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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-08-24, 08.00 – 08.15     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Sören Bondesson, S 
 Bert Appert, TP 
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
   
   
       
  
Utses att justera Håkan Algotsson      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-08-24       
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 243 -244      

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    

 Justerande Håkan Algotsson       

   

   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2010-08-24      

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-08-24      Datum för anslags 
nedtagande 

2010-09-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 243  
 
§ 243 Simbadsavtal   
 

§ 244 Remiss – Kultur med egna ögon      
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AU § 243/10   10/KS0171 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal om disposition av simbadanläggning föreligger mellan Torsås kommun 
och Möre Hotell i Söderåkra AB. 
 
Fastighetsägaren upplåter till Torsås kommun den i fastigheten belägna 
simbadanläggningen bestående av fyra banor á 25 meter jämte till simbad- 
anläggningen hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme. 
 
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader 
exklusive simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt till- 
kommer. Bashyran ska indexuppräknas med 30 000 kronor årligen från och 
med 2001-01-01. Hyran erläggs med hälften den 2 januari och med hälften den 
1 juli respektive år. Första hyran erläggs 2010-10-01 för tiden 2010-09-01 – 
2010-12-31. 
 
Avtalet löper under tiden 2010-09-01 – 2016-08-31. Sägs inte avtalet upp av 
någondera part förlängs avtalet ytterligare fem år åt gången. Avtalet ska sägas 
upp skriftligt senast 18 månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Ordförande redovisar från Rödeby och Emmaboda simhallar. 
 
Rödeby simhall 

• kan inte se vad simhallen kostar eftersom den hänger ihop med skolan 

• finns en bassäng utomhus. 
 
Emmaboda simhall 

• kostnaden cirka 3,2 mkr för skattebetalarna 

• intäkterna är 3 mkr. 

• personal och verksamhetskostnader cirka 4,2 mkr 

• drift underhåll cirka 2 mkr 

• cirka 8 heltidstjänster.  
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att hennes yrkande i kommunstyrelsen 2010-06-01 
§ 182 kvarstår, det vill säga, underlag för beräkning av simhallens driftkostnad 
och statistik över hur mycket hallen används samt jämförbara kostnader med 
andra simhallar (likvärdig Möre hotells simhall) redovisas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Mona Magnussons, M 
yrkande. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 243/10, Avtal om disposition av simbad-
anläggning 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
att Mona Magnussons, M yrkande avslås, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 

Reservation 
 
Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mona Magnussons, M yrkande. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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 AU § 244/10 
KS § 171/10 
AU § 183/10   10/KS0111 
Remiss – Kultur med nya ögon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar i januari 2009 , § 9, att upprätta en strategi 
för att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen. 
 
En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länens 
kommuner har tagit fram ett förslag till strategi. Utöver den politiska 
förankringen och medverkan från länets kulturinstitutioner har ett stort antal 
aktörer inom olika områden i regionen tillfört fakta, erfarenheter, åsikter och 
önskemål. 
 
Kultur med nya ögon syftar till att lyfta fram kulturens kraft i den personliga, 
lokala och regionala utvecklingen. Strategin ger förslag på redskap och insatser 
till hur olika aktörer i länet ska kunna medverka till en högre tillväxt och 
attraktivitet. Insatserna i strategin avser att utveckla kulturens roll inom olika 
samhällsområden, tydiggöra de offentliga kulturaktörernas roller i regionens 
utveckling och att ge möjlighet för fler aktörer att ta uppdrag i 
utvecklingsarbete. 
 
Det övergripande målet med Kultur med nya ögon är att kulturen ”skall vara 
en övergripande kraft i Kalmar läns tillväxt”. Ett antal ytterligare mål pekar ut 
utvecklingsarbetets riktning och vad det förväntas resultera i fram till år 2015. 
För att nå målen sätter Kultur med nya ögon fokus på fem 
utvecklingsområden: Positionering, Kunskap, Tillgångar, 1+1=4 och 
Framsynthet. 
 
Kultur med nya ögon mynnar ut i förslag på sex strategiska insatser som utgör 
basen för länets strategiska arbete med att stärka kulturens roll i regional och 
lokal samhällsutveckling. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2010-08-12. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-05-11: 
 
att ledamot Irma Folkesson, C informerar om remissen – Kultur med nya ögon 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-01. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-06-01 
 
Ledamot Irma Folkesson, C informerar om remissen – Kultur med nya ögon. 
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Fortsättning § 244/10, Remiss – Kultur med nya ögon 
 
Remisstiden för Kultur med nya ögon är förlängd till 2010-09-30. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-01: 
 
att inhämta från bildningsnämnden tillika kulturnämnd yttrande på remissen  
     –  Kultur med nya ögon samt 
 
att yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2010-08-15. 
 

Arbetsutskottets behandling 2010-08-24 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-06-16 § 73 beslutar att ge enhetschef Karin 
Seebass i uppdrag att på nämndens vägnar avge ett yttrande på remissen till 
kommunstyrelsen. 
 
Remissvar upprättat av enhetschef Karin Seebass daterat 2010-08-11 föreligger. 
 
Ordförande föreslår att remissvaret revideras med Fungerande transporter till 
kultur-institutionerna bör prioriteras högre. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter revidering enligt ordförandes förslag godkänna upprättat remissvar  
     från enhetschef Karin Seebass som sitt eget, 
 

 att förklara beslutet omedelbart justerat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 


