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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-04-13, 08.00 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 111 – 113 
  Per Lindberg, personalchef § 111 
  Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB § 129 
  Inga-Britt Karlsson, Torsås Folketshusförening § 132 
  
Utses att justera  Håkan Algotsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-04-14  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 111 - 135  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Håkan Algotsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2010-04-13   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2010-04-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-05-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 111 – 135  
 
§ 111  Avstämning delegationsordning 
 
§ 112  Central resursfördelningsmodell 
 
§ 113  Inbjudan att teckna förlagslån 
 
§ 114  Delgivningar 
 
§ 115  Kurser och konferenser 
 
§ 116  Avtal om markdisposition, del av Torsås 2:42 
 
§ 117  Lunchservering Sophiagården 
 
§ 118  Skrivelse Garpens Vänner 
 
§ 119  Ansökan om bidrag, Djursviks Samhällsförening 
 
§ 120-121 Delegationsärende      
 
§ 122-123 Redovisning medborgarförslag, motioner  
 
§ 124  Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
§ 125  Reglemente, bildningsnämnden 
 
§ 126   Godkänna reviderad förbundsordning, Regionförbundet 
 
§ 127  Statsbidrag 2010, bekämpa människohandel för sexuella 
   ändamål och prostitution 
 
§ 128  Informationstavlor i Torsås kommun 
 
§ 129  Lägesrapport, upphandling köken inom kostverksamheten 
 
§ 130  Riktlinjer för bidrag till samlingslokaler 
    
§ 131  Årsredovisning 2009, Samordningsförbundet i Kalmar län     
 
§ 132  Inga-Britt Karlsson, Folketshusföreningens verksamhet och framtid 
 
§ 133  Tillbyggnad sporthallen    
 
§ 134  Kommunledningen informerar 
 
§ 135  Personalärende    
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AU § 111/10          09/KS0237 
Avstämning delegationsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och personalchef Per Lindberg lämnar en redovisning på det 
arbete som pågår med att upprätta en delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Förslag på gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder redovisas innefattande bland 
annat 
 
• kravverksamhet 
• försäkringar 
• upphandling och inköp 
• försäljning av lös egendom 
 
Förslag på delegationsordning kommer att redovisas under maj 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande arbetet med att upprätta en delegationsordning för  
     kommunstyrelsen, samt gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder. 
-----  
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AU § 112/10          10/KS0095 
Central resursfördelningsmodell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade vid kommunfullmäktige  
2010-01-27 en analys av kommunens ekonomiska läge 2009-2014. Redovisades kostnader 
jämfört med struktur 2008 enligt nedan. 

 
 Nettokostnad 

kr/inv 
Standardkostnad 

kr/inv 
Avvikelse 

kr/inv 
Avvikelse 

Mkr 
Barnomsorg 4 428 3 992 436 3,1 
Grundskola 9 125 8 355 770 5,4 
Gymnasieskola 4 849 4 648 201 1,4 
Individ- och 
familjeomsorg 

2 097 1 922 175 1,2 

Äldreomsorg 13 780 12 508 1 272 9,0 
LSS 2 780 2 839 -59 -0,4 
Totalt 37 059 34 264 2 795 19,8 

 
SKL redovisade det demografiska betinget gällande verksamhetens kostnader år 2008 och 
2014 (i 2008 års priser). 

 
 2008 

Mkr 
2014 
Mkr 

Förändring 
Mkr 

Grundskola 62 61 -1,6 
Gymnasieskola 35 25 -10,1 
Barnomsorg 37 37 -0,7 
Äldreomsorg 111 112 1,0 
Handikappomsorg 31 31 -0,3 
Övrigt 74 70 -4,1 
Totalt 350 334 -15,8 

 
Med hänvisning till verksamheternas anpassning till framräknad standardkostnad inkluderat 
bokslut 2009 och budget 2010 och begränsat demografiskt beting föreslår ekonomichef 
Kent Frost att det inte införs någon central resursfördelningsmodell utan att frågan om 
kompensation för volymförändringar får behandlas i budgetarbetet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med ställningstagande till arbetsutskottet 2010-04-27. 
-----  
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AU § 113/10          10/KS0107 
Inbjudan att teckna förlagslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie årsstämman 2010-03-25 beslutat 
att medlemmarna ska erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. 
 
Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för 
att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
Syftet är att på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna 
kapital, tillsammans med förlagslånet ska uppgå till mer än 1 procent av balans-
omslutningen. Målsättningen är att nå denna nivå senast år 2012. 
 
Detta innebär för Torsås kommun del, 1,5 mkr. 
 
Besked om deltagande i förlagslånet ska lämnas senast 2010-09-30. En särskild blankett ska 
användas för teckningsanmälan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att notera informationen. 
-----  
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AU § 114/10          10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 10/KS0002 
• Växjö Tingsrätt, Underrättelse gällande Sjölin & Sjölin, 09/KS0145 
• Minnesanteckningar bygdemöte Bergkvara 2010-03-24, 10/KS0020 
• Fondutdelning 2010, 10/KS0094 

Stiftelsen Per och Emma Isakssons donationsfond 
Stiftelsen Per och Emma Isakssons gravvårdsfond 
Stiftelsen Edvin Nilssons Minnesfond 

• Gullabo är också med och utvecklar Torsås kommun, 09/KS0041 
• Jan Schantz, För kännedom gällande Kalmarsundsregionens Renhållare, 

10/KS0050 
• Oskarshamns kommun, Upphandling av HVB-hem, 10/KS0023, ligger hos 

socialnämnden i Torsås 
• Svenskt vatten, Utökad remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten, 

10/KS0093, ligger hos tekniska nämnden 
 
Cirkulär 

 

• 10:19, Ändringar i semesterlagen 
• 10:20, Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 115/10          10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 

Arbetsutskottet delges  
 
• Ensamkommande barn och ungdomar – roller och ansvar 

April eller maj 2010 
• Mottagande av nyanlända invandrare, reformen och samverkan, 7 maj 2010 i Kalmar 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att Bert Appert, TP, Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M medverkar i mötet om  
     mottagande av nyanlända invandrare, reformen och samverkan i Kalmar 2010-05-07, 
 
att i övrigt notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 116/10 
AU § 108/10   
AU § 58/10           10/KS0047 
Avtal om markdisposition, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Bengt Andreasson och Viveka Årestedt om att få nyttja del av 
Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. Marken ska användas till dels parkera deras och 
deras gästers bilar men även som utfart.  
 
Den tilltänkta marken är gatu- och parkmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 

att kommunchefen uppdras att upprätta ett dispositionsavtal med Bengt Andreasson  
     och Viveka Årestedt på del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
att bemyndiga ordföranden och kommunchefen att underteckna upprättat dispositions- 
     avtal. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-03-23 
 

Förslag på ett dispositionsavtal med Bengt Andreasson och Viveka Årestedt föreligger på 
del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-04-13 efter en mindre ändring i  
     dispositionsavtalet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-13 
 
Reviderat förslag på ett dispositionsavtal med Bengt Andreasson och Viveka Årestedt 
föreligger på del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att  godkänna upprättat dispositionsavtal med Bengt Andreasson och Viveka Årestedt på  
      del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
att bemyndiga ordföranden och kommunchefen att underteckna upprättat dispositions- 
     avtal. 
-----  
Sändlista 
Bengt Andreasson och Viveka Årestedt 
För kännedom till tekniska nämnden 
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AU § 117/10   
AU § 110/10          10/KS0085 
Lunchservering på Sophiagården 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att lunchservering på Sophiagården för äldre 
personer i eget boende har upphört. 
 
Anledning till indragningen är att lunchgästerna är för få och att kostnaderna därmed anses 
vara för höga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 

att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-13: 
 
Det har kommit till socialnämndens kännedom att möjligheten att, för äldre personer, 
boende i eget boende, gå och äta lunch på Sophiagården, har upphört. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-03-17 § 32, att ställa frågan till kommunstyrelsen om beslutet 
äger sin riktighet samt att hemställa om att ompröva beslutet att upphöra med lunch- 
servering på Sophiagården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att meddela socialnämnden, att fortsättningsvis kommer det för enstaka personer att lösas  
     sig när det gäller lunchservering på Sophiagården. 
-----   
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 118/10          10/KS0020 
Skrivelse från Garpens Vänner 
 

Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner har i skrivelse datera 2010-02-09 tillskrivet om ett sammanträffande med 
kommunstyrelsen för att få klarhet i politikernas lång- och kortsiktiga syn på satsningar 
inom besöksnäringen.  
 
Med anledning av att inget sammanträffande har skett med Garpens Vänner föreligger en 
skrivelse daterad 2010-03-26 från ordföranden. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C ställer sig inte bakom upprättat svar från 
ordförande, yrkar därför avslag på skrivningen. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till ordförandes svar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M med fleras yrkande och 
Bert Apperts, TP bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla 
ordförandes svar på Garpens Vänners skrivelse. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna upprättad skrivelse, som svar på inkommen skrivelse från Garpens Vänner. 
-----  
Sändlista 
Garpens Vänner 
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AU § 119/10          10/KS0020 
Ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och ökad trevnad i 
Djursviks samhälle 
 

Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförening genom ordförande Lars Carlson, anhåller i skrivelse daterad  
2010-03-22 om att beviljas 900 kronor för tjugo stycken svenska fasadflaggor. 
 
Flaggorna ska sitta på lyktstolparna längs Djursviksvägen i Söderåkra.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och ökad trevnad i Djursviks  
       samhälle.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 120//10         10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under mars 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under mars 2010. 
 
• Törneryd 1:17 
• Strömby 5:29 
• Bränderås 1:23 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under mars 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 121/10          10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2010    
 

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av rektorerna Inger Sandbäck, Lisbeth Kromnow, Anders Thomas och Bertil 
Tjerneld samt enhetschef Karin Seebass fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2010.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 122/10          10/KS0021  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
2010-04-01   
 

Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-04.   
 

     1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS0148  
3. Olssonska fastigheten, 09/KS0191  
4. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket), 10/KS0036 
5. Förslag på att öka turismnäringen, 10/KS0077 
6. Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo, 10/KS0078 
     
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 123/10          10/KS0022            
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2010-04-01   
 
Ärendebeskrivning 
 

Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-01.   
 
1.  Angående sporthallen 051214, 06/KS0014 

2.  Införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun, 07/KS0089 
3. Konstgräsplan, 08/KS0104 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
5. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara, 10/KS0056 
6. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
7. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA-anslutningar,  
    10/KS0058 
8. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
9. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår kommun, 10/KS0098 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 124/10 
AU § 82/10 
AU § 57/10           10/KS0043 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 

Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften 
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns 
pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-03-09 samt 
 
att notera informationen gällande tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-03-09 
 
Folkhälsosamordnaren kommer från och med 2010-08-31 att konverteras, det vill säga 
tillsvidare anställas om inte folkhälsosamordnaren sägs upp tre månader innan. 
 
Håkan Algotsson, C frågar om interbudgeten för kommunstyrelsen är klar? Ordförande 
meddelar att i interbudgeten är differenser fortfarande - 400 000 kronor. 
Utifrån detta anser Algotsson att innan vi tar ställning till att permanenta tjänsten måste en 
finansieringsplan upprättas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson till kommunstyrelsen 2010-04-06 för  
     en redovisning av hennes arbete med folkhälsa, 
 
att inhämta socialnämndens och bildningsnämndens svar, om intresse finns att finansiera  
     tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
att socialnämnden och bildningsnämndens svar redovisas i arbetsutskottet 2010-04-13. 
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Fortsättning 124/10, Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-13 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-22 § 83 att Torsås kommun utifrån folkhälsans 
målområde prioriterar följande delmål 
 

        1.   Delaktighet och inflytande i samhället, 
  3.   Barn och ungas uppväxtvillkor 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
      

samt att notera den information som folkhälsosamordnare Karolina Eriksson lämnat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet, föranleder ingen åtgärd. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 125/10 
AU § 69/10           10/KS0051 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag på reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 8 att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att återremittera reglementet till bildningsnämnden för justering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-13 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-03-18 § 30 att översända reviderat förslag till regelmente 
för bildningsnämnden till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa reviderat förslag till reglemente för bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 126/10          10/KS0066 
Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Regionförbundet har beslutat att förslag till reviderad förbundsordning sänds 
till förbundets medlemmar för godkännande så att förändringarna kan träda i kraft  
2011-01-01 (§7) respektive omgående (§13). 
 
Förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning enligt Regionförbundets förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 127/10          10/KS0084 
Inbjudan att söka statsbidrag 2010 till stärkt regional samverkan i syfte att 
bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen ha även för år 2010 beslutat att länsstyrelserna får disponera sammanlagt 
5 000 000 kronor till insatser för stärkt regional samverkan med syfte att motverka 
prostitution och handel med människor för sexuella ändamål samt att öka skyddet och 
stödet till utsatta. Länsstyrelsen i Kalmar län har av ovanstående summa erhållit 175 000 
kronor. 
 
Medlen ska användas för att stärka det förebyggande arbetet på lokal nivå. Detta kan ske 
genom utbyte av erfarenheter av samarbete med olika branscher inom till exempel taxi- 
hotell och restaurangnäringen. Syftet är att stärka samverkan mellan myndigheter, 
kommuner och landsting i arbete med att bekämpa människohandel för sexuella ändamål 
och prostitution. I uppdraget kan även ingår samarbete mellan län och regioner. 
 
Av ansökan ska framgå beskrivning av planerad verksamhet, tidsplan för planerade insatser 
samt budget och vilka aktörer som deltar i arbetet. Medel beviljas för ett år i taget. Bidrag 
beviljas inte till ordinarie pågående verksamhet. Redovisning för användningen av beviljade 
medel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2010-12-01. 
 
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Kalmar län senast 2010-05-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka statsbidrag 2010 till stärkt regional samverkan i syfte att bekämpa  
     människohandel för sexuella ändamål och prostitution, 
 
att istället förorda att de 175 000 kronor som erhålls, används till någon gemensam läns- 
     övergripande insats. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 128/10 
KF § 77/09 
KS § 173/09          09/KS0032 
Informationstavlor i Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 2009-10-21 § 115, att ärendet gällande skyltar och 
informationstavlor i Torsås kommun ska överlämnas till kommunstyrelsen för åtgärd. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att 
 
• alla informationstavlor kommer att bytas ut 
• i varje tätort (Torsås, Bergkvara, Söderåkra Gullabo och Brömsebro) ska finnas en 

snygg och prydlig anslagstavla för uppsättning av evenemangsaffischer med mera.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande informationstavlor i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 129/10 
AU § 102/10           10/KS0065            
Lägesrapport, upphandling kök inom kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2010-03-03 § 23 att kräva av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ärendet om framtida kostorganisation i kommunen tas upp som ett 
ärende, då bildningsnämnden anser att nuvarande organisation ej fungerar tillfredsställande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 250, att avvakta med rekrytering av kostchef tills 
att den framtida organisationen inom kostverksamheten är klar samt att hänskjuta till 
ledningsgruppen att ta fram en tillfällig lösning inom kostverksamheten. 
 

    Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 
att kommunchefen kontaktar bildningsnämnden för en förklaring av vad som inte fungerar  
     tillfredställande inom den nuvarande organisationen, 
 
att bjuda in vd Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB till arbetsutskottet 2010-04-13 för  
     en lägesrapport gällande pågående upphandling av köken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-13 
 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB lämnar en lägesrapport gällande pågående 
upphandling av skolkök i Gullabo och Torsås. 
 
En översyn är gjord i Gullabo skolas skolkök och en kostnadsberäkning föreligger från 
Torsås Fastighets AB daterad 2010-04-13. 
 
En förprojektering gällande bespisningen på Torskolan är upphandlad med Storköks-
planerarna. En avrapportering till arbetsutskottet beräknas till 2010-05-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att ta fram förslag på hur man ska hantera övriga  
     frågor inom kostverksamheten. 
 
 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att beställa upphandling och genomförande av ombyggnad kök, Gullabo skola enligt  

Torsås Fastighets AB:s kalkyl daterad 2010-04-13. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

  
 
 
 
AU § 130/10          10/KS0013 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 § 57 att en översyn görs och förslag på riktlinjer tas 
fram och fastställs gällande ansökan om bidrag till samlingslokaler. 
 
Förslag föreligger daterat 2010-03-17 på riktlinjer för bidrag tillsamlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återemittera förslaget för förtydligande av riktlinjer för ansökan om bidrag till samlings-  
     lokaler. 
----- 
Sändlista 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 131/10          10/KS0099 
Årsredovisning 2009, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 föreligger från Samordningsförbundet i 
Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbets-
förmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2009 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2009. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 132/10          10/KS0096 
Torsås Folketshusförenings verksamhet och framtid 
 
Ärendebeskrivning  
 
Med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen inom Torsås Folketshusförening 
redovisar Inga-Britt Karlsson föreningens verksamhet och framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta, bildningsnämndens bedömning om att bibehålla biografverksamheten, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-04-27. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 133/10          10/KS0104 
Utbyggnad sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet lägger ett gemensamt förslag om utbyggnad 
av sporthallen. Arbetet med utbyggnaden ska inledas snarast möjligt under 2010. Den 
tillkommande aktivitetsytan ska ha samma mått som den nuvarande A-hallens. 
 
För att ge föreningarna möjlighet att fortsätta bedriva och vidarutveckla en omfattande och 
uppskattad ungdomsverksamhet föreslås att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige, att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB och i samråd med 
bildningsnämnden projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med 
en tillkommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att överlämna förslaget till bildningsnämnden, för yttrande. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden 
     projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till-  
     kommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  
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AU § 134/10          10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef Tommy Nyberg informerar om reglemente för intern kontroll. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AU § 135/10          10/KS0105 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarige Stine Breum Appelqvist ansöker om tjänstledighet för att pröva ny tjänst i 
Glasriket AB. Den nya tjänsten påbörjas 2010-08-02 och Stine räknar med att ta ut komp- 
tid och semester innan dess. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att ärendet tas upp i personalutskottet 2010-04-20. 
-----  
Sändlista 
Personalutskottet 


