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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-05-12, 08.00 – 12.15 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP § 195 – 197, 201 - 204 
  Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Bert Appert, TP § 183 – 194,  

198 - 200 
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 183 – 184, 197 
  Katharina Seijsing, Lars Lindahl, Kalmar Läns Trafik AB § 196 
  Carina Leijon, socialchef § 196 
  Henrik Nilsson Bokor ordförande socialnämnden § 196, 200 
  Ewy Svensson vice ordförande socialnämnden § 196 
  Bengt Falke, Regionförbundet § 197 
  Ann-Katrin Berisson, Ulla-Stina Sandgren, Överförmyndarnämnden § 200 
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-05-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 183 - 204   
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Lena Gustafsson 
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Förvaringsplats  
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 183/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) januari – april 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
-----  
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AU § 184/09          09/KS0145 
Kommunal borgen, Ladas Lanthandel-Gullabo Eko AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 55 att bevilja kommunal borgen för lån till 
checkkredit på 350 000 kronor samt en bankgaranti till Nära Dej-konceptet på 75 000 
kronor, sammanlagt 425 000 kronor till Ladas Lanthandel-Gullabo Eko AB. 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichefen. 
-----  
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AU § 185/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 186/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
 
  
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-05-12  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 187/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under april 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under april 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under april  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 188/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under april 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under  
april 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under april 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 189/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande, Övraby 1:198 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Övraby 1:198. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande fastighets- 
     försäljning 
 
Fastighet     Köpehandling     Köpesumma 
 
Övraby 1:198    Köpehandling 2009-04-30  1 200 000:- (Enmiljontvå- 
                hundratusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
LRF Konsult 
Britt Tingström 
Box 964 
391 29 Kalmar 
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AU § 190/09 
KS § 96/09 
AU § 111/09          09/KS0033 
Redovisning milersättningen för den personal som har skyldighet att ha egen bil i 
tjänsten. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 § 96 att uppdra åt personalutskottet att se över 
milersättningen för den personal som har skyldighet att ha egen bil i tjänsten. 
 
Enligt centralt tecknat avtal gäller  
 
• 2,25 kronor per kilometer  
• 2,70 kronor med egen bil 
• 717 kronor fast tillägg på lönen samt 1,94 kronor per kilometer 
 
Personalutskottet beslutar 2009-04-14, § 29 att kilometerersättningen förblir oförändrad. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att aktualisera de antagna regler för resor i tjänsten, 
     2005-09-05 i ledningsgruppen, 
 
att se över om möjlighet finns att receptionen ansvarar för utlåning av kommunens egna  
     leasingbilar samt  
 
att notera personalutskottets beslut gällande milersättning för den personal som har  
     skyldighet att ha egen bil i tjänsten. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchefen 
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AU § 191/09          09/ks0136 
Disposition av mark, Binnaretorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo SK genom Linda Eriksson hemställer om att i samarbete med Gullabo 
Värdshus och Blommorna prova möjligheten att ha ett litet ”torg” i Gullabo en lördag i 
månaden. 
 
Markdispositionen innebär cirka 20 x 20 meter i närheten av den stora träsleven. 
 
I samband med detta även starta en motionsbingorunda och en möjlighet för bygdens 
företag att komma och visa upp sina verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att en lördag i månaden tillåta Gullabo SK använda cirka 20 x 20 meter mark i närheten  
     av den stora träsleven i Gullabo till ”torg”. 
-----  
Expedieras till  
Linda Eriksson 
Tekniska kontoret för kännedom 
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AU § 192/09          09/KS0141 
Förskole- och skollokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Arbetsmiljöverkets besök 2009-03-18 fick Torsås Fastighets AB i uppgift att ta 
fram underlag gällande termiskt klimat, utrymningsvägar och toaletter i stationshuset i 
Gullabo. 
 
Torsås Fastighets AB har inkommit med sammanställning över vidtagna åtgärder när 
det gäller utrymning, ventilation och toaletter. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 47 att skolchefen får i uppdrag att kontakta 
Arbetsmiljöverket för att få ett svar på om det är möjligt att bedriva naturförskola och 
naturfritidshem i Gullabo Prästgård med omgivningar fram till renoveringen av 
densamma påbörjas under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från bildningsnämnden. 
-----  
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AU § 193/09          09/KS0140 
Renovering av Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 39 att förorda förslag 1, vilket innebär att 
integrerat folk- och skolbibliotek i Gamla skolan. Hyreskontraktet för folkbibliotekets 
nuvarande lokaler sägs upp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från bildningsnämnden. 
----- 
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AU § 194/09 
AU § 385/08  
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 2008-06-11: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
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Fortsättning § 194/09, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric Assarssons 
upprättade underlag, utredning angående en eventuell konstgräsplan i Torsås kommun 
till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning samt  
     uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras arrangemang i 
     ärendet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med en 
hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida investerings-
budget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
-----  
Expedieras till 
Budgetberedningen 
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AU § 195/09          09/KS0130 
Konsekvenser i särskilt boende efter borttagande av garantibelopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med taxor och avgifter justerades inför 2009 års budget föreslog 
förvaltningsledningen att garantibeloppet på särskilt boende ska slopas eftersom något 
sådant inte finns för dem som bor i ordinärt boende och socialnämnden arbetar för att 
klara sin budgetram. Samtidigt höjs kostpriset för hyresgästerna på särskilt boende så att 
socialnämnden fullt ut har täckning för sina kostnader till kostenheten. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-04-16 § 43 att uppmana kommunstyrelsen att fortsätta 
utreda möjligheten till lägre kostpriser samt att översända för kännedom den inkomna 
skriftliga klagomålet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut. 
----- 
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AU § 196/09 
AU § 135/09          08/KS0106 
Närtrafik, färdtjänst och kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 314 att bjuda in trafikansvarig och 
färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium för 
diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och kollektivtrafiken. 
 
Lena Gustafsson, v efterhör när detta besök blir av. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att bjuda in trafikansvarig och  
     färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium  
     för diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och  
     kollektivtrafiken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Katharina Seijsing och Lars Lindahl från Kalmar Läns Trafik AB informerar om 
kollektivtrafiken inom Torsås kommun, resor till och från Kalmar, Karlskrona samt 
färdtjänsten. 
 
Närtrafiken som finns tillgänglig för kommuninvånarna används inte så ofta. Därför är 
det viktigt att informera invånarna om att denna linje finns. 
 
Det finns nio fordon tillgängliga i kommunen som idag inte är fullbokade. 
 
När det gäller färdtjänsten har Kalmar Läns Trafik AB övertagit myndighetsutövningen 
i åtta kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt informatör Ulrika Widell att presentera ett förslag på vilka åtgärder som 
     kan vidtas för att öka nyttjandegraden för närtrafiken samt 
 
att notera informationen från Katharina Seijsing och Lars Lindahl. 
-----  
Expedieras till 
Informatör Ulrika Widell 
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AU § 197/09          09/KS 
Information om gemensam utveckling och IT-drift, på ett så effektivt och säkert 
som möjligt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Falke, Regionförbundet i Kalmar informerar om gemensam utveckling och IT-
drift, på ett så effektivt och säkert som möjligt. 
 
Mediankommun 
• 15 000 invånare 
• Mer än 200 IT-system 
• Upp mot 2 % (2,5 %) IT-kostnader 

Investeringskostnader tillkommer 
• 1 200 arbetsplatser 
• Mer än 30 servrar 
• Skiftande driftskvalitè 

 
Arbetsgruppen, klara juni 2009  
• Upphandlingar inklusive öppna program 
• Lämpliga program för gemensam drift 
• Gemensam drift, teknisk förstudie 
• Gemensam regional katalog 
• Openoffice 
• Inköp- och upphandlingssamordning 
 
Samverkan förutsätter förtroende för varandra. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt IT-chefen Kent Frost att sammanställa kostnaderna för samtliga  
     datasystem inom kommunen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 198/09 
KS § 152/07 
AU § 205/07 
AU § 307/06             06/KS0177 
Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP Environmental har på uppdrag av Torsås kommun utfört en översiktlig bedömning 
av kostnader för en efterbehandling av förorenade mark och grundvatten i anslutning till 
betongplattan för doppning inom fastigheten Torsås 2:50. 
 
WSP:s bedömning baseras på information som framkommit i utförda miljötekniska 
markundersökningar. Redovisad kostnadsbedömning är utförd på relativt begränsad 
information. Detta återspeglas i en osäkerhet i bedömningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-30: 
 
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Förslag på avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås    
     AB, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 199/09          09/KS0123 
Bidragsansökan, RFSL Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
RFSL Kalmar län genom Tobias Douhan ansöker om ekonomsikt stöd för 
verksamhetsåret 2009 med 1krona per invånare i Torsås kommun, totalt 7 076 kronor 
för att ha möjlighet att nå ut med deras uppsökarverksamhet samt aktiviteter för att 
främja de homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter och minska känslan 
av utanförskap. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att bevilja RFSL, Kalmar län ekonomiskt stöd för 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 200/09          09/KS0061 
Information från överförmyndarenämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vice ordförande Ulla-Stina Sandgren och Ann-Katrin Berisson från 
Överförmyndarnämnden informerar om verksamhetsåret 2008. 
 
Nybro. Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från och med 2007-01-01 en 
gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro 
och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
Torsås kommun har haft en kostnad på 186 000 kronor för administration samt  
282 000 kronor för arvoden. 
 
Kostnad för arvode är svårt att budgetera beroende på att det är huvudmannens 
inkomster och tillgångar som avgår om huvudmannen eller kommunen ska betala 
arvodet. Under året tillkommer alltid ytterligare arvoden om exempelvis någon 
huvudman avlider eller om ett förordnande avslutas, eftersom slutredovisning då 
lämnas. 
 
Årets händelser 2008 
 
Under året har handläggarna deltagit i utbildningar och informationsmöten gällande ny 
lagstiftning. Antal ärende (godemän, förvaltare och förmyndare) uppgår till 76 i Torsås 
för 2008. 
 
Protokoll 2008-10-07 föreligger från Länsstyrelsen Kalmar län från tillsynsbesök vid 
Gemensamma överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner i 
Kalmar län samt Uppvidinge kommun i Kronobergs län. 
 
Stickprovsmässig tillsyn av 5 akter tillhörande Torsås kommun. 
 
Ingen anmärkning mot akthållningen eller verksamheten. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Ulla-Stina Sandgren och Ann-Katrin Berisson. 
----- 
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AU § 201/09          09/KS0202 
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2008 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige 
i respektive medlemskommun besluta om att bevilja styrelsen för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund samt 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/09          09/KS0127 
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutorgan. 
 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 
kap, 23 §) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av 
medlemmarna (kommunerna och landsting). 
 
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige 
i respektive medlemskommun besluta om att bevilja Regionförbundet i Kalmar län 
ansvarsfrihet för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län 
     samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet 2008 för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 203/09   
KS § 129/09 
AU § 130/09          08/KS0063 
Folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt 
hälften av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet 
finns pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24: 
 
att finansiera halvtidstjänsten för folkhälsosamordnare med 80 000 kronor genom  
     ianspråktagande av verksamheten 2713 samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Hans-Olof Berg, C och Bert Appert, TP 
yrkar, att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att 
omedelbart avsluta projekten med folkhälso- och drogförebyggande arbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att godkänna Håkan Algotssons, C med 
fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att omedelbart  
     avsluta projekten folkhälso- och drogförebyggande arbete samt 
 
att notera delgivningen från arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-0512 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att anställningsbeviset för 
folkhälsosamordnare upphör i augusti 2009. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-05-12  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 203/09, Folkhälsosamordnare 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson för en information om hennes  
     arbete som samordnare samt om förslaget på upprättad verksamhetsplan. 
-----  
Expedieras till 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
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AU § 204/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Informationsmötet med allmänheten om flyktingmottagningen. Dålig uppslutning 
• Vindkraftskonferensen 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 


