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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-10-06, 08.00 – 12.30 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Irma Folkesson, C 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 
  Per Lindberg, personalchef § 345 
  Kent Frost, ekonomichef § 345 – 352 
  Torsten Karlsson, ekonom § 345 – 347 
  Ulf Eriksson, Mikael Sjöstrand, Glenn Adolfsson, Polismyndigheten § 359 
  Ulrika Widell, informatör § 364 
  Stine Breum Appelqvist, turismansvarig § 364 
  Jan Olsson, Grafisk design § 364 
  
Utses att justera  Lena Gustafsson 
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AU § 345/09          09/KS0024 
Rekrytering skolchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om referenstagning på de sökande till ny skolchef. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att personalchefen arbetar vidare med skolchefsrekryteringen. 
-----   
Expedieras till 
Personalchefen 
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AU § 346/09          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: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 347/09          09/KS0080 
Ekonomisystem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsten Karlsson informerar och visar Ekozoom, en komplettering till nuvarande 
ekonomisystemet. 
 
Ekozoom är ett instrument för enklare handhavande för sällananvändare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Torsten Karlsson. 
----- 
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AU § 348/09          09/KS0208 
Projekt Snickerboda – Näringsliv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under året har många frågat om vad som kommer att hända med Jämförelseprojektet efter 
2009. Tyvärr har inget besked lämnats då förhandlingar pågått med finansdepartementet 
om den framtida finansieringen. Från förbundets sida har ambitionen varit att vi vill 
fortsätta att stödja nätverken framöver eftersom det visat sig vara en utmärkt arbetsform 
för förbättringsarbete.  
 
Förbundet har ansökt om medel för en fortsättning och beslut fattas i slutet av september i 
anslutning till budgetpropositionen. Slutligt besked kan alltså inte ges förrän då. Den 
bedömning vi gör är emellertid att vi i bästa fall kan få finansiellt stöd enbart i begränsad 
omfattning. Då förbundets ekonomi samtidigt är hårt ansträngd kommer det inte att vara 
möjligt att fortsätta satsningen som idag efter 2009.  

Den prioritering vi gör är att i första hand ge ett fortsatt avgiftsfritt processtöd till de 
nätverk som startades upp under slutet av 2008 och som väljer att fortsätta under 2010, 
dvs. nätverken Lufsa, Luppen, Måtten Gås, Snickerboa och ZAC. Dessa nätverk befinner sig 
fortfarande i en initial fas och behöver ges en längre tid av stöd. 

Utöver detta erbjuder förbundet samtliga nätverk följande under 2010: 

• Vi kommer att ge alla nätverk som väljer att fortsätta under 2010 stöd i form av två 
nationella träffar för alla projektledare under året. På dessa träffar kommer vi att delge 
varandra erfarenheter, lyfta goda exempel, presentera nationella jämförelser med mera.  

• Vi kommer att vara en samlad servicefunktion för alla nätverken som nätverken kan vända 
sig till för att få tips, råd för mätningar, presentationer osv.  

• Vi kommer att fortsätta med att presentera rapporter, resultat och andra goda erfarenheter 
på www.jamforelse.se 

• Vi kommer även fortlöpande att göra resultatsammanställningar i Kommundatabasen. 

Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 § 337 att näringslivschef Tommy Nyberg medverkar i 
projektet samt att arbetsutskottet medverkar som referensgrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delta i projektet Snickerboa under 2010, 
 
att upphäva arbetsutskottets tidigare beslut 2009-09-22 § 337, att näringslivschef Tommy 
     Nyberg medverkar i projektet samt att arbetsutskottet medverkar som referensgrupp, 
 
att projektledare för Torsås kommun utses Torsten Karlsson samt 
 
att arbetsutskottet medverkar som referensgrupp. 
----- 
Expedieras till 
Torsten Karlsson 
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AU § 349/09          09/KS0150 
Regional IT-samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2009-06-03 att rekommendera medlemmarna att fatta 
besluta enligt förslaget till regional IT-samverkan, vilket även Primärkommunala nämnden 
ställt sig bakom vid sitt sammanträde 2009-06-11. 
 
Ett av de viktigare redskapen för att få till samverkan i kärnverksamheterna är att man har 
tillgång till samverkande IT-stöd som överbryggar huvudmannagränser. Detta kan även 
innebära en besparing inom IT-verksamjeten men de stora effektivitetsvinsterna finns inom 
respektive verksamhetsområde där de stora kostnaderna och därmed möjligheterna finns. 
 
I vår region har betydande samverkan redan skett inom IT-området och ett projekt som 
särskilt förtjänar att lyftas fram är bredbandsutbyggnaden. Detta har varit mycket 
framgångsrikt och skapat förutsättningarna för att gå vidare med en närmare IT-samverkan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i regional samverkan inom IT, enligt förslag från Regionförbundet i Kalmar län,  
 
att IT-chef Kent Frost sammanställer kostnaderna för samtliga datasystem inom  
     kommunen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 350/09          09/KS0211 
Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att frigöra kapital för nödvändigt fastighetsunderhåll har styrelsen för Torsås Bostads 
AB beslutat att bjuda ut fastigheten Övraby 1:37, före detta sparbankshuset till försäljning. 
 
Försäljningspriset förväntas väsentligt överstiga fastighetens bokförda värde vilket idag 
uppgår till cirka 1 Mkr. Försäljning under bokfört värde är ej aktuellt. 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv önskar Torsås Bostads AB besked huruvida det är 
möjligt för bolaget att till bästa möjliga pris avyttra fastigheten Övraby 1:37. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna försäljning av fastigheten Övraby 1:37. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 24   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-10-06  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 351/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 352/09          09/KS0042 
Säkerhet/Borgen, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljödomstolen har i dom M 1090-05 lämnat Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken vid avfallsanläggningen Moskogen i 
Kalmar kommun. I domen föreskrivs att tillståndet får tas i anspråk endast under 
förutsättning att KSRR har ställt ekonomisk säkerhet om minst 150 Mkr. Säkerheten ska 
ställas i form av pant eller borgen enligt bestämmelserna i 2 kap 25 § utsökningsbalken och 
prövas av miljödomstolen i särskild ordning. Säkerheten ska förvaras hos Länsstyrelsen i 
Kalmr län. 
 
Efter domens avkunnande har lagen ändrats så att kommunalförbund numera inte 
behöver ställa säkerhet. Eftersom KSRR:s tillstånd lämnades innan lagändringen trädde i 
kraft anser Miljödomstolen att KSRR ska ställa säkerhet. Prövning i högre instans pågår. 
 
KSRR:s styrelse beslutar 2008-10-03 § 35, att ge förbundsledningen i uppdrag att be 
medlemskommunerna ställa säkerhet i förhållande i respektive kommuns befolkningstal. 
För Torsås del innebär det 10 400 000 kronor. Säkerheten ombeds gälla tills vidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
meddela Kalmarsundsregionens Renhållare att Torsås kommun tillämpar en borgensavgift 
med 0,25 %. 
-----  
Expedieras till 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Box 822 
391 28 Kalmar
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AU § 353/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under september 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under september 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under september  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 354/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende    
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och skolchef JanEric Assarsson                           
fattade delegationsbeslut gällande personalärende. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 355/09          09/KS0018 
Rapport, utvärdering Möre ResursCentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid upprättat avtal mellan Möre ResursCentrum, MRC och Torsås kommun beslutas att 
efter 2,5 år ska en utvärdering göras av MRC arbete. Utvärderingen ska ske under 1:a 
halvåret 2009. 
 
Bakgrunden till avtalet var att man inom Torsås kommun vill stärka näringslivssidan och 
främja tillväxten genom att låta alla löpande näringslivsfrågor, inklusive besöksnäringen, 
handläggas av MRC. Syftet med verksamheten ska vara att främja tillväxten inom 
näringslivet samt nyföretagandet i kommunen genom kompetensutveckling, kunskaps- 
utbyte och ökat samarbete. MRC ska vara en lokal utvecklingsarena för tillväxt och utgöra 
en kreativ utvecklingsmiljö. 
 
Vid årsslutet 2008 har MRC 63 medlemmar. 2009-05-28 var enligt MRC webbsida, 66 
medlemmar. 
 
Överlag har alla företag som blivit intervjuade positiva till MRC. Den eventuella kritik som 
framkommit har i regel varit att politikerna borde visa sig mer och att rollen är oklart vad 
gäller vem som är näringslivsutvecklare. Man har svårt att skilja på rollen om MRC är en 
kommunal inrättning eller inte. 
 
MRC gör ett bra jobb och har en viktig funktion att fylla. Verksamhetsledaren får beröm 
för hon engagerar sig i företagen och man får ett positivt bemötande vid kontakt. 
 
En riktig höjdpunkt från de senaste åren är näringslivsmässan. 
 
Från Regionförbundets sida så anser de att ur ett regionalt perspektiv är de lokala 
utvecklingscentra en viktig ”länk” mellan näringsliv och den kommunala verksamheten, 
men det är viktigt att rollerna är klara. MRC är mycket engagerad i till exempel IUC och 
andra regionala företeelser. Där ligger antagligen det personliga engagemanget från 
verksamhetsledaren bakom.  
Se vidare aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förbereda för en eventuell överenskommelse  
     om fortsatt uppdrag inom näringslivsverksamheten, 
 
att redovisa utvärderingen av Möre ResursCentrum till kommunstyrelsen 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg, Kommunstyrelsen 
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AU § 356/09          09/KS0024 
Förändring av ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har kommunstyrelsen via Yvonne Nilsson ansvar för ajourhållning av BALK 
(Byggnad, Adress, Lägenhet och Kartstöd). 
 
Detta är en administrativ uppgift som har koppling till samhällsbyggnadsförvaltningen. I ett 
led att renodla arbetsuppgifterna inom kommunen anser kommunchefen att detta arbete 
bör överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överföra ansvar och arbete med ajourhållning av BALK till samhällsbyggnads-  
     förvaltningen från och med 2009-12-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 357/09          04/KS0228 
Förvärv av mark – Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare har genom förre detta ordförande Ulla Petersson anhållit 2004-10-25 om 
att få förvärva den mark runt anläggning som nyttjas sedan föreningens tillkomst, cirka 2 
ha mark i anslutning till ridskolan. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-02-15 § 32, att arbetsutskottet ställer sig 
positiva till försäljning av mark till Torsås Ryttare, men vill avvakta med beslut tills 
pågående planarbete i sågverksområdet är klart. 
 
Nu är planarbetet färdigt.  
 
Ordförande i Torsås Ryttare Roger Södervall meddelar att föreningens ekonomi är 
pressad, så i dagsläget saknas resurser för inköp av mark. Det bästa vore att ärendet skjuts 
på framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva ärendet. 
-----  
Torsås Ryttare 
Roger Södervall 
Körsvensvägen 13 
388 93 Ljungbyholm 
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AU § 358/09          09/KS0214 
Marknadsföring, Slätafly/SK IBK 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås är inom innebandyvärlden (Sveriges näst största lagsport, efter fotbollen) en 
välkänd ort med en gedigen historia som lockar många besökare som kommer hit och 
spelar innebandy under säsongen. 
 
Föreningen har för två-tre säsonger sedan haft Torsås kommuns logga på målvaktströjor 
på herrlagen som spelar i division I södra Sverige till en kostnad av 5 000 kronor. För 
ytterligare några år sedan erhöll föreningen även elitbidrag av olika slag beroende på var i 
seriesystemet representationslagen befann sig. 
 
Johannes Landtreter efterhör om kommunen är intresserad av att använda Slätafly/SK 
IBK i vår marknadsföring. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå förfrågan. 
-----  
Expedieras till 
Johannes Landtreter, Slätafly/SK IBK
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AU § 359/09  
AU § 250/09          09/KS0174 
Samverkansavtal Polisen och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polisteam Nybro/Sydväst har haft förmånen att vare ett av fyra pilotområden i landet i 
samverkan med Emmaboda kommun att underteckna ett avtal 2009-02-02. Övriga 
pilotkommuner är Landskrina, Västerås samt Arvidsjaur. Projektet leds från polisens sida 
lokalt i Kalmar län av projektledare Patrik Oldin samt delprojektledare Mikael Sjöström. 
 
Mikael Sjöström efterhör om ett sammanträffande för att få berätta om projektet samt om 
intresse finns om ett samverkansavtal. 
 
Syftet med avtalet är att få alla aktörer inom trygghets- och säkerhetsfrågor att bli medvetna 
om varandras yrkesroller och att renodla dessa för att få ett väl fungerande samarbete. 
 
Avsikten är att starta upp arbetet i slutet av augusti eller i början av september 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att bjuda in polisen till arbetsutskottet för information gällande samverkansavtal mellan 
     Polis och Kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-06 
 
Operativ chef Ulf Eriksson, Mikael Sjöstrand och Glenn Adolfsson från Polismyndigheten 
i Kalmar län föredrar ärendet. 
 
Med anledning av inlämnad skrivelse daterad 2009-08-19 från Torsås kommun informerar 
Ulf Eriksson om polisens ambitioner och inriktning. 
* Två lokala poliser till Torsås, slutet av 2010 
* 1 dag per vecka finns en mobil station uppställd i kommunen. 
 
Syftet med ett samverkansavtal är att skapa förutsättningar för ett effektivare gemensamt 
arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Modellen bygger på att Polisen och 
kommunen utser representanter som tillsammans resonerar sig fram till en gemensam 
problembild utifrån den kunskap som respektive samverkanspart har med sig. När man 
kommit fram till en gemensam problembild prioriterar men vad man ska arbeta med och 
noterar därefter vad Polisen respektive kommun kan göra för att åtgärda 
problemet/problemen i fråga. Detta nedtecknas i en skriftlig överenskommelse som 
undertecknas av kommunstyrelsen ordförande och länspolismästare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.   
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Fortsättning 359/09, Samverkansavtal Polisen och Torsås kommun 
 
 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till att ingå i ett samverkansavtal med polismyndigheten. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 360/09          09/KS0099 
Redovisning sluttäckning, Hallagärde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar sluttäckningen på Hallagärde. 
 
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, för lastning, transport, tippning vid anvisad plats 
på Hallagärde, cirka 30 000 m3 godkända fyllnadsmassor att användas till sluttäckning av 
Hallagärde deponi till en kostnad av 2 400 000 kronor. 
 
Tillkommer kostnader för mottagning av massorna med 620 285 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 361/09          09/KS0175 
Översiktsplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen har varit ute på samråd samt utställning och utlåtande har upprättats. 
 
Prisuppgift avseende slutförande av översiktplan för Torsås kommun samt utreda möjliga 
utvecklingsområden för kustnära bebyggelse har inkommit från Vatten och Samhällsteknik 
AB, daterad 2009-09-11. Se vidare aktbilaga. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-14 § 171 att föreslå kommunstyrelsen 
komplettera arbetet med översiktplanen, utreda möjliga utvecklingsområden för kustnära 
bebyggelse inklusive fastigheten Ragnabo 1:3 (PEAB:s område) och därefter låta ställa ut 
den del av översiktsplanen som revideringen avser samt att översända prisuppgift från 
Vatten- och Samhällteknik AB för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar slutför översiktplanen samt  
 
att utreda möjliga utvecklingsområden för kustnära bebyggelse inklusive fastigheten  
     Ragnabo 1:3 (PEAB:s område) och därefter låta ställa ut den del av översiktsplanen  
     som revideringen avser, enligt offert daterad 2009-09-11. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 362/09 
KF § 100/09          09/KS0191 
Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Olssonska fastigheten i Torsås föreligger från Ulf-Peter 
Roseblad. 
 
Ulf-Peter föreslår, istället för att sälja fastigheten där i dag är blomsteraffär använda 
bostaden till kontor för kommunanställda. 
 
Idag hyrs kontor i före detta Försäkringskassan, flytta de verksamheter i stället till bostaden 
över blomsteraffären. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget gällande Olssonska fastigheten till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunchef Tommy Nyberg för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 363/09          09/KS0217 
Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottet 2009-09-22 efterhörde Sören Bondesson, S om det finns möjlighet att 
avstycka Binnaretorp 2:3 så barnen har möjlighet att använda del av trädgården. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har tillsammans med Roy Gustavsson, Lantmäteriet besökt 
fasigheten och meddelar att möjlighet finns att stycka av fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Sören Bondesson, S  
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AU § 364/09          09/KS0215 
Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell och turismansvarig Stine Breum Appelqvist tillsammans med Jan 
Olsson, Grafisk design, visar den framtagna marknadsföringssymbolen för Torsås 
kommun. 
 
Marknadsföringssymbolen är framtagen för att skapa en positiv bild av kommunen. Den 
ska förmedla en känsla av dynamik, värnande om vår miljö, naturlighet och frihet. Den ska 
användas i sammanhang som handlar om information, marknadsföring och utveckling av 
kommunen och av det geografiska området Torsås. 
 
I vissa fall kan man använda de tre fjärilarna som dekorelement tillsammans med Torsås 
officiella logotyp (kommunvapnet), alltid utan texten Torsås. Marknadsföringssymbolen 
trycks i första hand i färg på vit eller svart bakgrund. 
 
Kostnad totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 365/09 
KS § 249/09          09/KS0078 
Kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 249 att punkt tre i Alliansens avsiktsförklaring tas 
upp för behandling vid arbetsutskottet 2009-10-06. 
 
Punkt 3 
 
Förberedelser: Kommunstyrelsen skall snarast kalla till en informationsdag för att den 
politiska ledningen skall få del av gällande regler och erfarenheter från andra håll i 
genomförandet av liknande förändringar. Lämpligt är medverkan från inköpskontoret i 
Kalmar, företrädare för kommuner med erfarenheter av upphandlad kostverksamhet 
(avstämning av vilka företrädare som bjuds in skall göras med arbetsutskottet i förväg). Ser 
gärna att någon med kunskap om intraprenader bjuds in. 
 
Yrkande  
 
Roland Swedestam, S och Lena Gustafsson, V yrkar avslag på alliansens avsiktsförklaring 
punkt 3. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till alliansens avsiktsförklaring punkt 3. 
 
Kompromissförslag 
 
Arbetsutskottet enas om ett kompromissförslag vilket innebär att kommunstyrelsen ska 
snarast kalla till en informationsdag för att den politiska ledningen ska få del av gällande 
regler och erfarenheter för att vidga förutsättningarna och kunskapen i allmänhet för 
konkurrensutsättning inom kommunal verksamhet. Några konkreta exempel från andra håll 
i genomförande av liknande förändringar ska redovisas samt att avstämning av vilka 
företrädare som bjuds in ska göras i förväg med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet bifaller kompromissförslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsen ska snarast kalla till en informationsdag för att den politiska ledningen 
     ska få del av gällande regler och erfarenheter för att vidga förutsättningarna och  
     kunskapen i allmänhet för konkurrensutsättning inom kommunal verksamhet. Några  
     konkreta exempel från andra håll i genomförande av liknande förändringar ska  
     redovisas samt  
 
att avstämning, av vilka företrädare som bjuds in ska göras i förväg med arbetsutskottet. 
----- 
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AU § 366/09          09/KSKS0005 
Förköpsyttrande Applerum 5:109 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Applerum 5:109. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Appleum 4:109  Köpekontrakt 2009-09-30 4 800 000:- (Fyra miljoner åttahundra 
                    tusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
Mörebyggen AB 
Kulebo 103 
385 95 Torsås 
 
 
 
  
 
 
 
 


