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AU § 26/10           08/KS0120 
Preliminärt bokslut 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett preliminärt bokslut för år 2009 med ett positivt 
resultat på 1,5 mkr vilket är  0,6 mkr bättre än budgeten.    
 
Ekonomichefen redovisar även en preliminär budgetuppföljning för nämnderna 
 
Bokslutet redovisas på bokslutsdagen 2010-03-11. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera det preliminära bokslutet för 2009. 
-----  
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AU § 27/10 
KF § 2/10             
KS § 240/09 
AU § 303/09          09/KS0194 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 240 att anlita Sveriges kommuner och landstings 
analysgrupp för uppdraget att ta fram en ekonomisk analys för Torsås kommun. 
 
Nu är analysen färdig och Anders Nilsson tillsammans med Peter Sjöquist från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) lämnar en utförlig och intressant redovisning av 
kommunens ekonomiska läge. 
 
Reflektioner över läget 
 
• En skattesats som är högre än riksgenomsnittet och jämförbara kommuners, dock lägre 

än länsgenomsnittet. 
 

• Kommunen klarar balanskravet men inte riktigt nått upp till våra finansiella resultatmål 
de senaste åren. 

 
• Det verkar som att kommunen har klarat av att bromsa kostnadsutvecklingen under 

”krisåret 2009” 
 

• Kommunen har haft en relativt låg investeringsnivå. 
 

• Liten eget kapital, som är negativ, inklusive pensionsskulden. 
- kommunen har levt över sina tillgångar, sett i ett historiskt perspektiv. 

 
Reflektioner kring verksamheten 2008 
 
• Kostnader för kärnverksamheterna ryms inte inom ramen för ersättningen i 

kostnadsutjämningen 
- Kostnaderna för äldreomsorgen cirka 10 mkr högre än ersättningsnivån i 

kostnadsutjämningen 
- Totalt cirka 20 mkr högre kostnader för de verksamheter där kostnads- 

utjämning finns. 
 
• Kostnadsnivån för övriga verksamheter 

- Är något lägre än för riket i genomsnitt, totalt cirka 3 mkr. 
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Fortsättning § 27/10, Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
 
Slutsatser – prognos 2010 – 2014 
 
1. För att kommunen ska uppnå ekonomisk balans år 2014 krävs att kommunen reducerar 

sina kostnader med cirka 20 mkr exklusive det demografiska betinget. 
 
2. För att kommunen ska leva upp till ”god ekonomisk hushållning” under planerings- 

perioden krävs att kostnaderna reduceras med cirka 26 mkr. 
 

3. Till detta ska läggas det beting på drygt 15 mkr som följer av förändringar i 
befolkningen storlek och sammansättning. 

 
4. Kommunen bör således planera för åtgärder som reducerar kostnaderna med cirka 42 

mkr i årstakt under den kommande femårsperioden. 
 

5. Om statsbidraget värdesäkras efter 2010 reduceras betinget med 5 mkr. 
 

6. Stor utmaning att klara minskningen av gymnasieelever under perioden med samma 
kostnad per elev. 

 
7. Om kommunen förmår att bedriva verksamheten till genomsnittlig standard och till ett 

genomsnittligt pris per prestation givet åldersstrukturen förbättras det ekonomiska läget 
väsentligt. 

 
Krav på ett fungerande styrsystem 
 
• Tydliga mål och idéer om vad man vill med verksamheten 

Se sig själva i helheten 
Tydliga uppdrag för nämnder, verksamheter och företag. 
 

• Tydlig finansiella målsättning som ger en långsiktigt hållbar ram för verksamheten. 
 
• Begripligt och stödjande resursfördelningssystem. 

 
• Löpande uppföljning som markerar ansvar och stämmer av uppdrag och mål för 

verksamheterna. 
 

• Tydliga signaler 
Politiskt beredda att sätta ramar i linje med ekonomiska mål 
 Tilldelade ramar läggs till grund för verksamhetsplaneringen 
 Önskemål utöver ram bromsas politiskt 
 Budgeten skall hållas – omprioriteringar inom ramen. 
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Fortsättning § 27/10, Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
      

Sammanfattning 
 
• Förankra en gemensam omvärldsanalys av verksamhetsförutsättningarna. 
 
• Fastställ tydliga förutsättningar i både ekonomiska och verksamhetsmässiga termer. 

 
• Skapa ledningsforum för en tvärsektoriell diskussion om ekonomi och verksamhet 

(både för politiker och tjänstemän). 
 

• Tydliggör rollfördelningen mellan politik och förvaltning och olika organisatoriska 
nivåer. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27: 
 
att överlämna analysen till kommunstyrelsen för vidare bearbetning och beaktning samt 
 
att notera analysen och informationen från Peter Sjöqvist och Anders Nilsson, Sveriges  
     kommuner och landsting (SKL). 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-09 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för Sveriges kommuner och landstings slutsatser 
gällande prognos för 2010 – 2014 samt kontroll över den ekonomiska utvecklingen. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, TP lämnar in en skriftlig protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ekonomichefen får i uppdrag att redovisa förslag i syfte att förbättra budget- 
     följsamheten, 
 
att kommunchefen får i uppdrag att redovisa förslag på hur balanserad styrning med så  
     kallade styrkort ska kunna utvecklas vidare, 
 
att kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att inför budgetramar 2011 redovisa  
     förslag på besparingsåtgärder exklusive volymförändringar, 
 
att en lägesrapport ska lämnas till arbetsutskottet 2010-03-09 för ovanstående uppdrag, 
 
att bjuda in bildningsnämndens och socialnämndens presidium till arbetsutskottet  
     2010-02-23 för en redovisning om hur deras verksamhet är anpassad till budgeten för  
     2010. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen, Kommunchefen, Ledningsgruppen 
Bildningsnämndens och socialnämndens presidium 
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AU § 28/10            10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Kommunkansliet, Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  

till och med 2010-02-01, Dnr 10/KS0002 
• Växjö Tingsrätt, Underrättelse, konkursbeslut för Sjölin & Sjölin AB, 

Dnr 08/KS0145 
• Sommarboende, Skrivelse till kommunalrådet, Dnr 10/KS0002 
• Länsstyrelsen, Beslut gälland utvidgning av naturreservatet Örarevet i Torsås Kalmar  

län kommun samt fastställande av föreskrifter och skötselplan, Dnr 09/KS0193 
• Säkerhetssamordnare, Information från beredskapsenheten, Dnr 10/KS0012 
• Bildningsnämnden, Protokoll 100128 dnr 17, Bildningschefen, nämndens representant i 

Samverkansgruppen med polisen, Dnr 09/KS0174 
 
Cirkulär 
 
• 10:1, Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och cirkulär-  
              förteckning 
• 10:2, Redovisningsfrågor 2009 och 2010 
• 10:3, Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut 
• 10:4, Arbetsdomstolens dom 2009 nr 87 angående etnisk diskriminering 
• 10:5, Ändringar i stiftelselagen 
• 10:6, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) 
• 10:7, Traktamentsbelopp 2010  
• 10:8, Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 2010     

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Ekonomichefen Kent Frost informerar om att Sjölin & Sjölin AB är försatt i konkurs och 
ligger nu hos konkursförvaltaren. 

                                          

   Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 29/10           10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Dokumentinfo, Kundservice i offentlig sektor, 9 – 10 mars 2010, Stockholm 
• Politiskt forum för den svenska mötesindustrin, 26 mars 2010, Göteborg 
  
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 30/10            09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under januari 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under januari 2010. 
 
• Övraby 3:34 
• Lybäcksholm 1:36 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under januari  
     2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 31/10           10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under januari 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
januari 2010. 
 
• Ergonomiutrustning för kontor och datorarbetsplatser 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under januari 2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 32/10           10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av samhällsbyggnadschef Peter Persson, tillförordnad bildningschef Leif 
Karlsson, rektorerna Lotta Elmbro, Anders Thomas, Inger Sandbäck och Bertil Tjerneld  
samt enhetschef Karin Seebass fattade delegationsbeslut gällande personalärende. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in bildningschefen till nästa arbetsutskott 2010-02-23 för en föredragning av  
     grunderna för beviljade tjänstledigheter inom bildningsnämndens verksamheter. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
Expedieras till 
Bildningschefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 33/10 
KS § 30/10 
AU § 2/10            09/KS0149 
Regler för tjänsteresa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 30 beslutar att Torsås kommun samordnar 
beställning av resor genom Lingmerths resebyrå i Växjö samt att ekonomichefen uppdras 
att upprätta förslag på regler för tjänsteresor. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på regler vid tjänsteresa.  
 
Resor bokade genom Lingmerths resebyrå kommer att baseras på billigaste alternativet 
vilket kan innebära väntetider för resenären vid både dit och hemresa.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att godkänna regler för tjänsteresor samt 
 
att uppföljning av tjänsteresor bokade genom Lingmerths resebyrå redovisas i arbets- 
     utskottet under april 2010. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU 34/10             09/KS0122 
Verksamhetsberättelse 2009, Konsumentverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsumentverksamhetens huvudmål är att i förebyggande syfte ge konsument- 
information till enskilda, att stödja invånarna i deras roll som konsumenter och hjälpa dem 
som köpare och förbrukare av varor och tjänster. 
 
Genom telefonrådgivning till enskilda konsumenter 
• Ge råd inför köp av varor och tjänster 
• Ge information i hushållsekonomiska frågor 
• Ge upplysning om gällande lagstiftning, regler och rättspraxis inom 

konsumentrådgivning 
• Ge råd och hjälp vid reklamationer av varor och tvister vid tjänster. I de fall en lokal 

uppgörelse inte kan nås – ge råd och anvisningar hur konsumenten kan föra fram 
frågan vidare, till exempel till Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätt. 

 
Torsås kommun köper från och med 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har tillgång till sex 
timmars telefontid per vecka. Konsumentvägledningen är tillgänglig för bokade besök när 
kontoret är bemannat, undantag under telefontid. 
 
Antal ärende har under året 2009 varit 241. 
 
Verksamhetsberättelse för 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2009, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 35/09           10/KS0038 
Skrivelse från Energikontor Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Energikontor Sydosts (ESS) verksamhetsområde omfattar i nuläge Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge län. Idag är 25 kommuner samt Landstinget Blekinge, Landstinget Kronorberg 
och Regionförbundet Södra Småland medlemmar. 
 
Styrelsen har för avsikt att lägga fram förslag på ägardirektiv vid årsstämman i maj 2010. 
För att kunna göra detta önskar de svar på följande frågor 
 
1) Vilka synpunkter har ni på bolagets nuvarande ändamål? 
2) Finns det särskilda frågeställningar ni vill lägga in i kommande ägardirektiv?  
3) Är det lämpligt att det geografiska verksamhetsområdet för bolaget utvidgas? 
4) Ange en person som kan agera som beställarombud gentemot bolaget 
5) Ange en person med intresse och engagemang för energifrågor i er organisation som kan 
vara en naturlig kontaktyta gentemot ESS i projektfrågor 
6) Bifoga er egen energi- och klimatstrategi 
7) Ange förslag på tider när vi ska kunna presentera mer om pågående projekt och sam- 
arbetsmöjligheter för er 
 
Senast 2010-03-01 vill ESS ha in synpunkterna. 
 
Förslag på svar föreligger från ordförande Roland Swedestam. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna ordförandes svar som sitt eget. 
-----  
Expedieras till 
Energikontor Sydost AB 
Framtidsvägen 10 A 
351 96 Växjö 
Christer Fransén 
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AU § 36/10           10/KS0044 
Avyttring av truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2009 har Fortifikationsverket avyttrat ett antal äldre försvarsobjekt, 
truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun. 
Vidtagna åtgärder på objekten har gjorts tidigare enligt överenskommelse. 
 
Efter dessa vidtagna åtgärder önskar Fortifikationsverket att Torsås kommun Nöjdförklarar 
och övertar dessa objekt. 
 
* Sk 24 i Hembygdsparken      ID nr 933289 
* Sk 10 i Hembygdsparken      ID nr 933869 
* Sk 10 inklusive 2 stycken skv bgt-ringar i  
   södra hamnen         ID nr 933679 
* Skv bgt-ringar 6 stycken i Bergkvara   ID nr 200033 tom 200038 
* Fundament intill Lotsstationens uthus   ID nr saknas 
* Förråd/kanonvärn vid Dalskärs camping  ID nr saknas 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad som nu återstår 
     av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-02-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
AU § 37/10           10/KS0046 
Utredning om grundskolans och förskolans organisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 § 310 att konsult Leif Karlsson uppdras att 
genomföra en utredning om förskola/grundskola och dess framtida organisation. 
 
Leif Karlsson lämnar en utförlig och intressant redovisning av sin utredning om 
skolorganisationen i Torsås kommun. 
 
Leifs sammanfattning av utredningen 
 
• Omfördelning av ledningsresurser krävs för att säkerställa bättre styrning och 

uppföljning 
• Torsås satsar mer på lärarresurser än genomsnittet. Den höga rankingplatsen 

beträffande grundskolan beror på bland annat på den höga lärartätheten. Det kommer 
förmodligen att behövas en effektivare lärarresursanvändning än idag för att kvalitets-
säkra nuvarande resultatnivå. 

• Torsås satsar mindre resurser på förskolan, förskoleklass och fritidshem än 
riksgenomsnittet. 

• Elevhälsan behöver ses över så att ledningen har den hjälp som är nödvändig för de 
elevvårdande uppgifterna. Rutiner måste tillskapas för kontakter med social-
förvaltningen. 

• Skolutveckling behöver prioriteras i samarbete med Korrespondensgymnasiet. 
• Administrationen behöver ses över och framförhållning är viktig i samband med 

pensionsavgång. 
 
Slutlig rapport kommer senare. 
 
Ordförande framför ett stort tack till Leif Karlsson för hans arbetsinsatser under hans tid i 
Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Leif Karlssons utredning om grundskolans och förskolans organisation. 
-----  
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AU § 38/10           10/KS0040 
Gods och gårdar i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 1939 gavs ”Gods och gårdar i Kalmar län” ut förra gången. Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) tycker nu att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad som hänt 
med alla våra jord- och skogsbruks fastigheter i länet. 
 
Gods och gårdar har på senare år producerats i Blekinge och Kronobergs län och Halland 
kommer att dra igång sitt arbete med boken under 2010.  
 
Därför tycker Studieförbudet Vuxenskolan (SV) att även Kalmar län behöver en ny bok. 
För att kunna genomföra detta arbete hoppas Studieförbundet att kommun kan hjälpa till 
ekonomiskt i uppstarten. 
 
En projektledare är idag anställd för att genomföra en förstudie till projektet. Under 
projektets gång kommer en biträdande projektledare anställas med ansvar för de 
arbetssökande som kommer att anställas på orter i länet. 
 
Projektet beräknas hålla på under tre års tid exklusive förstudie som pågår under fyra 
månader. Projektstart 2010-01-01. 
 
En förstudie till projektet inleddes i september 2009 och beräknas vara färdig 2009-12-31. 
 
Studieförbundet vill göra en inventering av samtliga jord- och skogsbruksfastigheter över- 
stigande 2 hektar i Kalmar län. Denna inventering kan sedan användas för att profilera vår 
region och visa på den kulturskatt vi äger. 
 
Projektet ska sysselsätta Fas 3- och långtidsarbetslösa inskrivna i ”individ och utvecklings- 
garantin” under projektets genomförande. 
 
Styrgruppen för Gods och gårdar i Kalmar län ansöker om 1:80 krona/invånare i Kalmar 
län. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i Gods och gårdar i Kalmar län med anledning av, att under  
     2009 upprättades en likvärdig bok över fastigheter inom Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 39/40 
KF § 10/10           10/KS0036 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
biblioteket) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket)  
föreligger från Bo Wernersson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden/trafiknämnden 
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AU § 40/10           09/KS0141 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 7 att Gullabo Prästgård inte behöver tas i anspråk 
utan föreslår att befintliga lokaler i Gullabo används till förskoleverksamhet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M yrkar att ägardirektiv lämnas till Torsås 
Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP yrkar bifall till Irma Folkesson, C och Marcus 
Johanssons, C reservation mot bildningsnämndens beslut 2010-01-28 § 7 om att anbud tas 
in på förskolelokaler enligt alternativ 1 och 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, C med fleras bifall till reservationen mot bildningsnämndens beslut 
finner han att arbetsutskottet beslutar att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, för 
att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 41/10 
AU § 462/09           
KF § 138/09          09/KS0244 
Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara gällande skol- och 
barnomsorgslokaler i Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25: 
 
att överlämna inlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-09 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 6 att meddela kommunstyrelsen att 
bildningsnämnden avvisar medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 42/10           10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om 
 
• Ekonomichefen och personalchefen arbetar med att ta fram en delegationsordning för 

kommunstyrelsen. Färdigställd under våren 2010. 
• Arbete med intern kontrollplan pågår. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichefen. 
-----  
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AU § 43/10           10/KS0055 
Om- och tillbyggnad Mariahemmet och Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att det ska pågå en om- och tillbyggnad på Mariahemmet och 
Sophiagården så vill Håkan Algotsson, C ha svar på dessa frågor 
 
• Vad är det som har genomförts? 
• Vem har tagit besluten? 
• Vilka kostnader rör det sig om? 
• Hur har det finansierats? 
• Kommer det att påverka förvaltningens budgetläge? 
• Vilka regler gäller avseende denna typ av beslut i Torsås kommun? 
• Beslutsunderlag för upphandlingen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB och representant från socialnämnden  
     till arbetsutskottet 2010-02-23 för att få svar på Håkan Algotssons, C frågor. 
-----  
Expedieras till 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 
Representant från socialnämnden 
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AU § 44/10 
KS § 29/10 
AU § 1/10           09/KS0248 
Uppsägning av hyresavtal, Expo i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 1 att senast 2010-01-31 säga upp hyresavtalet tecknat 
med Svenska Foder 2001-03-02 gällande Expos lokal i Bergkvara. 
 
Mona Magnusson, M efterhör om avtalet är uppsagt. 
 
Ordförande informerar om att avtalet inte är uppsagt men att eventuellt kan ett samarbete  
ske med Regionförbundet för att behålla verksamheten i Bergkvara. Regionförbundet ska 
återkomma med besked till kommunchefen. 
-----  
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AU § 45/10 
Ks § 50/10           09/KS0246 
Uppsägning av simbadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 50 att med omedelbar verkan säga upp simbads-
avtalet med Möre Fastigheter AB samt att upphöra med att betala hyran, eftersom Möre 
Fastighets AB inte har uppfyllt sin del i avtalet. 
 
Bert Appert, TP efterhör om avtalet är juridiskt rätt uppsagt. 
 
Ordförande informerar om att avtalet är uppsagt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ekonomichef Kent Frost får i uppdrag att tillsammans med en jurist se över så att  
     avtalet är juridiskt rätt uppsagt.  
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen 
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