
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-06-07, 08.00 – 12.00     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 189 - 209 
 

§ 189 Delgivningsärende    
§ 190 Kurser och konferenser 
§ 191 – 193 Delegationsärende 
§ 194 Avtal om markdisposition, Applerum 5:6 del av 
§ 195  Besök på Dalskärs Camping 
§ 196 Information gällande postutdelning utanför tätorter 
§ 197 Klimat- och energisamordnare 
§ 198 Nya bostadspak, Fastpak 2010, statistik 
§ 199 Information, underhåll av Lv 504, Allfargatan  
§ 200 Upphandling lokalvård     
§ 201 Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande 
 miljöpris 2009 – 2010    
§ 202 Informationsärende, Skolinspektionens beslut gällande  
 Korrespondensgymnasiet 
§ 203 Skrivelse angående vindkraftverk i Videbäcksmåla 
§ 204 Kommunledningen informerar 
§ 205 Avgiftsfri allmän förskola för barn i pedagogisk omsorg 
§ 206 Nybyggnation av sporthall 
§ 207 Unga i samverkan 2011 – 2013 
§ 208 Information gällande evenemangskalender samt samlings- 
 lokaler på hemsidan 
§ 209 Information till ungdomar via nya kmmunikationskanaler
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KS § 189/11 11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2011-06-01 
 
Förslag till avskrivningar: 
 
2008-06-03, Framtida äldreboende, 07/KS0230 
 
• Halvårsrapport, Folkhälsoplaner i Kalmar län, 11/KS0114 
• Kommunal, En undersökning av öppettider och tider för lämning och 

hämtning på förskolor i landet, 11/KS0006 
• Kommunal och Lärarförbundet, Se förskolans hela uppdrag i landet, 

11/KS0006 
• Remiss, Betänkande av utjämningskommittén 08, Likvärdiga förut- 

sättningar – Översyn av den kommunala utjämningen 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva ärendet gällande framtida äldreboende, 07/KS0230 samt 
 
att notera delgivningarna till protokollet. 
-----  
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KS § 190/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  

 
• Kalmar län och regionfrågan, Kalmar. 2011-06-21 
• SKL, Workshop om internationellt vänortsarbete, Stockholm, 2011-08-30 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla de ledamöter i arbetsutskottet som kan, att medverka i Kalmar  
     2011- 06-21, Kalmar län och regionfrågan, 
 
samt att  notera kurser och konferenser till protokollet. 
-----  
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AU § 191/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande maj 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande maj 2011. 
 
• Näktergalen 7, Uppsättande av plank 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     maj 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 192/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under maj 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under maj 2011. 
 
• Atea Sverige AB, Licenser 
• Eniro Sverige AB, Medverkan i Eniros produkter 
• KLT Beställningscentral, Beställningar för anropsstyrd trafik 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under maj 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 193/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende 2011-04-19, 2011-05-04 och 2011-05-19. 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande anställning av kommunchef och bildningschef. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in inflyttarlots Sofie Nyström till arbetsutskottet under hösten 2011  
     för en redovisning av hennes utförda arbete. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Sofie Nyström 
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AU § 194/11  
AU § 175/11   11/KS0119 
Framställan om markköp/arrende, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan om att få köpa mark eller arrendera mark på del av Applerum 5:6 
föreligger från Jessica Petersson, Applerum. 
 
Marken ligger i anslutning till Applerum 13:1. Marken ska användas till att 
anlägga gräs samt plantera lite buskar och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att upprätta ett förslag på avtal om markdisposition som redovisas i nästa  
     arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Förslag föreligger på avtal om markdisposition med Jessica Petterson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal om markdisposition med Jessica Petersson på del  
     av Applerum 5:6 i anslutning till Applerum 13:1 samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
Jessica Petersson, Applerum 
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KS § 195/11 10/KS0230 
Besök på Dalskärs Camping 
 
Ärendebeskrivning 
 
Therese och Ove Karlsson nya ägarna till Dalskärs Camping visade 
arbetsutskottets ledamöter och tjänstemän runt på campingområdet. Därefter 
bjöds det på gott kaffe och fika. 
 
Önskemål från deras sida är att få fler sopkärl utställda på området samt ny 
sand på lekplatsen inne på campingen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att framföra Therese och Ove Karlssons önskemål till samhällsbyggnads- 
     chefen. 
----- 
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AU § 196/11 
AU § 188/11 11/KS0006 
Postutdelning utanför tätorterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markus Johansson, C initierar frågan om vad som gäller för utdelning av post 
utanför tätorterna. Mottagaren har svårt att hämta sin post eftersom avståndet 
mellan brevlådan och mottagaren är för lång. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2011-06-07 Sonja Andreasson från Posten  
     Sverige AB för en information om vad som gäller. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Sonja Andreasson från Posten Sverige AB informerar om utdelning av posten 
utanför tätorter. 
 
I postoperatörens skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande 
posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. 
 
Utanför tätort bör posten delas ut i postlådor, som vanligtvis placeras i låd- 
samling, utmed brevbärarens färdväg. Postoperatören får anvisa var låd- 
samlingen ska placeras. Avståndet mellan lådsamlingarna bör som huvudregel 
vara minst 200 meter. När koncentrationen av postmottagare längs huvud- 
vägen uppgår till minst 50 i en by eller ett samhälle bör lådsamlingarna placeras 
tätare.  
 
Postoperatören planerar och bestämmer brevbärarens färdväg. Postoperatören 
bör söka den naturliga huvudväg som sammanbinder byar eller samhälle så att 
största möjliga antal postmottagare kan nås i direkt anslutning till brevbärarens 
huvudväg. Huvudvägens sträckning bör dras så att samhällen med 20 av-
lämningsställen eller fler ligger längs huvudvägen. 
 
Postoperatören bör dela ut försändelser till postmottagare som bor mindre än 
200 meter in på en sidoväg från brevbärarens huvudväg i en lådsamling vid 
huvudvägen. Postoperatören bör dela ut försändelser längs sidoväg om det 
finns minst två postmottagare som är stadigvarande bosatta eller verksamma 
per kilometer sidoväg. 
 
Med en huvud- eller sidoväg avses en väg som är öppen och farbar året om. 
En väg där det inte finns möjlighet att vända med bil anses inte utgöra sidoväg. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 196/11, Postutdelning utanför tätorterna 
 
Den som är 80 år eller äldre eller funktionshindrad har rätt att på begäran få 
posten i anslutning till bostaden. För att få en sådan extra service krävs att alla 
postmottagare i hushållet är berättigade därtill.  
 
Mottagare som bor högst 200 meter från huvudvägen bör kunna beställa 
värdeförmedling i anslutning till bostaden upp till två gånger per vecka. 
 
Mottagare som bor 200 – 1 000 meter från huvudvägen bör kunna beställa 
värdeförmedling i anslutning till bostaden upp till en gång per vecka. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera information till protokollet. 
-----  
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AU § 197/11 
AU § 186/11 11/KS0029 
Klimat- och energisamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har tillsatt en klimat- och energisamordnare som 
enbart arbetar med energifrågor. Denna tjänst har bildats på grund av den nya 
Plan- och bygglagen kräver mer utrymme så att dagens energi- och klimat- 
rådgivare Christer Franzén inte har möjlighet att fullfölja Energimyndighetens 
uppdrag. 
 
Då kommunen har blivit beviljad ytterligare ett energistöd från Energi- 
myndigheten, i form av energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. 
Ett projekt som pågår fram till och med 2014, har denna kombinerande tjänst 
tillsats. 
 
Tjänsten kommer att vara på 80 %, var av energi- och klimatrådgivning är  
40 % och energieffektiviseringsstödet är 40 %.  
 
Annika Persson Åberg har påbörjat tjänsten från och med 2011-05-01. 
 
Tillägg till handlingsplanen 2011: 
 
Klimat- och energisamordnaren är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen 
och jobbar med energifrågor på 80 %. Energi- och klimatrådgivning är på  
40 % och de resterande 40 % ligger på energieffektiviseringsstödet för 
kommuner och landsting. Denna förändring gäller från och med 2011-05-01. 
 
Aktuell handlingsplan kommer att gälla i sin helhet förutom ovanstående 
ändring. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att inte acceptera förändringen gällande energisamordnartjänsten, 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson och ordförande i bygg- och  
     miljönämnden Magnus Svensson redovisar samtliga tjänster, projekt och  
     arbetsuppgifter inom bygg- och miljös verksamhet till arbetsutskottet 
     2011-06-07. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/11, Klimat- och energisamordnare 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar hur det ser ut på bygg- och 
miljösidan gällande antal personal och pågående projekt. 
 
Ledamöterna delges behovsutredning och tillsynsplan för bygg- och miljö- 
nämndens verksamheter 2011.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera information till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadskontoret
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AU § 198/11   11/KS0068 
Nya Bostadspak, Fastpak 2010, statistik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya Bostadspak är ett statistikpaket som vid sidan av den officiella statistiken 
erbjuder ytterligare uppgifter rörande lägenheter i bostadsbeståndet. 
 
Vid beställning av Bostadspak-tabeller beräknas pris per tabell i kronor 
exklusive moms. För Torsås kommun ligger kostnaden runt 6 000 kronor 
exklusive moms. 
 
Fastpak är ett statistikpaket som vid sidan av den officiella statistiken innehåller 
den mest efterfrågande statistiken rörande fastigheter och byggnader 
redovisade på regional nivå. För Torsås kommun ligger kostnaden runt  
5 000 kronor exklusive moms. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att beställa ovanstående statistikpaket. 
-----  
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AU § 199/11 
AU § 10/11  11/KS0027 
Underhåll av Lv 504, Allfargatan i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2010-11-10 föreligger från Trafikverket. 
 
I ett stort samarbetsprojekt 1994 mellan Torsås kommun och dåvarande 
Vägverket utformades ett av Sveriges första stora satsningar på en 
miljöprioriterad genomfart i tätortsmiljö. 
 
Det är nu behov av att se över beläggningen på Allfargatan, Lv 504, genom 
Torsås. Trafikverket kommer att göra större åtgärder för att uppnå längre 
livslängd på de beläggningsåtgärder som måste utföras. Vid översynen kommer 
de också att ta med övriga behov av åtgärder såsom planteringar, pollare samt 
färgsättning. 
 
Trafikverket vill starta en dialog med Torsås kommun om detta arbete så att 
Allfargatan även fortsättningsvis ska vara en god förebild som miljöprioriterad 
genomfart. De förutsätter även att kommunen bidrar ekonomiskt till genom- 
förandet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-01-11 § 8 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-01-25: 
 
 att bjuda in representanter från Trafikverket och samhällsbyggnadschef Peter  
      Persson för en dialog om förbättringsarbetet med Lv 504, Allfargatan i  
      Torsås.       
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om mötet med representanter 
från Trafikverket. 
  
Under hösten 2011 kommer Vägverket att rusta upp Allfargatan. Några av 
stenläggningarna kommer att tas bort och flera av trästolparna längs vägen 
kommer att försvinna. 
 
Torsås kommun kommer att åtgärda vissa utgångar till Allfargatan. 
 
Vägverket kommer att stå för merparten av kostnaden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
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AU § 200/11 11/KS0138 
Upphandling lokalvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att gällande avtal 
angående lokalvård av de kommunala lokalerna utgår i maj 2012 och efterhör 
om lokalvården fortfarande ska drivas i upphandlad regi. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att lokalvården fortsätter att drivas i upphandlad regi samt 
 
att notera informationen till protokollet.  
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef
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AU § 201/11 
KF § 32/11   11/KS0044 
Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 
2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande 
omfördelning av medel gällande miljöpris 2009 – 2010. 
 
Något miljöpris har inte delats ut 2009 eller 2010. Jan-Erik föreslår att 
pengarna som inte delats ut till miljöpris går till personalen på Gullabo 
förskola som arbetet under usla för- hållande på grund av att politikerna inte 
tagit något samhällsansvar. En del av summan kan användas till någon 
bussutflykt för personalen och barnen till våren eller sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att medborgarförslag överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-05-17 § 75 att meddela Jan-Erik 
Persson att omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är 
möjligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från samhällsbyggnadskontoret ett svar på varför miljöpriset inte  
     delats ut samt 
 
att svaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2011-08-08 för att kunna  
     redovisas på kommunstyrelsen 2011-08-09. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta samt att föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
enligt bygg- och miljönämndens beslut 2011-05-17 § 75 att omfördelning från  
budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/11   11/KS0132 
Information från Skolinspektionens tillsyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolinspektionen genomför tillsyn i Torsås kommun under våren 2011. Vid 
tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. 
Skolinspektionen besökte Korrespondensgymnasiet 2011-03-24. 
 
Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, 
pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild 
elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs 
utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. 
 
Den nya skollagen träder i kraft 2010-08-01, men 1985 års skollag ska fortsätta 
att tillämpas från till 2011-07-01. För elever som har påbörjat utbildningen före 
2011-07-01 ska 1985 års skollag fortsätta tt tillämpas till dess att eleverna 
avslutat sin utbildning. Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för 
Skolinspektionens tillsyn och granskning. 
 
Tillsynsbeslut för Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bildningsnämndens presidium under hösten 2011 till arbetsutskottet lämnar 
     en redovisning över åtgärder utifrån tillsynen samt 
 
att notera Skolinspektionens tillsynsbeslut till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämndens presidium 
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AU § 203/11   11/KS0137 
Skrivelse angående vindkraftverk i Videbäcksmåla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Britta L Johanssons gällande vindkraftsverk, 
Videbäcksmåla. 
 
Eftersom Videbäcksmåla pekats ut som ett område som kan vara lämpligt för 
vindkraft (enbart för att inga riksintressen fanns) så har kommunen vetorätt 
och detta innebär att kommunen måste ta ansvar för om man ska ta med detta 
område i sin översiktsplan som lämpligt för vindkraft eller inte.  
 
Detta är kommunens ansvar att ta ställning till och därför undrar Britta L 
Johansson vilken motivering kommunen haft för att peka ut Videbäcksmåla 
som lämpligt område för vindkraftpark med 12 stycken verk? 
 
Svar på skrivelsen föreligger från ordförande Håkan Algotsson, C. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna skrivelsen från ordförande Håkan Algotsson, C som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Britta L Johansson, Gullabo



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 204/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att hjärtstartarna nu har 
kommit till kommunkontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att noter informationen till protokollet 
-----  
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AU § 205/11   11/KS0139 
Avgiftsfri allmän förskola för barn i pedagogisk omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag får alla barn avgiftsfri allmän förskola från och med hösten barnet fyller 
tre år. Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får 
en reducering av avgiften med 33,33 procent. 
 
Den 1 juli 2011 träder den nya läroplanen för förskolan i kraft. Enligt läro- 
planen bedrivs allmän förskola bara i förskolan, ej i pedagogisk omsorg. I 
dagsläge berörs föräldrar till 17 barn av de ändrade bestämmelserna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 69 att föreslå kommunfullmäktige att 
från och med 2011-07-01 får endast föräldrar med barn i förskoleverksamhet 
avgiftsreducering för deltagande i allmän förskola, eftersom den ej bedrivs 
inom den pedagogiska omsorgen. Barn i åldrarna tre till fem år som är 
placerade i pedagogisk omsorg ska erbjudas tid motsvarande allmän förskola 
på någon av kommunens förskolor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att från och med 2011-07-01 får endast föräldrar med barn i förskole- 
     verksamhet avgiftsreducering för deltagande i allmän förskola, eftersom den  
     ej bedrivs inom den pedagogiska omsorgen. Barn i åldrarna tre till fem år  
     som är placerade i pedagogisk omsorg ska erbjudas tid motsvarande allmän  
     förskola på någon av kommunens förskolor. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 206/11   11/KS0104 
Nybyggnation av sporthall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 70 att projektet med nybyggnation av 
sporthall i Torsås genomförs som planerat. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 70 att projektet med  
     nybyggnation av sporthall i Torsås genomförs som planerat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/11   10/KS0234 
Unga i samverkan 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 80 att informera kommunstyrelsen 
om att bildningsnämnden, representerad av Marie Jansson, KD önskar delta i 
två konferenser angående ”Perspektiv på ungdomspolitik” som kommer att 
anordnas 2011-09-22 och 2012-05-16. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 80 till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 208/11   11/KS0020 
Information gällande evenemangskalender samt samlings-
lokaler på hemsidan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 § 46 att följa upp bildningsnämndens 
svar på skrivelse från folkhälsorådet gällande evenemangskalender samt se över 
informationen på kommunens hemsida gällande samlingslokaler. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 81 att redovisa Karin Seebass 
redogörelse.  
 
Eva Larsson står som kontaktperson på kommunens hemsida för anmälan av 
evenemang. Hon lägger regelbundet in i evenemangskalendern och synliggör 
de evenemang som hon får tillsänt sig. Detta gäller samtliga evenemang från 
både föreningar och andra arrangörer.  
 
På bibliotekets anslagstavlor i foajén sätts det upp affischer men önskvärt vore 
också en tv-skärm eller anslagstavla i ett av bibliotekets stora fönster så att 
evenemang kan bli synligt utifrån. 
 
På Torsås kommuns hemsida under kultur, fritid och turism ligger sidan ”Boka 
lokaler”. Sidan innehåller information om tillgängliga lokaler i kommunen 
Kontaktpersoner till dessa är länkar till eventuella hemsidor. Sidan uppdateras 
av kultur och fritid.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 81 till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 209/11   11/KS0020 
Information till ungdomar via nya kommunikationskanaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-01-19 § 46 att avvakta med att 
skapa en kommunal Facebook-sida. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 84 föreslår att informationsansvarige 
Johan Blomqvist får i uppdrag att lägga upp en Facebook-sida för att där ge 
ungdomar en samlad information om alla evenemang i kommunen.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inom ramen 0,50 tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen  
     finns inget utrymme att arbeta med ovanstående uppdrag,  
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


