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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-06-09, 08.15 – 12.30 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M § 229 - 239   
  Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
  Irma Folkesson, C, ej tjänstgörande ersättare § 229 – 239, tjänstgörande ersättare  

 § 240 - 242  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Annika Åberg – Persson, miljö § 236 
  Ann Eklund, kostchef § 238 
  Stefan Lundquist och Anette Sernhed Storköpsplanerarna § 238 
   
  
Utses att justera  Håkan Algotsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-06-11 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 229 - 242  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Håkan Algotsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2009-06-09   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-06-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-07-03 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 229/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 231/09 
KS § 25/09 
AU § 12/09            09/KS0019 
Arbetslinje för flyktingar 
 
Ärendebeskrivning  
 
Syftet med Instegsjobb är att stimulera arbetsgivare att på sikt bredda sin rekryteringsbas 
genom att anställa nyanlända flyktingar och ge dem praktisk yrkeserfarenhet från den 
svenska arbetsmarknaden. Självklart är en anställning en snabbare väg till att lära sig 
svenska språket. 
 
Kommunen får idag 7 500 kronor och denna kostnad är fast så innebär dessa anställningar 
(särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb) inte någon påfrestning på kommunens 
ekonomi.  
 
När kommunen anställer någon som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna och 
han eller hon läser eller fått löfte om SFI kan man få bidrag till lönekostnaden. Staten 
betalar 75 % av lönekostnaden dock högst 750 kronor per dag. 
 
Stödet ges max 6 månader i taget och mas 24 månader från det att uppehållstillståndet 
beviljats. 
 
Eftersom stödet kan ges både inom offentlig verksamhet och inom den privata kan dessa 
arbeten också vara en väg ut på den reguljära arbetsmarknaden i den privata sektorn.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ge kommunchef Tommy Nyberg mandat att teckna avtal med Arbetsförmedlingen om 
     anställningar i form av särskilt anställningsstöd av instegsjobb, 
 
att under förutsättning att skriftligt avtal träffas med Arbetsförmedlingen, anställa så  
     många som vi kan inom flyktingenheten, där det behövs.  
     Förutsättning är att de fackliga organisationerna lämnar sitt medgivande till de  
     aktuella tjänsterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03: 
 
att ge kommunchef Tommy Nyberg mandat att teckna avtal med Arbetsförmedlingen om 
     anställningar i form av särskilt anställningsstöd av instegsjobb, 
 
att under förutsättning att skriftligt avtal träffas med Arbetsförmedlingen, anställa så  
     många som vi kan inom flyktingenheten, där det behövs.  
     Förutsättning är att de fackliga organisationerna lämnar sitt medgivande till de  
     aktuella tjänsterna. 
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Fortsättning § 230/09, Arbetslinje för flyktingar 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-06-09 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att avtal är tecknat med två flyktingar. 
Avtalen är personliga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 231/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under maj 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under maj 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under maj 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/09          09/KS0149 
Samordning resor i tjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 § 190 att uppdra åt kommunchefen att aktualisera de 
antagna resor i tjänsten, 2005-09-05 i ledningsgruppen samt att se över om möjligheter 
finns att receptionen ansvarar för utlåning av kommunens egna leasingbilar. 
 
Kommunchefen informerar om att frågan har aktualiserats i ledningsgruppen. 
 
Överenskommelse har gjorts om att samordning av resor i tjänsten kommer att ske via 
receptionen. Detta innebär att receptionen kommer att lägga upp ett regelverk kring detta 
och kommer att ha huvudansvar för allting som har med planering av resor i tjänsten samt 
samordning av kommunens leasingbilar. Denna nya ordning kommer att ske 2009-10-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att receptionen kommer att ha huvudansvar för allting som har med planering av resor i  
     tjänsten samt samordning av kommunens leasingbilar,  
 
att från och med 2009-10-01 kommer detta att gälla. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 233/09          09/KS0158 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-10 § 1att uppdra åt skolchef JanEric Assarsson att 
planera för start av en familjecentral i kommunen under hösten 2006 i samråd med 
socialnämnden och landstinget. Familjecentralens verksamhet ska utgöras en öppen 
förskola, mödravård, barnhälsovård och familjebehandling. 
 
Skrivelse daterad 2009-05-19 föreligger från skolchefen. 
 
Den arbetsgrupp som bildades för att initiera en familjecentral i kommunen enades efter 
flera års diskussioner om att Torsås Mötesplats lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. 
 
Efter företagen besiktning av ovan nämnda lokal tillsammans med fastighetsägaren Fritz 
Schaefer har företrädare för landstinget har lämnat besked, att de ej önskar en förläggning 
av familjecentral i TM:s lokaler. Alternativt förslag i lokal finns ej i nuläge. 
 
Förslaget från skolchefen är därför att upplösa arbetsgruppen och att skolchefen och 
socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” familjecentral anpassad efter 
kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. Förslaget presenteras för bildnings- 
nämndens och socialnämndens arbetsutskott vid en gemensam sammankomst. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 234/09          09/KS0092 
Samråd för Östersjöns vattendistrikt 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2000 blev startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna 
i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten 
och ett systematiskt arbet5e för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvattten. En hörnsten i den europeiska vattenförvaltningen är att alla berörda – 
såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner – involverades i arbetet. 
 
Under det gångna året har vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt tagit fram 
förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvens-
beskrivning. Innan förslag antas ska alla som vill få lämna synpunkter på innehållet. Därför 
genomförs ett samråd under perioden 1 mars till 1 september 2009. Genom att svara på 
samrådet kan men vara med och påverka inriktningen på det fortsatta arbete med Sveriges 
vattenförvaltning. I december 2009 fastställs de slutliga dokumenten. Dessa kommer sedan 
att gälla för perioden 2010 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande samrådet och återkommer i ärendet 2009-08-04. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsutskottet 
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AU § 235/09          09/KS0031 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2009-05-26 från Gun Iwarson föreligger gällande namnbyte på fastigheten 
Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att ändra namn på fastigheten utan bibehålla Olssonska gården samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Gun Iwarsson. 
-----  
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AU § 236/09          09/KS0048 
Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annika Åberg – Persson informerar om pågående arbete inom Uthållig kommun. 
 
• Bilpool, är på gång 
• Cykelväg finns med i infrastrukturplanen 
• Uppdatering på hemsidan är på gång 
• Energirådgivning till lantbruken inte påbörjat 
• Klimatkampanjen går igång hösten 2009 
• Information på kommunbladet 
• Miljöbibliotek är på gång 
• Undersöker energikostnaderna i kommunhusen 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående arbete inom Uthållig kommun. 
-----  
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AU § 237/09          09/KS164 
Green Living 
 
Ärendebeskrivning 
 
Green Living är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom klimat och hälsa. Det är en del i 
arbetet för fossilbränslefritt Kalmar län 2030 och i arbetet för Landstingets vision 
”Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv”. Projektet riktar sig till företag i Kalmr 
län med syftet att stärka det regionala näringslivet. Projektet samspelar med Klimatlöftes- 
kampanjen, som är en del i länets gemensamma satsning inom Uthållig kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet Green Living. 
-----  
Expedieras till 
Kalmar Science Park AB 
Sofia Ronström 
Smålandsgatan 26 
392 34 Kalmar 
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AU § 238/09          09/KS0235 
Utredning kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utredning av kostverksamheten föreligger samt en redovisning lämnas av Stefan Lundquist 
och Anette Sernhed, Storköksplanerrna i Karlskrona. 
 
Storköksplanerarna har av Torsås kommun, fått uppdrag att utreda och redovisa 
ekonomiska och tekniska förhållanden vid nuvarande kostsystem samt vid alternativa 
framtida driftsystem för kostverksamheten. Målet för alla alternativ i utredningen är att 
köken ska uppfylla dagens krav och behov. Undersökningen görs i samråd med 
kommunens kostchef Ann Eklund och fastighetsförvaltare Ingemar Skotheim. 
 
Uppdraget omfattade totalt tolv kök. Undersökningen omfattar fyra centralkök, två 
tillagningskök, sex mottagningskök. 
Kökens klassning/benämning baseras på användning vid lunchmåltiden.  
Centralkök finns vid Torskolan, Mariahemmet, Söderåkra skola och Bergkvara skola. 
 
Från centralköken skickas till mottagningsköken komplett, varm, måltid. Leveranser sker i 
rostfria kantiner, placerade i isolerade och eluppvärmda boxar eller skåp. Kalla 
måltidskomponenter och tillbehör levereras på motsvarande sätt, men i isolerade lådor med 
kylklampar. 
 
Från Mariahemmet görs utskick av varm kost i en-portionsförpackningar, ”matdistribu-
tionen”, till hemmaboende pensionärer. 
 
Totalt antal gäster vid lunch, vardagar och under skoltermin uppgår till cirka 1 609. I 
utredningsarbetet har förutsatts att antalet portioner kommer att vara oförändrade. 
 
Redovisade kostnader är endast avsedda att användas för undersökningen. Vid budget-
äskande etc måste noggrann kalkyl utföras på respektive alternativ. Vid ombyggnader avses 
strikt köksanläggningen det vill säga eventuell påverkan av andra lokaler, hela ventilations-
anläggningar, krafttillförsel, avloppssystem med fettavskiljare etc ingår inte. I redovisade 
kostnader ingår inte ”byggherrekostnader”. Upprustning av matsalar med bord och stolar 
ingår inte i kostnadsredovisningen, dock inräknas upprustning av serveringsdiskar. 
 
Utrustning och inredning beräknas enligt leverantörernas riktpriser. För undersökningen 
används avskrivningstid på 15 år. 
 
Hyreskostnaden beräknas efter 33 års avskrivningstid på nybyggnad av anläggning, 20 års 
avskrivningstid på ombyggnad av anläggning och 15 års avskrivningstid på utrustning och 
inredning vid 5 % ränta. 
 
Service, värme el och vatten beräknas enligt cirka 15 % på hyreskostnaden. 
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Fortsättning  § 238, Utredning kostverksamheten 
 
För utredningen tillämpas en timlön på 200 kronor per timme inklusive allt. Kostnader för 
kostchef och kanslist tillkommer. 
 
Transporter beräknas efter enhetspris 200 kronor per leveransställe. 
 
Utredningsalternativ 
 
Alternativ 1 – Drift enligt idag, Total årskostnad 10,48 Mkr 
Detta är i längden det dyraste alternativet avseende hyres-, service- och lönekostnader. 
Dock är detta alternativ det billigaste avseende transportkostnader. 
 
Alternativ 2 – Ett centralkök vid Torskolan, Total årskostnad 10,56 Mkr 
Detta förslag blir lika dyrt som alternativ 3. Dock borde detta alternativ bli det billigaste att 
underhålla och förnya på lång sikt. 
 
Alternativ 3 – Två centralkök vid Torskolan och Sophiagården/Söderåkra skola, 
Total årskostnad 10,56 Mkr. 
Detta alternativ blir lika dyrt som alternativ 2. Detta är det säkraste alternativet i och med 
att det finns en back-up om Sophiagården/Söderåkra skola skulle behöva stängas tillfälligt 
dock gäller detta inte om Torskolan behöver stängas. Vid sommarsemestern kan man 
under vissa förutsättningar hålla endast det ena köket öppet. Detta alternativ borde bli 
nästa lika billigt att underhålla och förnya i längden som alternativ 2. 
 
Då det inte är någon ekonomisk skillnad mellan alternativ 2 och 3 är Stefan och Anettes 
rekommendation att kommunen går på alternativ 3. Detta för att det har en inbyggd 
säkerhet med två centralkök, både avseende livsmedelssäkerhet och tekniska störningar till 
exempel elavbrott. 
 
Investeringar 
 
Alternativ 1, 25,7 Mkr 
Alternativ 2, 24,0 Mkr 
Alternativ 3, 22,8 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kostchefen att redovisa befintlig bemanning i köken till partigrupperna, 
 
att överlämna utredningen av kostverksamheten till partigrupperna för synpunkter. 
-----  
Expedieras till 
Kostchef Ann Eklund 
Partigrupperna 
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AU § 239/09            
AU § 215/09          09/KS0128 
Styrkort, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Upplägget för kommunstyrelsens styrkort har varit det att alla verksamheter inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde har fått skriva ett eget styrkort. Förutsättningen har varit 
den att verksamheten ska ha en verksamhetsberättelse alternativt vara av sådan karaktär att 
det måste ses som rimligt att verksamheten har ett styrkort. 
 
Styrkorten ska gälla under 2009 och 2010, därefter ska de revideras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att ärendet med kommunstyrelsens styrkort återkommer vid arbetsutskottets  
     sammanträde 2009-06-09. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-06-09 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg på personalavdelnings styrkort, medarbetarperspektiv med 
att ”Samverkansfrågor organiseras så de fungerar enligt centralt avtal”. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättade styrkort för 2009 med komplettering i personalavdelnings styrkort, 
     medarbetarperspektiv att ”Samverkansfrågor organiseras så de fungerar enligt centralt avtal” 
-----  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen
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AU § 240/09            
KF § 69/09          09/KS0137 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att anlägga ett promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och 
Lunnagatan i Torsås föreligger från Lotta Östlund, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
-----   
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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AU § 241/09 
KF § 70/09          09/KS0148 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i 
Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i 
Gullabo till backkrönet vid ortsskylten föreligger från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-005-27: 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 

 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 

-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden
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AU § 241/09 
KS § 186/09          09/KS0167 
Vägvisning till industriområden inom Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag redovisas på förändring av befintliga vägvisare och orienteringstavlor till 
industriområden inom Torsås 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet för förändring av befintliga vägvisare och  
      orienteringstavlor till industriområden inom Torsås, 
 
att uppdra åt kommunchefen att infordra offert på förändringen av befintliga vägvisare och  
     orienteringstavlor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-08-04. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsutskottet 
 
 
 


