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AU § 322/09 

AU § 302/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 2009 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av ekonomichef Kent Frost, 
skolchef JanEric Assarsson, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson Bokor och vice 
ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, tekniska nämndens ordförande 
Ingemar Skotheim, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef Tommy 
Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – augusti 2009.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 600 000 kronor, (införande av nytt 
PA-system). 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott med 800 000 kronor.  
600 000 kronor neddragningar på tjänster som får full effekt först i 2010-års budget. 
150 000 kronor, miljö- inspektör året ut enligt nämndsbeslut. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 1,8 Mkr. 
Övergripande verksamhet/administration, + 0,1 Mkr 
IFO, -2,5 Mkr, 2,0 Mkr placeringar, 0,5 mkr försörjningsstöd 
Äldreomsorg, + 0,5 Mkr 
Omsorg Funktionshindrade, + 0,1 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 1,3 Mkr fördelat på redovisat 
underskott på grund av sparkrav – 750 Tkr samt extern elevplacering – 280,0 Tkr. 
Kostfakturor till ett värde av 270,0 Tkr är ej betalda. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 322/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 
2009 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 323/09          08/KS0233 
Lägesrapport nämndernas förslag till budget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
En redovisning av nämndernas förslag till budget för 2010 föredras av ekonomichef Kent 
Frost, skolchef JanEric Assarsson, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson Bokor och 
vice ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, tekniska nämndens ordförande 
Ingemar Skotheim, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef Tommy 
Nyberg. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av nämndernas förslag till budget för 2010. 
----- 
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AU § 324/09            
Lägesrapport nämndernas förslag till taxor och avgifter 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
En redovisning av nämndernas förslag till taxor och avgifter för 2010 föredras av 
ekonomichef Kent Frost, skolchef JanEric Assarsson, socialnämndens ordförande Henrik 
Nilsson Bokor och vice ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, tekniska 
nämndens ordförande Ingemar Skotheim, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt 
kommunchef Tommy Nyberg. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till taxor och avgifter för 2010. 
----- 
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AU § 325/09          09/KS0024 
 
Ordförande Roland Swedestam framför ett stort tack till skolchef JanEric Assarsson för 
hans stora goda arbetsinsatser i Torsås kommun och önskar honom lycka till i framtiden. 
-----
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AU § 326/09          09/KS0145 
Borgensåtagande för Sjölin & Sjölin AB (Ladas Lanthandel) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sjölin & Sjölin (Ladas Lanthandel) har 353 287 kronor i kredit i Sparbanken Eken AB. 
 
Banken har anledning att misstänka att bolaget är på obestånd och inte kommer att kunna 
fullgöra sina åtagande. 
 
Eftersom Torsås kommun har tecknat proprieborgen* för ovanstående, emotser 
Sparbanken Eken betalning snarast dock senast 2009-10-30 enligt följande 
 
Kapitalskuld,       353 287:42 
Upplupen ränta per 2009-09-14,     5.156:37 
 
* Borgen som innebär att borgensmannen kan krävas direkt, det vill säga utan att borgenären behöver 
bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med att gäldenären inte betalat.    

      
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att lösa in borgen, 358 443:79 samt 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att inleda en ackordsuppgörelse med Ladas  
     Lanthandel. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Au § 327/09          09/KS0033 
Framställan om omfördelning av investeringsbudget till driftbudget för Modern 
Water Management år 2009 – 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns totala insats i projektet är 53 122 €. Det motsvarar 25 % av den totala 
budgeten som gäller för projektet. Resterande 159 365 € finansieras med EU-medel tertialt 
i efterskott. Vidare är projektbudgeten fördelad på fem (5) internbudgetar där personal-
kostnader (drift) är en. Projektet löper över trettiosex (36) månader med start 2009-09-01, 
över fyra (4) budgetår. 
 
I bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget finns anslag för kust- och 
naturvårdåtgärder som är avsedda för denna typ av åtgärder under 2009.  
 
Torsås kommuns deltagande i projektet är förutsatt att av kommunfullmäktige godkänner 
att del av bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget omfördelas till 
driftbudget för projektets genomförandetid, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-02 § 149, att hemställa om att kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av bygg- och miljönämndens 
befintliga investeringsbudget till driftsbudget för EU-projekt, Modern Water Management, 
motsvarande 53 122 €. 
 
Mona Magnusson, M deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

     att Torsås kommun deltar i projektet, 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete, 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 328/09          09/KS0033 
Tilläggsanslag Enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Extra medel anslogs av kommunfullmäktige 2009-02-25 § 16 till upprustning av 
beläggningar på enskilda vägar i Torsås kommun med 4 miljoner kronor under för- 
utsättning att statsbidrag beviljas med cirka 2 miljoner kronor. Förslaget som upprättats 
och låg till grund för beslutet sträckte sig över en längre period än ett (1) år. 
 
För år 2009 har beläggningar utförts för 1 155 000 kronor och det har betalats ut  
676 410 kronor i bidrag från Vägverket. Endast 478 590 kronor har utnyttjas av 
tilläggsanslaget under 2009. 
 
Förhoppningsvis kommer Vägverket att fortsätta med extra anslag till enskild väghållning 
under 2010 – 2012. Detta innebär att, om vi ska kunna möta upp med medel för att få 
möjlighet till att erhålla dessa extra bidrag måste anslagna medel som gjorts för år 2009 
gälla även för perioden 2010 – 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 329/09          09/KS0033 
Förlängning av tjänst miljöinspektör, överskridande av budgetram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 § 211 att avslå begäran från bygg- och 
miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009 med 150 000 kronor. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-02 § 151 att förlänga miljöinspektör Hanna 
Gustafssons vikariat till 2009-12-31 samt att meddela kommunstyrelsen att överskridande 
kommer att ske med cirka 150 000 kronor. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar återremiss av ärendet med motivering att 150 000 kronor ska 
ingå i den befintliga budgetramen för 2009. 
 
Bert Appert, TP yrkar avslag på Mona Magnussons, M yrkande och yrkar att informationen 
från bygg- och miljönämnden noteras. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M och Bert Appets, TP 
yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Bert Apperts, TP yrkande att informa-
tionen från bygg- och miljönämnden noteras. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i frågan idag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, TP överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från bygg- och miljönämnden. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 330/09          09/KS0205 
Hemställan om tilldelning ur de så kallade ”Kommunmiljarderna” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gymnasieförbundet står inför stora ekonomiska problem 2009 och kommande femårs- 
period. År 2009 är det prognostiserade underskottet cirka 8 Mkr. Elevminskningar och 
friskoleetableringar gör att förbundets verksamhet måste dras ner med mellan 25 – 35 % 
beroende på de fristående skolornas utveckling under perioden. År 2010 motsvarar 
elevminskningen 10,9 Mkr. Kommande budgetår ska dessutom ett sparbeting motsvarande 
3 % eller 13,5 Mkr läggas ut i förbundets budget. 
 
En tilldelning av kommunmiljarderna ska underlätta situationen kommande budgetår och 
skjuta på beskedet att ägarkommunerna måste anslå ytterligare medel för att bibehålla ett 
brett utbud av gymnasieutbildning i regionen. 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har inte heller fått del av några omställningsbidrag från 
kommunerna. 
 
Med anledning av detta hemställer Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget 
för 2010 från Torsås kommun med 589 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunledningsmötet 2009-09-29. 
----- 
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AU § 331/09          09/KS0008 
Revidering beslutsattestanter 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till revidering av beslutsattestant 2009 för verksamhetsansvarig inom Vågen 
 
Ansvar 119 
Attestant Charlotte Sandell 
Ersättare Hans Gustafsson 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
att revidera beslutsattestant 2009 för verksamhetsansvarig inom Vågen enligt förslag. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 332/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 333/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 334/09 
AU § 282/09 
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 portions förpackningar, ”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  § 334/09, 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 2009-06-09: 
 
att uppdra åt kostchefen att redovisa befintlig bemanning i köken till partigrupperna, 
 
att överlämna utredningen av kostverksamheten till partigrupperna för synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde 2009-09-22 för ställningstagande. 
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Fortsättning  § 334/09, Utredning kostverksamheten 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet genom Roland Swedestam och Torsåspartiet genom Bert 
Appert förordar Alternativ 1 – drift enligt idag med undantag för Söderåkra, Sophiagårdens 
kök blir tillagningskök och skolans kök blir mottagningskök. Upprustning av köken 
påbörjas successivt under 2010 med Torskolans kök. 
 
Centerpartiet genom Håkan Algotssons förordar Alternativ 1 – drift enligt idag men 
återkommer med ställningstagande i kommunstyrelsen. 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson tar inte ställning i ärendet idag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Torsåspartiets yrkande och Centerpartiets yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Torsåspartiets yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förordar Alternativ 1 – drift enligt idag med undantag för Söderåkra, Sophiagårdens kök 
     blir tillagningskök och skolans kök blir mottagningskök. Upprustning av köken påbörjas  
     successivt under 2010 med Torskolans kök. 
-----   
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 335/09          09/KS0207 
Försäljning av Slätafly skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Slätafly Byalags medlemsmöte 2009-06-06 beslöt medlemmarna att godkänna ett köp 
av Slätafly skola, med begäran om 
 
att läckaget i taket ska repareras enlig offert från Mölletorps Bygg om 33 000 kronor innan 
     köpekontrakt skrivs samt 
 
att trekammarbrunnen är godkänd med infiltration. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att i befintligt skick erbjuda Slätafly Byalag överta fastigheten ”Slätafly skola” kostnadsfritt. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 336/09          09/KS0195 
Skrivelse, detaljplan Garvaren 5 och 6, del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2009-09-03 har inkommit från Lindbergs Bygg & Färg och Bergkvara 
Samhällsförening där de ber att befintlig detaljplan revideras och ny upprättas. 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat detaljplan för fastigheterna Garvaren 
5 och 6 samt del av Bergkvara 2:1 som antogs av byggnadsnämnden 2008-02-25 § 21. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-14 § 174 att föreslå kommunstyrelsen att 
inkommen skrivelse lämnas utan åtgärd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inkommen skrivelse lämnas utan åtgärd. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 337/09          09/KS0208 
Näringslivsjämförelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsten Karlsson medverkar i projektgruppen för näringslivsjämförelse och efterhör om 
arbetsutskottet kan medverka som referensgrupp i projektet samt att en arbetsgrupp ska 
utses. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att näringslivschef Tommy Nyberg medverkar i projektet samt 
 
att arbetsutskottet medverkar som referensgrupp. 
-----  
Expedieras till 
Näringslivschef Tommy Nyberg 
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AU § 338/09          09/KS0206 
Skrivelse från fotbollsföreningarna i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fotbollsföreningarna i Torsås kommun tillskriver 2009-09-14 kommunstyrelsen och 
bifogar skrivelse daterad 2009-08-31till bildningsnämnden i hopp om att komma till ett 
avslut på de diskussioner och skrivelser som förts under ett flertal år med upptrappning de 
senaste 2 åren. 
 
Resultaten som föreningarna upplever har resulterat i ingenting. Diskussioner har 
förekommit där det sedan utlovats att man förhalar ärendena med att det kommer att tas 
upp i höst utan beslut och med oförändrade förutsättningar som resultat. 
 
Som läget är idag så har föreningarna full förståelse att ekonomin ej tillåter byggnation av 
ny bollhall eller konstgräsplan. Det som då kvarstår att komma fram med lösning på är 
fördelning av tiderna i Torsås sporthall. 
 
Frågor som ställts kring Torsås kommuns förhållning beträffande sporthallen, som 
fortfarande är obesvarade 
 
• Hur är Torsås kommuns förhållning till sporthallens utnyttjande? 
• Är det en sporthall med förbehåll för en förening? Eller är det 
• En sporthall där det ska ges möjlighet för så många som möjligt att idrotta? 
 
Detta är kanske den viktigaste frågan att ställa sig inför besluten om prioriteringsordningar 
både beträffande tider och kioskverksamhet i sporthallen. Här anser föreningarna att 
Torsås kommun förfördelar en förening vilket strider mot kommunallagen. 
 
I den skrivelse till bildningsnämnden (även tidigare skrivelser) så finns även förslag på 
andra infallsvinklar att ta ställning till. 
 
Föreningarna är öppna för diskussioner men det är viktigt att påpeka att det ska vara 
bildningsnämnden som ska komma fram till en lösning. Används sunt förnuft så bör det 
inte vara någon svår fråga att behandla. En kompromiss under rådande konjunktur löser 
problemet från nuvarande situation. 
 
En annan synpunkt istället för att minska bidragen kan vara att till exempel höja 
debiteringen av nuvarande 75 kronor/timme till exempel 100 – 120 kronor/timme. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att skrivelsen lämnas till partigrupperna för diskussion samt 
 
att synpunkter lämnas till bildningsnämnden. 
-----  
Expedieras till Kommunstyrelsen 
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AU § 339/09 
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 2009-03-10: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-09-03 § 68 att avstå från att installera inbrotts- och 
brandlarm i sporthallen, då någon skyldighet enligt lag att vidtaga denna åtgärd ej föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens beslut gällande installation av inbrotts- och brandlarm i  
     sporthallen. 
-----  
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AU § 340/09 
AU § 17/09           08/KS0159 
Taxa, frukost för gymnasieelever 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 107 att hemställa hos 
Kommunfullmäktige att höja avgiften för frukost till gymnasieelever från 10 till 15 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att återremittera ärendet till bildningsnämnden, för att avvakta kostenhetens utredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-09-03 § 67 att möjligheten för elever att äta frukost i 
skolan tas bort snarast möjligt under innevarande hösttermin. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens beslut. 
-----  
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AU § 341/09 
AU § 216/09           
KF § 58/09           09/KS0125 
Medborgarförslag – Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, att sätta 
upp parkeringsförbudsskyltar samt göra en trottoar vid den nya busstationen för att göra 
vägen säkrare för oskyddade trafikanter föreligger från Birgitta Holmqvist i Bergkvara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning senast 2009-09-25. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 87 att problemet åtgärdas genom att utfärda en 
lokal trafikföreskrift gällande genomfartstrafik förbjuden för tung trafik. 
 
Tekniska nämnden/trafiknämnden beslutar 2009-08-18 § 88 att med stöd av 10 kap, 1 § 
punkt 9, trafikförordningen (SFS 1998:1276) föreskriva lokal trafikföreskrift gällande, 
genomfartstrafik förbjuden med tung trafik, båda riktningarna, Bryggaregatan, Bergkvara 
samhälle samt att föreskriften träder ikraft 2009-10-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 342/09 
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 2009-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 90 att föreslå kommunstyrelsen att göra en 
översyn för en totallösning med ett promenadstråk Torpgatan – Lunnagatan – kyrkan och 
ta med i kommande budgetprocess. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 343/09          09/KS0209 
Pandemiplan för Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Pandemiplan för Torsås kommun föreligger. 
 
Denna plan ska ses som en bilaga till Torsås kommuns Krisledningsplan och plan för 
Extraordinära händelser. Planen är ett levande dokument som ska vara ett stöd och 
hjälpmedel inför och vid en pandemi.  
 
Planen är uppdelad i två delar. Iden första delen beskrivs vad en pandemi är samt vilket 
utfall av insjuknade som kan förväntas. I den andra delen beskrivs till vissa delar hur en 
pandemi i kommunen kan hanteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad Pandemiplan för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 344/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om 
 
att bilpoolen startas upp 2009-10-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichefen. 
-----  
 


