kommunen innan eventuella  
     egna åtgärder genomförs. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 342/08          08/KS0214 
Inrättande av jämställdhetspris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17 § 83 att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag till jämställdhetspris i  
     Torsås kommun samt 
 
att därefter återkomma med förslaget till arbetsutskottet. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 343/08          08/KS0205 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
  
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 148 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket om att teckna avtal om att motta 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Kommunchefen inhämtar synpunkter från socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande: 
 
• På vilket sätt påverkas Er nämnd av ett mottagande av ensamkommande flykting- 

barn? 
• Vilka förutsättningar har nämnden att ta emot ensamkommande flyktingbarn? 
• Vilka fördelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vilka nackdelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vad anser nämnden är viktigt att tänka på innan man tar ställning till ett 

mottagande? 
Svaren kommer att användas i underlaget som ställs till kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-08-26 § 69 att överlämna svaren till kommunstyrelsen.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 69 att överlämna skolchefens 
yttrande med vissa justeringar till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 52 att överlämna förvaltningschefens 
yttrande till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
Att kommunchefen samt flyktingsamordnare ges i uppdrag att innan slutlig ställning tas 
till om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende 
av dessa ungdomar och barn utredas. Var ska man kunna ta emot dem och hur många? 
 
Att kommunchefen ges i uppdrag att undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan 
tillfredsställas och redovisa detta. 
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Fortsättning § 243/08, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunchefens förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslagen om fortsatt utredande med hänvisning till att 
redan fattade beslut om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till 
kommunens storlek och dess förutsättning i övrigt. 
 
Vid av ordförande ställ proposition mellan Roland Swedestam, s bifallsyrkande och 
Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestam, s bifallsyrkande.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att uppdra åt kommunchefen samt flyktingsamordnare, att innan slutlig ställning tas, till  
     om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende  
     av dessa ungdomar och barn utredas.  
 
att uppdra kommunchefen undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av barn- och  
     utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan till- 
     fredsställas samt 
 
att redovisa uppdraget innan 2009-01-31. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 344/08          08/KS0188 
Förslag nämndsorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den politiska arbetsgruppen för förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation över- 
lämnar förslag på ny organisation till ledamöterna i arbetsutskottet.  
 
Arbetsgruppen föreslår fyra förvaltningar och fem nämnder. 
 
Förvaltning för ledning och administration (kommunstyrelsen) 
Socialförvaltning (socialnämnden) 
Bildningsförvaltning (bildnings- nämnden) 
Samhällsbyggnadsförvaltning (bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden).  
 
Politisk organisation: 
Kommunstyrelse   11,  arbetsutskott 5, personalutskott 3 
Bildningsnämnd     9,  arbetsutskott 3 
Socialnämnd      9,  arbetsutskott 3 
Bygg- och miljönämnd   9,  arbetsutskott 3 
Teknisk nämnd     5  
 
Krav ställs från Allianspartierna om förändring ska ske från 2009-01-01 måste alla fem 
nämnderna väljas om för att Allianspartierna ska kunna omfördela nämndsplatserna 
partierna emellan. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera förslaget från den politiska arbetsgruppen, 
 
att snarast möjligt inleda fackliga förhandlingar, 
 
att påbörja rekrytering av samhällsbyggnadschef/förvaltningschef  
 
att i rekryteringsprocessen framgår att rekryteringen genomförs under förutsättning att  
     Kommunfullmäktige beslutar om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation  
     samt 
 
att arbetsgruppens organisationsförslag återkommer för besluta i arbetsutskottet 
     2008-10-28, för beslut i Kommunfullmäktige 2008-11-26. 
-----  
Exp till: 
Kommunchefen 
Personalchefen 
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AU § 345/08 
AU § 324/08              
AU § 379/07             07/KS0221 
Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-09-06 § 191 att teckna ett 3-årigt 
båtavtal med Garpens Vänner, att en årlig ekonomisk rapport ska inlämnas samt att 
finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 
 
Avtalet gäller från och med 2006-01-01 till och med 2008-12-31. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med representanter 
från Garpens Vänner med anledning av att avtalet upphör att gälla 2008-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Med ett nytt båtavtal vill Garpens Vänner säkra tillgängligheten för allmänheten till 
bland annat fyrplatsen Garpen, vindkraftsparken Utgrunden 1 samt kunna erbjuda 
båtturer för turister sommartid. Inför omförhandling om ett nytt avtal från och med 
2009-01-01 anser styrelsen att det nuvarande årliga driftsbidraget måste utökas om 
förening ska kunna behålla båten Kronan. 
 
Garpens Vänner begär härmed bidrag enligt trappmodell, det börjar med 125 000 kronor 
och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000 
kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
 
Garpens Vänner vill erbjuda exempelvis alla barn i årskurs 5 i Torsås kommun 
möjlighet att kostnadsfritt göra ett dagsbesök på fyrplatsen Garpen. Besöket görs 
möjligt tack vare ett samarbete med Garpens Vänner och genom kommunens 
driftsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23:  
 
att bjuda in representant för Garpens Vänner och turismansvarig till arbetsutskottet  
     2008-10-09 för redovisning av Garpens Vänners fortsatta verksamhet på Garpen  
     samt 
 
att turismansvarig redovisar turismverksamheten 2008. 
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Fortsättning § 345/08, Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Frida Portin och Lars Östman Garpens Vänner föredrar ärendet. 
 
Information lämnas om målet med båten Kronan samt historik från år 1993 då 
föreningen Garpens Vänner bildades. Se vidare aktbilaga. 
 
Upprättad balansrapport gällande 2008-01-01 – 2008-09-30 överlämnas.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2008-10-28. 
----- 
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AU § 346/08          08/KS0041 
Turismverksamheten 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist lämnar en kortfattad rapport för turistsäsongen 
2008. 
 
Sommaren 2008 blev kort. En vecka in i augusti kom det dåliga vädret och då åkte 
campinggäster, båtturister, Garpengäster och övriga hem för att inte återvända, även om  
början av september var fin. 
 
Årets succé var Vattenfestivalen, som slog sitt publikrekord och räknade in 6 100 
besökare. Övernattningar på Garpen har minskat något, fast de bokade dagsbesök såsom 
guidningar, konferenser med mera har ökat med 36 %. Antalet besökare upplevs som 
färre på turistbyrån i Bergkvara – men vid genomräkning och kontroll visade sig att det 
var fler än förra året. Filialen i Bröms var av olika skäl inte alls bemannad i år. 
 
Turistbyrån öppet mellan 9 juni och 5 september 2008. Tre deltidsanställda ungdomar, 
två dagars utbildning en helg i maj. 
 
Nöjda med lokalerna men höga kostnader för fyra månaders utnyttjande. Planerar att 
flytta till gästhamnsområdet inför 2010. 
 
Nya båtturer 2008 var Skärgårdskryssning, Bergkvara från Havet och Piratkul på 
Garpen. Piratkul blev en succé – 68 personer åkte med de fyra turerna. Totalt 242 
personer åkte med båtturerna. 
 
Expo har haft öppet från 24 juni till och med 10 augusti, tisdag – söndag, klockan  
13.00 – 18.00. Under denna tid har 510 besökare hittat till Expo och cirka 420 har varit 
på konferens eller guidats. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
att notera informationen från turismansvarig. 
----- 
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AU § 347/08          08/KS0115 
Antagande av detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk marken som ligger söder om 
nuvarande verksamhet, på del av fastigheten Torsås 4:2. En industriväg har nyligen 
anlagts mellan Sågverksgatan och Norra Tångvägen vilket innebär att fler industri-
fastigheter kan skapas i anslutning till den. Likaså kan de planlagda, men i dagsläget ej 
utbyggda, industrifastigheter som finns öster om planområdet också anslutas till den nya 
vägen om resterande mark däremellan planläggs för industri. 
 
Planområdet är beläget i de södra delarna av Torsås samhälle och omfattar cirka  
3,4 hektar. Detaljplanen omfattar den nya vägen mellan Sågverksgatan och Norra Tång-
vägen samt delar av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Planen angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om gatan, i 
vänster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en bäck och 
den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett kallhygge på 
fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och befint-
liga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-01 § 154 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring samt att föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 348/08          08/KS0211 
VA-anslutning Kvilla by 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har ursprungligen 2005 genom förre detta teknisk chef gett konsult 
Ramböll Sverige AB i uppdrag att ta fram en dricksvatten- och avloppsutredning för 
Kvilla by. Där föreslås det en principlösning för VA i Kvilla by för att lösa problem 
med dricksvatten och föroreningar orsakat av tät bebyggelse, undermålig avloppsrening 
samt geologiska orsaker. I utredningen jämförs olika VA-lösningar ur ekonomisk och 
miljömässig vinkel. 
 
Miljönämnden har gett Ramböll Sverige AB, Sofia Åkerman, uppdrag att uppdatera 
VA-utredningen och redovisa den för berörda. Redovisning har skett till byggnads- 
nämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
samt berörda tjänstemän. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-09-10 § 42 att kommunstyrelsen anslår medel och ger 
tekniska nämnden i uppdrag att projektera för VA-anslutning i Kvilla by till kommunalt 
VA-nät. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2008-10-28 samt  
 
att inbjuda miljöchef Jan Andersson till detta sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Miljöchef Jan Andersson 
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AU § 349/08 

     KF § 84/08          08/KS0199 
Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag att förbättra vandringsleden så att det också blir en cykelled 
föreligger från Ann-Christin Johansson, Bergkvara. 
 
Det kan bli en mycket vacker sträckning och kan säkert resultera i ett ännu större antal 
besökande turister till vår kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera medborgarförslag till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att svar på medborgarförslaget ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2008-12-31. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 350/08 
AU § 197/08 
KF § 44/08           08/KS0125 
Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att barn – och utbildningsnämnden 
undersöker om man kan införa ett GPS-system i Torsås kommun. 
 
Torsås kommun har en dokumenterat bra skola. Vi kan emellertid förbättra säkerheten 
ytterligare för alla barn som åker skolbuss. 
 
I Åhus i Kristianstad kommun har alla barn som åker skolbuss fått en egen sändare, som 
hänger på deras skolväska. Sändaren innehåller all information som busschauffören kan 
behöva ifall något händer med något av barnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 68 att meddela kommunstyrelsen 
att det ej föreligger behov av införande av ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 


