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Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Marie Jansson, KD tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 Mona Magnusson, M 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
       
       
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Sofie Nyström, inflyttarlots § 303      
 Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig § 303      
 Joachim Håkansson, förbundschef Kalmarsunds Gymnasieförbund § 314 
 Mona Jaensson, ordförande § 314 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 303 - 314 
 
§ 303 Redovisning från inflyttarlots Sofie Nyström  
§ 304 Delgivningsärende    
§ 305 Kurser och konferenser   
§ 306 Länsövergripande marknadsföring   
§ 307 Bibliotekslokal Torsås    
§ 308 Avtal om disposition av simbadanläggning  
§ 309 Ansökan om riktat ekonomisk stöd   
§ 310 Redovisning av kommunala feriearbeten för skol- 
 ungdomar 2011    
§ 311 Olssonska gården    
§ 312 Miljadprogram ”Gringo”   
§ 313 Information, Remiss – Kulturplan Kalmar län  
§ 314 Besök från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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AU § 303/11 
KS § 189/11 11/KS0017 
Redovisning från inflyttarlots Sofie Nyström      
 
Ärendebeskrivning 
 
Inflyttarlots Sofie Nyström har skickat ut en enkätstudie till 109 personer som 
flyttat till Torsås kommun under 2010. Studien syftar till att undersöka varför 
människor väljer att flytta till vår kommun. Parallellt pågår arbetet med en 
studie som riktar sig till människor som flyttar från Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att notera informationen om enkäten som utskickats till 109 personer som valt  
     att flytta till Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-26: 
 
Sofie Nyström, inflyttarlots redovisar studien kring in- och utflyttning i Torsås 
kommun. 
 
Syftet med studien är att identifiera vilka människor som flyttar till- respektive 
från Torsås kommun samt att undersöka vilka faktorer det är som påverkar 
beslutet. 
 
De två enkäter som tagits fram avseende in- och utflyttning har skickats till 
totalt 214 personer (inflyttare 109 personer och utflyttare 105 personer). 
Studien genomförs bland de som flyttat till- respektive från Torsås kommun 
under 2010. I de fall det finns två vuxna på en adress har ett slumpmässigt 
urval gjorts. 
 
Då tiden för genomförandet av studien har varit begränsad kommer resultatet 
inte kunna analyseras eller jämföras med liknande studier i andra kommuner 
under projekttiden. 
 
Eftersom Sofies tjänst som inflyttarlots upphör 2011-09-30 så lämnas en 
redovisning över hennes utförda arbetsuppgifter för perioden  
2011-05-02 – 2011-09-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
----- 
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AU § 304/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
• Protokoll 2011-08-25 § 91 från Kalmarsunds Gymnasieförbund gällande 

Öppna politiska sammanträden 
• Från Sveriges kommuner och landsting finns rapporten Vad kostar 

verksamheten i din kommun? Bokslut 2010 att beställa 
• Skrivelse 2011-08-24 från Länsstyrelsen Kalmar län om genomförande av 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram – Sammanställning och analys av 
myndigheters och kommuners redovisning och genomförda åtgärder 2010 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att beställa till arbetsutskottets ledamöter rapporten Vad kostar verksamheten i  
     din kommun?, samt 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 305/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Från Småland Blekinge: 
 
Världen tittar på Småland, Öland och Blekinge, Ronneby 2011-11-10 
 
Från Regionförbundet i Kalmar län: 
 
Effektiva sammanträden för ordförande/vice ordförande och sekreterare i 
nämnder och styrelser, Kalmar 2011-11-30 
 
Inbjudan Presentation av framtidsstudie över Kalmar flygplats betydelse för 
utvecklingen i södra Kalmar län, Kalmar 2011-09-30 
 
Från Kommun Akuten: 
 
Juridik för kommunägda företag, Stockholm 2011-11-07 
 
Ansökan till kurserna och konferenserna finns tillgängliga på 
kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och Henrik Nilsson Bokor, S medverkar  
     vid Världen tittar på Småland, Öland och Blekinge i Ronneby 2011-11-10, 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C 1:e vice ordförande Eva-Kristina Berg, C 
     och sekreterare Yvonne Nilsson medverkar vid konferensen effektiva  
     sammanträden i Kalmar 2011-09-30, 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M och Henrik Nilsson  
     Bokor, S medverkar i inspirationsseminarium inom Lean Produktion på  
     Möre ResursCentrum 2011-10-13, 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S medverkar vid 
     informationen om regeringens budgetproposition i Oskarshamn 2011-10-05  
     samt 
 
att i övrigt notera kurserna och konferenserna till protokollet. 
-----   
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AU § 306/11   11/KS0017 
Länsövergripande marknadsföring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under åren 2008 till 2010 har Regionförbundet i Kalmar län drivit projekt 
Vinst, ett projekt som har syftat till att öka besöksnäringsbranschens 
omsättning, öka antal gästnätter samt öka regionens internationella marknads-
andel. Projektet har haft en total budget på cirka 27 miljoner och de fem 
starkaste varumärkena i regionen Öland, Kalmar, Glasriket, Västervik och 
Astrid Lindgrens Värld har gått in med 400 000 kronor vardera då de insett att 
projektet på olika sätt gynnar deras verksamhet.  

 
Genom projekt Vinst har man gjort en satsning på att samordna och 
effektivisera Kalmar läns turistiska marknadsföring internationellt enligt 
principen ”tillsammans blir vi starkare” . Kommunerna jobbar enligt tradition 
gemensamt i en grupp, Länsturismgruppen, där alla turistchefer/turism-
ansvariga representerar vardera sin kommun. 
 
 Under Vinst har alla kommuner som varit med i projektet, Kalmar läns 12 
stycken, beslutet att vardera bidra till en gemensam marknadsföringspott med 
30 000 kronor per år under 3 år tid. Med hjälp av dessa pengar har annonserats 
i print och webb, deltagit i mässor, ordnat journalistbesök så artiklar blivit 
skrivna om vår region mot utvalda marknader, primärt Danmark och Tyskland, 
men också Holland och Norge.  

 
Nu inleds slutfasen i projekt Vinst och därför ställdes frågan om kommunernas 
eventuella önskemål om fortsätt gemensam internationell marknadsföring vid 
senaste Länsturismträffen av Christina Torstensson. Den totala summan som 
läggs från kommunerna har tidigare, och kommer även nu att, multipliceras 
med två där Regionförbundet går in med motsvarande summa ur sin budget. 
Kalmar kommun (via Destination Kalmar) har bestämt att man kommer att 
delge den gemensamma budgeten 200 000 kronor. Förut har varje kommun 
lagt 30 000 kronor men detta känns inte riktigt rättvist utan istället bör 
kommunerna betala per capita. För Torsås del innebär det en kostnad med 
22 000 kronor (baserat på 6 900 invånare). 
 
Torsås kommun har ingen tillräcklig marknadsföringsbudget eller tillräckliga 
kunskaper om de utländska marknaderna för att kunna genomföra denna typ 
av slagkraftig kampanj mot de utvalda marknaderna som Länsturismgruppen 
kan göra gemensamt.  
 
Turismansvarig äskar härmed 22 000 kr för att kunna delta i den gemensamma 
marknadsföringen i samarbete med övriga kommuner i länsturismgruppen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 306/11, Länsövergripande marknadsföring 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att finansieringen blir per capita och att kommunen  
     tagit del av utvärderingen beslutar Torsås kommun om de ska delta i den  
     gemensamma marknadsföringen i samarbete med övriga kommuner i  
     länsturismgruppen. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 307/11   11/KS0181 
Bibliotekslokal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 att säga upp nuvarande hyreskontrakt 
med Rosenträdet AB gällande biblioteks- och fritidslokaler på fastigheten 
Torsås 50:80. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar att förhandling med Fritz 
Schaefer, ägare till Rosenträdet AB är slutförda gällande lokalen där nuvarande 
bibliotek finns idag samt förslag på hyreskontrakt föreligger. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har stämt av med VD i Torsås Bostads AB 
Magnus Andersson om kostnaden är rimligt i hyreskontrakten. 
 
Roland Swedestam, S tar inte ställning till något beslut utan återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till hyreskontrakten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, 
M yrkande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättade hyreskontrakt med Rosenträdet AB. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 308/11   11/KS0187 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-01 § 81 att godkänna upprättat avtal om 
 disposition av simbadanläggning. 
 
Avtalets omfattning 
 
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 2011-01-01. 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. 
 
Ägarna till Möre Hotell har varit i kontakt med ordförande Håkan Algotsson, 
C gällande framställan om en revidering av upprättat avtal med anledning av att 
simhallen redovisare ett underskott och att hyran från kommunen inte täcker 
upp kostnaderna. 
 
Fortsatta diskussioner kommer att ske 2011-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
----- 
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AU § 309/11   11/KS0186 
Riktat ekonomiskt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Sportklubb genom Bengt Eriksson ansöker om ett riktat ekonomiskt 
stöd med anledning av att idrottsplatsen Dackehed anslutits till det kommunala 
vattnet. 
 
På idrottsplatsen finns en djupborrad brunn och har sedan idrottsplatsen 
byggdes varit ansluten till det kommunala avloppssystemet. 
 
Idrottsplatsen anslöts till det kommunala vattnet när det upptäcktes att det 
fanns e-colibakterier i vattnet. 
 
Enligt tekniska nämnden är anslutningsavgiften 25 000 kronor när man redan 
är ansluten till avloppssystemet vilket är mycket pengar för en liten förening. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen från Gullabo Sportklubb till tekniska nämnden för  
     yttrande. 
----- 
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 310/11   11/KS0085 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mars 2011 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen skulle 
erbjuda 40 stycken ungdomar feriearbete under sommaren 2011. Åldern på 
dessa ska vara 17 år och 18 år. 

 
De sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1992, 4 stycken 
1993, 24 stycken 
1994, 26 stycken 
1995, 5 stycken 
1996, 2 stycken 
Totalt: 61 stycken ansökningar  

 
De som erbjöds arbeten var de som är födda 1993 och 1994 och utav dessa 
meddelade sju stycken att de fått andra sommarjobb och tackade därför nej till 
kommunalt feriearbete. 
 
Det var endast tre stycken som inte fick feriearbete eftersom maxantalet var 40 
stycken. Det var 20 tjejer och 20 killar som fick feriearbete så fördelningen 
mellan könen blev jämställd. 

 
Antal arbetade timmar och kostnad  

 
1993      875 timmar x 56 kronor                        =   49 000 kronor 
15 st      82 timmar OB veckoslut x 47:10  =     3 862:20 
ungdomar     2 timmar OB vardag kväll x 18:90  =          37:80  

 
1994       1 408,5 timmar x 46 kronor =   64 791 kronor 
25 st       160 timmar OB veckoslut x 47:10 =     7 536 kronor 
ungdomar      2 timmar OB vardag kväll x 18:90 =          37:80 

 
Summa                         = 125 264:80 
PO-avgift 15,49%                        =   19.403:52 

 
Total kostnad    =  144.668:32  

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2011. 
----- 
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AU § 311/11   11/KS0056 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Olof Peterson, kassör för Kulturföreningen Olssonska gården har inlämnat 
följande synpunkter till ordförande Håkan Algotsson, C: 
   

Alla inblandade måste betänka att byggnaderna, och trädgården är kultur-
minnesmärkta. Detta begränsar avsevärt ägarens manöverutrymme med 
Olssonska, och kräver god kommunikation med Länsstyrelsen och Kalmar läns 
Museum.  
Därför föreslås att kommunen och Kulturföreningen - innan mera långtgående 
planer för Olssonskas framtid dras upp - får till stånd ett möte med 
representant/er för dessa parter. Kontaktpersoner är Ulrika Haraldsson, 
Länsmuseet, Ulla Ekberg, Länsstyrelsen (trädgård) och Katarina Andersson, 
Länsstyrelsen (byggnader). 
  

I sommar har efterfrågan varit stor för besök i museidelen på andra våningen. 
För att hela huvudbyggnaden skall kunna utnyttjas är det av avgörande 
betydelse att brandskyddet löses. Kulturföreningen har möjlighet att få upp till 
90 procent kostnadsbidrag från Länsstyrelsen för utförande av arbetet nästa 
år, under förutsättning underlag/ritningar/kostnadsförslag lämnas in före 
2011-10-31. 
  
Spänntaket i det östra rummet på övervåningen är i omedelbart behov av 
reparation. Kulturföreningen tror att de kan erhålla samma bidrag som ovan 
om det lämnas in före 2011-10-31. 
  
Redovisning av aktiviteter 2011, verksamhetsberättelse för 2010, mål och 
visioner samt balansrapport från Kulturföreningen Olssonska gården 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att undersöka om möjligheter finns för ett samarbete mellan Kulturföreningen  
     Olssonska gården och Sociala företag. 
----- 
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell  
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AU § 312/11   11/KS0188 
Miljardprogram ”Gringo” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljardprogrammet är en kartläggning och en kunskapsinsamling med syfte att 
skapa förändringen miljonprogrammen behöver. 

Utgångspunkt är att miljonprogrammen framförallt behöver den förändring 
som invånarna i desamma själva önskar sig. Det blir en kvantitativ och en 
kvalitativ del av undersökningen. Kvanten går till 1000 miljonprogramsbor i 
hela Sverige, och den kvalitativa görs genom fokusgrupper med tio kommuners 
olika miljonprogramsbor. 

Förfrågan föreligger om Torsås kommun tillsammans med nio andra 
kommuner vill göra en mindre investering och samtidigt få en egen 
undersökning och rapport om vad medborgarna i kommunens miljon-
program vill ha för förändring i sina områden.  

För att genomföra en fokusgrupp är kostnaden 15 000 kronor, två fokus- 
grupper 25 000 kronor och för tre 35 000 kronor. Varje fokusgrupp har 8-10 
deltagare. 

I miljardprogrammet görs en kartläggning av all befintlig forskning och best 
practice från miljonprogramsutveckling som finns i Sverige, Europa och 
världen. I det arbetet ingår också att skapa en karta av korrekta fakta om alla 
dryga 150 miljonprogramsområden i Sverige.  

När undersökningen är färdig, så är idén helt enkelt att, baserat på den in-
samlade kunskapen, börja hitta modeller för att åstadkomma den önskade 
förändringen. Och i steg tre utifrån modellerna börja förändra det som 
behöver förändras. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i miljardprogrammet. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 313/11 
AU § 218/11 10/KS0233 
Remiss – Kulturplan Kalmar län 2012 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets arbetsutskott har § 187/10 uppdragit åt kansliet att ta fram 
en kulturplan för Kalmar län för åren 2012 – 2014. Kulturplanen ska ligga som 
underlag åt Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen i 
enlighet med samverkansmodellen. 
 
Kulturplanen, som ska var treårig, ska tas fram i samverkan med länets 
kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar, 
Länsstyrelsen samt det civila samhället. 
 
Målet för arbetet med kulturplanen är att också förnya överenskommelserna 
med kulturinstitutionerna. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2011-09-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden på remissen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-09-26: 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-09-058 § 105 att anta förslag till kommentarer 
till remissupplagan avseende kulturplan för Kalmar län för åren 2012-2014. 
Kommentarerna är inlämnade till Regionförbundet i Kalmar län 2011-09-07. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämndens beslut gällande kulturplan för Kalmar län  
     2012-2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 314/11  11/KS0133 
Besök från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medverkande från Kalmarsunds Gymnasieförbund: 
 
Mona Jaensson, ordförande 
Marcus Johansson, vice ordförande 
Anders Björlin, ekonomichef 
Anders Quist, rektor och enhetschef 
Joachim Håkansson, förbundschef 
 
Anders Björlin, ekonomichef redovisar ramförändringar för 2012 – 2014. 
 
 Minskat 

elevantal 16-
19 åringar 

Gy2011 Minskat 
elevantal 
Gy2011 

Procentuell 
Minskning av 

ram 
2012 22,0 mkr 6,7 mkr 

(14 tjänster) 
28,7 mkr 7 % 

2013 20,6 mkr 2,2 mkr 
(5 tjänster) 

22,8 mkr 6 % 

2014 21,4 mkr 4,4 mkr 
(9 tjänster) 

25,8 mkr 7 % 

Summa 64,0 mkr 13,3 mkr 
(28 tjänster) 

77,3 mkr 20 % 

 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett omfattande uppdrag att utbilda och att 
ge eleverna moderna IT-kunskaper och samtidigt motverka en utveckling där 
de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. 
 
Skolans uppdrag är att ge alla barn och ungdomar utbildning så att de kan 
medverka både i samhället och vara med och påverka dagens och morgon- 
dagens informationssamhälle. 
 
Gymnasieförbundet har inga möjligheter att inom befintliga budgetramar 2012-
2014, genomföra de nödvändiga satsningar som krävs för att utveckla en 
modern IT strategi som i högre utsträckning anpassar skolorna till 
informationssamhället. De kommande åren förväntas en stram ekonomisk 
situation inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Minskad elevvolym förväntas 
beroende på sjunkande elevkullar, därutöver har finansdepartementet lagt krav 
på ekonomiska besparingar i samband med Gy2011. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt med det som belyses i förstudien Digital 
kompetens daterad 2011-08-09, äskar styrelsen för Kalmarsunds Gymnasie- 
förbund ett utökat medlemsbidrag från förbundets medlemskommuner. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 314/11, Besök från Kalmarsunds Gymnasie-
förbund 
 
Styrelsen förordar alternativ två i det som belyses i förstudierapporten: 
Införande av 1-1 dator i årskurs 1 och 2 hösten 2012. Därefter komplettering 
med varje ny årskull vid läsårsstarten 20113, 2014 och 2015. 
 
Merkostnad jämfört med nuläge: 
 
- 7,4 mkr år 2012 (Torsås 551 tkr) 
- 12,4 mkr år 2013 (Torsås 855 tkr) 
- 14,1 mkr år 2014 (Torsås 966 tkr) 
- 15,1 mkr år 2015 (Torsås 1 035 tkr) 
 
Anders Quist, rektor och enhetschef på Mjölnerskolan informerar om att idag 
finns det 249 elever på Mjölnerskolan fördelat på sju olika verksamheter.  
120 elever bor i kommunen. 
 
Eleverna saknar idag något ställe av vara på under kvällarna, typ något café.  
Önskar fler boende inom tätorten Torsås samt en snabbare kollektivtrafik. 
 
Anders föredrar kostnaden för deras lokaler per år. Totalt 4 525 tkr vilket 
innebär 18 173 kronor per elev och år. 
 
Skolmåltider totalt 1 200 tkr vilket innebär pris per elev och dag 41, 70 kronor 
exklusive moms. 
 
Nulägesanalys av SFI-verksamheten i Torsås kommun förlagd till Mjölner- 
skolan är sammanlagt idag 9 flyktingar och 11 inflyttade. I kö står 5 flyktingar 
och 5 inflyttade. 
 
Sammanställning av verksamhetskostnader: 
 
SFI, 1 531 042 kronor 
Särskild undervisning för vuxna, 579 005 kronor 
Komvux/Grundvux, 240 000 kronor 
 
Totalsumman för SFI, Särvux och Grundvux är 2 350 047 kronor. 
 
Mjölnerskolan erhåller idag 1 676 000 kronor från Gymnasieförbundet för 
dessa verksamheter. Underskott i ovanstående verksamheter är 674 047 
kronor. Ersättningar för Torsås kommun för flyktingar i SFI-undervisning är 
beräknad till 450 000 kronor under 2011 enligt nuvarande avtal. Ett reelt 
underskott är cirka 220 000 kronor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 314/11, Besök från Kalmarsunds Gymnasie-
förbund 
 
Förslag på avtal gällande SFI-undervisning mellan Torsås kommun och 
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger. 
 
Marcus Johansson, C, vice ordförande vill utveckla ett samarbetet mellan 
Korrespondensgymnasiet och Gymnasieförbundet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
 
 


