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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 293 - 310  
 

§ 293 Månadsuppföljning januari – augusti 2010, kommunstyrelsen 
 
§ 294 Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti  
 2010 med helårsprognos 
 
§ 295 Delgivningsärende    
 
§ 296 Kurser och konferenser   
 
§ 297 Uppsägning avtal, Kulturföreningen Olssonska gården 
 
§ 298 Ansökan om markköp, Spelet 11   
 
§ 299 Ansökan om kommunal skötsel, badplats Södra Kärr 
 
§ 300 Skrivelse om Bergkvara hamn   
 
§ 301 Intresseanmälan – gästhamn – Värdskap  
 
§ 302 Vindexpo Bergkvara    
 
§ 303 Remiss – Strategi för scenkonstens utveckling  
 
§ 304 Remiss – Revidering av Konststrategi för Kalmar län 
 
§ 305 Medborgarförslag – Ny återvinningsstation, Bergkvara 
 
§ 306 Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun  
 
§ 307 Kommunledningen informerar   
 
§ 308  Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010 i Torsås     
 kommun  
 
§ 309      Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
§ 310  Samarbetsavtal, Kalmarsundsleden 
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KS § 293/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning januari – augusti 2010 med helårsprognos, 
kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse i budgetuppföljningen för  
januari – augusti 2010. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att ett förslag på 
lösning för ersättning av kostnader i samband med flyktingplacering är 
framtaget tillsammans med tillförordnad bildningschef Leif Karlsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – augusti 2010, 
 
att verksamhetschef Charlotte Sandell redovisar i kommunstyrelsen 2010-10-05 
     sin verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef Charlotte Sandell 
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KS § 294/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 
2010 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,7 mkr. 1 250,0 tkr gällande 
vinterväghållningen och reparation, redskapsbärare. VA, underskott med  
0,5 mkr för konsultkostnader kväveutredning, Bergkvara reningsverk samt 
lägre intäkter än beräknat. 
 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 1,5 mkr beräknat på personal- 
kostnader inom äldreomsorgen och personlig assistans samt för placerings-
kostnader IFO och för försörjningsstöd. Arbete med årsarbetstid inom 
äldreomsorgen har intensifierats för att motverka underskottet. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,4 mkr beräknat på förskolan 
på grund av barnomsorg på obekväm tid 0,5 mkr. Gymnasieskolan beräknar 
överskott med 0,5 mkr. Kostverksamheten beräknar underskott med 0,4 mkr. 
Övriga verksamheter beräknas gå enligt budget. 
 
Riktpunkt efter augusti, 66,7 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – augusti 2010 med helårsprognos.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 295/10   10/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Beslut om länstal för 2010, Arbetsförmedlingen,  
Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, 
10/KS0019 

• Angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till 
fjärrvärmenäten, 10/KS0002 

• Stig Sjödin och Lennart Werner kommer att göra en ”kommunrunda” för 
att tillsammans kunna diskutera kommunens behov av kompetens-
försörjning. 10/KS0190 

 
Cirkulär 

 

• 10:56, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av 
rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Stig Sjödin och Lennart Werner till arbetsutskottets sammanträde 
     2010-11-23 samt  
 
att i övrigt notera delgivningen. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef  
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AU § 296/10   10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Lansbygdskonferensen, 20 – 21 oktober 2010, Emmaboda 
• Regionförbundet i Kalmar län, Information och avstämning angående 
kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning, 2010-10-14, Mönsterås 

• Extra stämma i Föreningen Energikontor Sydost, 2010-11-26, Kalmar 
• Värme & Ramar, Fokus på föräldrastöd i Kalmar län, 2010-10-12, 
Borgholm 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla ordförande, Mona Magnusson samt eventuellt Håkan Algotsson till  
     att medverka i Landsbygdskonferensen i Emmaboda,  
 
att ordförande, Håkan Algotsson och tillförordnad kommunchef medverkar i  
     Mönsterås gällande framtida hjälpmedelsförsörjning, 
 
att avstå från att medverka vid extra stämma i Föreningen Energikontor Sydost  
     och Värme & Ramar. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 22  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 297/10   09/KS0031 
Uppsägning avtal, Kulturföreningen Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppsägning av avtal daterat 2009-12-22 mellan Torsås kommun och 
Kulturföreningen Olssonska gården föreligger. Uppsägningen gäller en 
omförhandling av nu gällande avtal. 
 
Avtalet upphör att gälla 2010-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera uppsägningen för omförhandling samt 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att uppta en förhandling  
     med Kulturföreningen Olssonska gården gällande nytt avtal. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 298/10   10/KS0172 
Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Ulrika Karlsson och Jon Björklund att köpa del av 
mark cirka 1 200 – 1 400 kvm på fastigheten Spelet 11 i Bergkvara för 
uppförande av bostadshus. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att synpunkter inhämtas senast 2010-10-11 från Bergkvara Samhällsföreningen  
     om eventuell markförsäljning, 
 
att undersöka möjligheten med servitut för att köparen ska få en utfart från 
     fastigheten samt 
 
att därefter underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan  
     om ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening   
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AU § 299/10   10/KS0181 
Ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har tidigare 2009-12-15 § 155 avslagit Södra Kärrs 
Samfällighetsförenings ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra 
Kärr. 
 
Bidrag har beviljats från Leader Sydost för att kunna bygga upp en komplett 
badplats. Villkoren för att betala ut bidraget är att det ordnas skötsel av den 
färdigställda badplatsen.  
 
I samband med den kommunala vatten/avloppsledning som kommer vill 
Samfällighetsföreningen att ett avlopp kopplas till den befintliga byggnaden vid 
badplatsen. Även skötsel och soptömning utförs regelbundet av kommunens 
anställda samt att badplatsen åter blir utmärkt på turistkartan. 
 
I ansökan finns bilagt projektplan till Leader Sydost samt tekniska nämndens 
beslut 2009-12-15 § 155. 
 
Enligt ordförande finns inget bidrag beviljat från Leader Sydost. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå ansökan samt 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för behandling. 
-----  
Sändlista 
Berit Holmgren ordförande i Södra Kärrs Samfällighetsförening 
Tekniska nämnden
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AU § 300/10   10/KS0004 
Skrivelse gällande Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från en grupp Bergkvarabor som tror på framtiden gällande 
Bergkvara hamn inkom på mail 2010-09-05. 
 
I skrivelsen föreslås att man lägger ner i alla avseenden destruktiva 
hamnverksamheten i Bergkvara och istället låter en eller flera entreprenörer 
förskönar området och bygger upp en attraktiv sjöstad med bostäder och 
arbetsplatser. 
 
Man undrar också – var finns de politiker i Torsås kommun som vågar vända 
blicken framåt i stället för bakåt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera skrivelsen från Bergkvarabor som tror på framtiden. 
-----  
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AU § 301/10   10/KS0184 
Intresseanmälan – gästhamn - värdskap 
 
Ärendebeskrivning 
 
Intresseanmälan – gästhamn – värdskap daterad 2010-09-12 föreligger från 
Lars Östman ordförande i Bergkvara Båtklubb. 
 
Dalskärs Camping är annonserad för försäljning, vilket innebär att det 
nuvarande värdskapet för gästhamnen ska sägas upp. Inom Bergkvara 
Båtklubb har därför samtalet om möjligheter för båtklubben att sköta 
värdskapet för gästhamnen. Båtklubben har samrått med samhällsbyggnads- 
chef Peter Persson. 
 
• Inom Bergkvara Båtklubb finns kunskaper om såväl navigation som fram-
förande och skötsel av fritidsbåtar. Det gästande båtfolket har alltid någon 
med samma intresse att tala med när de besöker Bergkvara. 

• Båtklubben har också det nätverks om kan behövas för båtägare med 
problem till exempel sjöräddning och båtreparation.  

• De har en förankring kring båtlivet som gör att de tror sig veta vad 
gästande båtfolk efterfrågar. 

• Klubbstuga som har alla delar som behövs för att ta hand om gästande 
båtfolk. 

• En sanitetsanläggning i direkt anslutning till gästhamnen är nödvändig, 
men i väntan på att den färdigställs finns möjlighet att direkt åta sig 
uppdraget i befintliga lokaler. 

• Närhet till Dalskärs Camping med minigolf, minilivs och restaurang är en 
fördel. 

• Gästhamnen kan bemannas med serviceinriktad och kunnig personal 
mellan klockan 08.00 – 22.00.  

• Gästhamnen kommer att finnas med på Båtklubbens hemsida. 
• Annonsering i båttidskrifter och affischerara i gästhamnar på lämpligt 
avstånd från Bergkvara.  

 
Med ovanstående vill Bergkvara Båtklubb vissa sitt intresse för gästhamnen i 
Bergkvara och hoppas få inkomma med ett anbud när det blir aktuellt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost och turismansvarig Lise- 
     Lotte Gustavsson att kontakta ägarna till Dalskärs Camping och Bergkvara  
     Båtklubb med anledning av ovanstående. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef, turismansvarig
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AU § 302/10   10/KS0146 
Vindexpo Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-05-27 § 187 att genomföra en förstudie 
angående eventuell utveckling av verksamheten på Vindexpo till att bli ett 
kunskapscentrum för vind i Sydöstra Sverige samt att ansöka om bidrag till 
förstudien hos Energimyndigheten. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar på arbetsutskottet  
2010-09-07 § 285 att Kajsa Olsson från Energimyndigheten svarar att man kan 
inte söka medel till en förstudie utan till enbart idén att göra något spännande 
på Vindexpo i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost och turismansvarig Lise- 
     Lotte Gustavsson att kontakta aktörerna i området samt Högskolan i  
     Kalmar om intresse finns för att satsa på Vindexpo i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
Turismansvarig
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AU § 303/10   10/KS0111 
Remiss – Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur med nya ögon, är en gemensam övergripande strategi som Region- 
förbundet i Kalmar län ansvarar för tillsammans med länets kommuner och 
landsting. Avsikten är att kulturen ska bli en integrerad del i länets alla olika 
uppdrag och verksamheter. Kultur och kulturarv ska vara självklara verk-
samheter och en del av till exempel näringsliv, besöksnäring och utbildning. 
Strategin ska samspela med kommunala strategier och planer. Till den 
övergripande strategin kopplas den föreslagna strategin för scenkonstområdet, 
liksom strategier för konsten, kulturen i skolan och dansen samt en kart-
läggning av kreativa näringar. 
 
Med anledning av att Kultur med nya ögon nu är ute på remiss hos bland annat 
länets kommuner, landstinget och kulturinstitutionerna beslutar Region- 
förbundets styrelse 2010-06-23 att beslut om Strategi för scenkonstens ut- 
veckling i Kalmar län fattas i samband med beslut om Kultur med nya ögon. 
 
Styrelsen beslutar också att Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län 
ska skickas på snabbremiss till länets kommuner och de aktörer som deltagit i 
processen. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2010-09-30. 
 
Remissen finns att hämta på 
www.kalmar.regionforbund/se/sv/Verksamheter/Kultur. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-02 § 87 att avstå från att lämna något 
remissvar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna något remissvar. 
-----   
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar
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AU § 304/10   10/KS0155 
Remiss – Revidering av Konststrategi för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse uppdrog år 2003 åt kulturberedningen att formulera 
en strategi för Regionförbundets insatser för konsten i syfte att omsätta målen i 
det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN) till konkret handling. Styrelsen 
godkände Konststrategi för Kalmar län § 58/04. På uppdrag av Region-
förbundets kulturrapportörer genomförs nu en revidering av konststrategin. 
 
Med anledning av att Regionförbundets strategi för kulturens roll i det 
regionala utvecklingsarbetet Kultur med nya ögon nu är ute på remiss hos 
bland annat länets kommuner, landstinget och kulturinstitutionerna beslutar 
Regionförbundets styrelse 2010-06-23 att beslut om Konststrategi för Kalmar 
län fattas i samband med beslut om Kultur med nya ögon. 
 
Styrelsen beslutar också att Revidering av konststrategi för Kalmar län ska 
skickas på snabbremiss till länets kommuner och de aktörer som deltagit i 
processen. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2010-09-30. 
 
Remissen finns att hämta på 
www.kalmar.regionforbund/se/sv/Verksamheter/Kultur. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-02 § 86 att avstå från att lämna något 
remissvar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna något remissvar. 
-----   
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar
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AU § 305/10    
AU § 64/09 
KF § 6/09   09/KS0025 
Medborgarförslag – Ny återvinningsstation på Kastmansgatan i 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny återvinningsstation utanför 
kretsloppscentrumet Vågen på Kastmansgatan i Bergkvara föreligger från Mats 
Lintrup med flera. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare befordran 
     till Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-09-29 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har uppfört en mindre återvinnings- 
station utanför grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
med anledning av att en mindre återvinningsstation är uppförd utanför 
grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara så anses medborgarförslaget 
härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 306/10 
KF § 92/10 
KS § 215/10 
AU § 237/10 
AU § 194/09 
AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08   08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen  
     samt om konstgräsfotbollsplan, 
 

att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 

Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen 
får i uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två 
huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då 
möjlighet att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag 
från Riksidrottsförbundet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 306/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric 
Assarssons upprättade underlag, utredning angående en eventuell 
konstgräsplan i Torsås kommun till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning 
     samt uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras  
     arrangemang i ärendet.  
 

Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med 
en hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida 
investeringsbudget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 22  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 306/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C yrkar att motionen om konstgräsfotbollsplan 
återremitteras med hänvisning till att beslutet att bygga ut sporthallen inte går 
att jämföra med en konstgräsfotbollsplan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Marcus Johanssons, C yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-01: 
 
att återremittera motionen med hänvisning till att beslutet att bygga ut  
     sporthallen inte går att jämföra med en konstgräsfotbollsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden att kontakta föreningarna för en avstämning  
     om intresse för en konstgräsfotbollsplan samt att upprätta en översiktlig  
     kalkyl över kostnaderna för att anlägga en plan. 
----- 

Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 307/10   10/KS0002 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om  
 
• Uppdrag om att utreda konsekvenserna vid sammanslagning till en 
gemensam förvaltningschef för socialnämnden och bildningsnämnden. 
Förvaltningschef Ander Johansson Högsby kommun bjuds in till 
arbetsutskottet 2010-10-22 klockan 13.00 för att informera om 
sammanslagning inom deras kommun.  

• Folkhälsosamordnare Karolina Dahlblom har ansökt om tjänstledighet i 
sex månader. 

• Informatör/säkerhetssamordnare Ulrika Widell aviserar om att hon fått 
erbjudande om en ny tjänst. 

• Extra arbetsutskott 2010-10-07, klockan 13.00 med anledning av 
budgetdialog med nämnderna. 

• Avtal med näringslivsutvecklaren. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 308/10   10/KS0016 
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens delårsrapport. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar delårsrapporten 
för att kunna ge kommunfullmäktige ett bättre underlag för sin bedömning om 
måluppfyllelsen. De rekommenderar att förvaltningsberättelsen utvecklas för 
att få en ”röd tråd” mellan budget, delårsrapport och årsredovisning i struktur 
och innehåll, för att möjliggöra uppföljning på ett enkelt och tydligt sätt. De 
rekommenderar att uppföljning och analys av måluppfyllelsen utvecklas och 
tydliggörs. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-11-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost upprättar ett svar till revisorerna på 
     planerade åtgärder utifrån Revisionsrapport granskning av delårsrapport  
     2010 i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 309/10   09/KS0153 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21 § 46 att uppdra till Torsås Fastighets  
AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek.  
 
Ordförande efterhör med ledamöterna om Torsås Fastighets AB ska avbryta 
projekteringen eftersom alliansen har en annan uppfattning i ärendet.    
 
Håkan Algotsson, C tycker det är konstigt att Torsås Fastighets AB har 
påbörjat en projektering eftersom att kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46 är överklagat och inte har vunnit laga kraft. 
 
Håkan Algotsson, C hänvisar till sitt yrkande i kommunfullmäktige att avslå  
kommunstyrelsens förslag med anledning av att beslutsunderlaget är brist-
fälligt, att den demokratiska rätten att få synpunkter i återremissen utredda inte 
har respekterats samt att förslaget, om det genomförs, leder till en oacceptabel 
försämring av biblioteksservicen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 310/10   10/KS0020 
Samarbetsavtal, Kalmarsundsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustavsson föredrar ärendet. 
 
Kalmarsundsleden är en vandrings- och cykelled som är drygt 20 mil lång och 
sträcker sig över tre kommuner, Mönsterås, Kalmar och Torsås. 
 
Det är av intresse för turistnäringen, natur- och kulturmiljön och invånarna i 
respektive kommuner att leden håller en nöjaktig kvalité. Det vill säga har väl 
framtagna stigar, är tydligt utmarkerad och har erforderliga hjälpmedel där 
framkomligheten annars är mindre bra (stättor, spänger, broar, ledmarkeringar, 
skyltar med mera).  
 
Ett projektstöd från EU kommer till stor del att finansiera detta. Därför måste 
ovannämnda kommuner förbinda sig till att de ansträngningar som krävs, för 
att ledens kvalité skall återställas, kommer att göras. 
 
Ett informationsmaterial om leden kommer att framställas i form av en 
broschyr och informationsskyltar längs leden. 
 
Projektstödet kommer att sökas av Kalmar kommun med Mönsterås och 
Torsås kommun som medfinansiärer. EU-stöd 50 %, Kalmar 22,5 %, 
Mönsterås 22,5 % och Torsås 5 %. För Torsås del cirka 168 100 kronor. 
Projektets slutdatum beräknas till 2010-11-30.  
 
Förslag till samarbetsavtal angående Kalmarsundsleden föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i samarbetsprojektet gällande Kalmarsunds-  
      leden,  
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef Kent Frost underteckna samarbets-  
     avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
 
 
 


