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AU § 89/09           09/KS0080 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, socialnämnden 
och bildningsnämnden.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommun- 
     styrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att vid arbetsutskottet sammanträde 2009-03-24 redovisas samtliga nämnders 
     månadsuppföljningen för januari – februari 2009. 
-----  
Expedieras till 
Förvaltningscheferna 
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AU § 90/09 
KS § 48/09 
AU § 40/09 
KS § 29/09           08/KS0120 
Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106, att uppdra åt nämnderna att redovisa 
ett kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma som 
ska redovisas senast 2009-02-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 § 40 att ärendet fortsätter att behandlas i 
partigrupperna samt att infordra ytterligare kompletteringar för att uppnå den totala 
kostnadsminskningen i storlek 10 Mkr (3 %). En lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 
2009-03-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106 att kommunchefen tillsammans med 
berörda förvaltningschefer får i uppdrag att göra en lokalutredning i Torsås kommun där 
möjliga effektiviseringar redovisas till kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
 
Yrkande och proposition 
 
Ordförande yrkar att all extern lokalhyrning ska ses över. I första hand Torskolans 
framtida lokalbehov för att se om möjligheter finns att eventuellt inrymma biblioteket i 
Torskolans egna lokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunchefen fortsätter arbetet med att ta fram förslag på kostnadsminskningar med 
förvaltningscheferna. Ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, därefter 
redovisning 2009-04-21, för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att se över all extern lokalhyrning. I första  
     hand Torskolans framtida lokalbehov, för att se om möjligheter finns att eventuellt 
     inrymma biblioteket i Torskolans egna lokaler, 
 
att ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, redovisning 2009-04-21,  
     därefter för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009 samt 
 
att förslag till nya budgetramar för 2010 lämnas till Kommunfullmäktige 2009-06-16  
     för beslut. 
-----  
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AU § 91/09 
AU § 74/09 
AU § 41/09           09/LS0078 
KS § 23/09           08/KS0120 
Förslag på omorganisation inom kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostchef Ann Eklund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-10 § 23 att kostchefen påbörjar en utredning om att 
eventuellt ändra nuvarande organisation till att ha ett centralkök med flera mottagnings- 
kök samt att redovisa eventuella kostnadsminskningar. 
 
Förslag på och beskrivning av alternativ med centralkök föreligger. 
 
En revidering på nyckeltal (kronor/portion) gällande Sophiagården och Mariahemmet 
föreligger. 
 
De tre alternativ som ska utredas för att se var investeringarna får högst lönsamhet är 
 
• Nuvarande kök är kvar i kommunen 
• Centralkök på Torskolan för alla kommunens skolar och ett kök på Mariahemmet 

för hela äldreomsorgen 
• Bygga och satsa på ett enda centralkök för hela kommunen 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och kostchef Ann Eklund ta fram  
      kostnaderna för de tre olika alternativen gällande den framtida matlagningen inom  
      kommunens kök samt 
 
att redovisa en konsult som kan se över den maskinella utrustningen, 
 
att redovisa framtagna uppgifter till arbetsutskottet 2009-03-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-10 
 
Kommunchef Tommy Nyberg lämnar en lägesrapport gällande det pågående arbetet 
med att ta fram kostnaderna för de tre olika alternativen gällande den framtida 
matlagningen inom kommunens kök. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utredningen ska genomföras gällande den framtida matlagningen inom kommunens 
     kök samt 
 
att finansiering för utredningen sker inom kostenhetens verksamhet 850.  
-----  
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AU § 92/09          09/KS0008 
Beslutsattestant 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestant och ersättare för flyktingsamordnare från och med  
2009-03-01. 
 
Driftsbudget 
 

Ansvar Text      Attestant     Ersättare 
 

1103  Flyktingsamordnare  Charlotte Sandell   Tommy Nyberg   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestant och ersättare för flyktingsamordnaren från och  
     med 2009-03-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 93/09           09/KS0079 
Bekräftelse av tidigare ansvarsförbindelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
SBAB kommer att bevilja övertag av lån under förutsättning att kommunen bekräftar 
tidigare lämnad ansvarsförbindelse. 
 
Kommunen har åtagit sig att svara för förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar  
40 % av låneskulden vid förlusttillfälle. Kommunen bekräftar att sådant ansvar gäller i 
fortsättningen. (Efter 1983-07-01 omfattar ansvaret även fördjupad lånedel). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta SBAB gällande principer och  
     hantering av kommunens tidigare ansvarsförbindelser, 
 
att redovisning sker i arbetsutskottet 2009-03-24. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 94/09           09 /KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Skrivelse föreligger från en mycket besviken Söderåkrabo ställd till politikerna i Torsås. 
 
Inget intresse finns från hamn- och bostadsbolaget när det gäller ärendet i 
arbetsutskottet 2007-09-19 § 343, kommunala bolag. 
 
Ärendet i kommunstyrelsen 2008-05-06 § 113 gällande kulturhuvudstad 2014 har 
ersatts med Kultur med nya ögon. Representant utsedd att medverka i styrgruppen. 
 
Ansökan om bidrag från Bergkvara AIF, arbetsutskottet 2008-06-11 § 237, där kommer  
Bergkvara AIF att kontakta kommunen igen med anledning av Bergkvara Water 
Festival. 
 
Ordförande informerar om att nytt system gällande hämtning av grovavfall ska införas 
under 2010. Från arbetsutskottet 2009-02-10, § 58. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendena kommunala bolag, Kulturhuvudstad 2014, ansökan om bidrag samt  
     hämtning av grovavfall avslutas,  
 
att i övrigt notera delgivningen samt inkommen skrivelse från en mycket besviken  
     Söderåkrabo. 
----- 
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AU § 95/09           09/KS0063 
Ägardirektiv Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Synpunkter gällande Kommunfullmäktiges direktiv till bostadsbolaget framförs av 
Magnus Andersson, VD, Peter Ludvigsson, ordförande och Leif Lindberg ledamot i 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB styrelse. 
----- 
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AU § 96/09           09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Information om regeringens vårproposition 2009-04-24 i Oskarshamn föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna i arbetsutskottet erbjuds att medverkar vid informationen om  
     regeringens vårproposition 2009-04-24 i Oskarshamn samt 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 97/09           09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under februari 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsärende under februari 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under februari  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 98/09           09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under februari 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
februari 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under februari 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 99/09           09/KS0075 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av kommunala förvaltningar 
till och med 2009-03-01. 
 
1. Cykelväg från Södra Kärr till Bergkvara 
2. Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
3. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergvara 
4. Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl – Kalmarvägen/Applerumsgatan 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2009-03-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 100/09           09/KS0076 
Redovisning av motioner under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av kommunala förvaltningar till och 
med 2009-03-01. 
 
1. Sporthallen 
2. Konstgräsplan 
3. Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-03-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 101/09 
AU § 397/08          08/KS0251 
Brandlarm i Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, m ställer frågan om vilka krav som gäller för brandlarm i 
sporthallar, med anledning av att sporthallen i Torsås inte har något brandlarm.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25: 
 
att överlämna frågan till Riskhanteringsgruppen för behandling, 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-10 
 
Vid diskussion i riskhanteringsgruppen 2009-02-20 framkom följande 
 
Enligt Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB och Hans Erlandsson, Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås finns det ingen skyldighet att ha ett brandlarm i sport- 
hallen i Torsås eftersom den har endast en våning och ingen övernattning förekommer i 
lokalen. 
 
Det åligger inte Torsås Fastighets AB att installera varken inbrottslarm eller brandlarm i 
lokalen, men Ingemar tror att bildningsnämnden kan få ett bra pris om man väljer att 
installera både inbrotts- och brandlarm samtidigt och ser gärna att dessa installationer 
genomförs. Beslut och ansvar ligger hos bildningsnämnden som hyr och nyttjar lokalen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för beaktande, 
 
att bildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med en redovisning om 
     vad som beslutats i ärendet,  
 
att i övrigt notera informationen från Riskhanteringsgruppen. 
-----  
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AU § 102/09 
KS § 296/08 
AU § 396/08          08/KS0219 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 att ansöka om pengar för renovering av 
Sjöfartsmuseet hos Boverket. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 296 att bekosta max 700 000 kronor av 
ombyggnationen under förutsättning att bidrag beviljas. 
 
Boverket beslutar 2009-02-19 att avslå ansökan. Beslutet kan inte överklagas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Christer Harrysson till arbetsutskottet 2009-03-24 med anledning av  
     Sjöfartsmuseets framtid. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Boverkets beslut. 
-----  
Expedieras till 
Christer Harrysson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 103/09          09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget innebär att 
Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige utöka 
befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en redovisning  
     av ärendet. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget som 
     innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhets-  
     området. 
-----  
Expedieras till 
Tommie Sigvardsson 
Kommunstyrelsen 
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AU 104/09            09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Förberedelseklass, Kontakt har tagits med Kalmar kommun och Anders Qvist. 
• Möre Resurscentrum, ska nu utvärderas. Förslag till hjälp med detta är 

Regionförbundet i Kalmar, Ing-Marie Söderlund näringslivschef i Emmaboda eller 
Joel Parde i Gullabo. 

• Projekt Greenleaving, Kalmar kommun 
• Gymnasial utbildning mot vindkraften. 
• Möre Resurscentrums styrelsemöte. Litet underskott för 2008. 
• Besök hos revisorerna gällande bland annat flyktingarbetet. 
• Avrapportering till kommunstyrelsen 2009-03-31 från emigrationsmässan i Utrecht. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
 
 
 
 
 
 


