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 Lise-Lotte Gustavsson, turismansvarig § 398 
 Ninna Melin, socialchef § 410      
 Jon-Erik Egerszegi, bildningschef § 410 
 Bengt Eriksson, ordförande Gullaboaffären § 412 
 Stig Hellström, Landsbygdsmentorerna § 412 
       
  
Utses att justera Roland Swedestam, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-12-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 398 - 416 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Roland Swedestam  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2011-12-06 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-12-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-01-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 398 - 416 
 
§ 398 Marknadsföringsplan 2012 
§ 399 Delgivningsärende    
§ 400 Kurser och konferenser 
§ 401 Icke verkställda beslut kvartal III, 2011  
§ 402 Revidering av skolskjutsreglemente   
§ 403 Medborgarundersökning 2012   
§ 404 Kommunal hyresgaranti   
§ 405 Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik 
§ 406 Lagen om Valfrihet (LOV) 
§ 407 Näringslivsregister 
§ 408 Detaljplan, Södra Kärr 1:55 med flera 
§ 409 Detaljplan, Järnsida 1:2 med flera 
§ 410 Redovisning av verksamheterna inom socialnämnden  
 och bildningsnämnden    
§ 411 Kommunledningen informerar  
§ 412 Information om Gullaboaffären  
§ 413 Redovisning av befolkningsstatistik oktober 2011 
§ 414 Djurhållning, Hägern 1 
§ 415 Fråga om bredband 
§ 516 Dispenser för anställningar 
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AU § 398/11 11/KS0017 
Marknadsföringsplan 2012      
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustavsson presenterar förslag till ett samarbetsprojekt mellan 
Svensk Fastighetsförmedling och Torsås kommun som kan genomföras under 
2012.  
 
Syftet är att attrahera och locka nya kommuninvånare att vilja flytta till 
kommunen som har så mycket att erbjuda. 
 
Total marknadsföringskostnad för Torsås kommun under 2012 är  
199 520 kronor exklusive moms. 
 
I samarbetet ingår att Svensk Fastighetsförmedling har ensamrätt på 
försäljningen av tomterna i Torsås kommun.  
 
Svensk Fastighetsförmedling sköter annonsering, marknadsföring, planering 
med film, radio, fotograf med mera samt tar fram prospekt till visningar och 
aktiviteter, upprättar kontrakt och slutför affären. 
 
Arvode för detta är 24 000 kronor per tomt exklusive moms vid försäljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att turismansvarig arbetar vidare med att ta fram mer underlag i ärendet samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för vidare diskussion, 
 
att notera information gällande förslaget till en marknadsföringsplan för 2012. 
-----  
Sändlista 
Turismansvarig 
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AU § 399/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2011-12-01 
 
Avskriva följande ärende: 
 
Förslag på Samverkansplan för Biosfärkandidatområde, 10/KS0216  
 

• Beslut enligt 2 kap Kulturminneslagen (SFS 1988:950), 11/KS0225 
Påbonäs 2:3, 2:2 
Gunnarstorp 5:21 
 

• Sveriges kommuner och landsting, 11/KS0030 
Modell för risk- och händelseanalys inom individ- och familjeomsorgen 
Fastigheter i bolag 
Landstingets fastighetsförvaltningar vid regionbildning 
 

• SmåKom, 11/KS0128 
Offentlig upphandling måste ge alla företag samma chans 
Utjämningssystemet – basen för regional rättvisa och välfärd 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva förslag på Samverkansplan för Biosfärkandidatområde,  
     10/KS0216 samt 
 
att notera delgivna ärenden. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden      
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AU § 400/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges   

 

• Lantbrukarnas Riksförbund inbjuder till seminarium om vägar till mer 
lokal- och svenskproducerad mat i offentliga kök, 2012-02-06 i Kalmar. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S medverkar vid  
     seminariet om vägar till mer lokal- och svenskproducerad mat i offentliga  
     kök, 2012-02-06 i Kalmar. 
-----  
Sändlista 
Ordförande Håkan Algotsson, C  
Roland Swedestam, S  
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AU § 401/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal III 2011, Individ- och familje-
omsorg    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal III, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Kontaktperson, Individ- och 
 familjeomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 158 
Antal män: 1 
Antal kvinnor: - 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 402/11   11/KS0219 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 

 
Det har framförts att det ibland kan vara otydligt för föräldrarna vem som har 
ansvaret för elevens väg till och från skolan om eleven inte har skolskjuts. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-11-07 § 143 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderat skolskjutsreglemente med följande justeringar: 
 
sidan 2, sista meningen i första stycket under rubriken Säkerhet ändra lydelse 
till: Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från 
hållplats till skola måste finnas samt  
 
under rubriken Ansvar, sidan 3, ska följande rad läggas till sist i första stycket: 
Ansvaret för de elever som ej är berättigade till skolskjuts, utan tar sig mellan 
hemmet och skolan på egen hand, ligger hos vårdnadshavaren. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta ett förtydligande på revideringen gällande Säkerhet, Förut- 
     sättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats  
     till skola måste finnas. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna och fastställa bildningsnämndens revideringar 2011-11-07 § 143  
     av skolskjutsreglementet. 
-----  
Sändlista 
Hanna Grahn, Torskolan 
Kommunstyrelsen 
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AU § 403/11   11/KS0218 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 250 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 183 av dessa 
mer än en gång. 
 
Torsås kommun medverkade våren 2008. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2012-02-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde i januari 2012. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 404/11   11/KS0115 
Intresse för kommunal hyresgaranti 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som 
omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyran. Syftet med hyresgarantier är 
att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara sina boende-
kostnader på egen hand men som trots detta har svarigheter att få ett hyres-
kontrakt. 
 
Kommunala hyresgarantier kan med fördel användas som ett verktyg i 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. Hyresgarantier är ett begränsat 
åtagande för kommunen, både i tid och pengar och det är kommunen som 
ansvara för behovsprövningen. 
 
För utfärdade garantier kan kommunen enligt förordning (2007:623) om 
statligt stöd för kommunala hyresgarantier, söka ett statligt bidrag hos Statens 
Bostadskreditnämnd på 5 000 kronor per utfärdad garanti. Totalt finns det 
knappt 44 mkr för 2012. För att underlätta administrationen av bidraget kan 
kommunen ansöka om en preliminär tilldelning för 2012 senast 2011-12-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att om socialnämndens arbetsutskott ställer sig positiva till förslaget så  
    lämnas ansökan in om en preliminär tilldelning för 2012 samt 
 
att socialnämnden ska redovisa antalet garantier som ansökan omfattar  
     under perioden 2011-01-12 – 2012-11-30. 
-----  
Sändlista 
Socialnämndens arbetsutskott 
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AU § 405/11 
KF § 153/11   11/KS0194 
Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i 
samband med snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från åretruntboende på Dundersväg i Söderåkra 
att kommunen i framtiden, då anledning finns (farligt hal vägbana), sandar 
Dundersväg, Djursvik i samband med snöröjning. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med 
     snöröjning överlämnas till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-12-06 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-11-08 § 122 att ställa upp en behållare med 
sandningssand i anslutning till Dunders väg i Djursvik. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 406/11 
AU § 395/11  11/KS0158 
Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör om avtal tecknats med Bengt Jartsell gällande 
uppdrag att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att avtalet som tecknats låg med när 
ansökan inskickades till Socialstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-22: 
 
att redovisa upprättat avtal med Bengt Jartsell gällande uppdraget att förbereda  
     och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06 
 
Avtal angående införande av Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV i Torsås 
kommun föreligger . 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell uppdras att upprätta en specificerad uppdrags- 
     beskrivning med Senior Partners enligt upprättat avtal 2011-07-04, 
 
att notera redovisningen av avtalet som tecknats med Senior Partners  
     Management AB gällande uppdraget att förbereda och utveckla  
     valfrihetssystem enligt LOV. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 407/11  11/KS0037 
Näringslivsregister 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad har tidigare påpekat att det måste finnas ett näringslivs-
register på kommunens hemsida som folk så väl från Torsås kommun, men 
även från andra håll lätt kan hitta i.  
 
Det måste vara publika namnet som finns registrerat och inte det juridiska. 
Dessutom är det register som finns felaktigt, med såväl avförda som sålda 
företag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell kontaktar Möre ResursCentrum med anledning av  
     skrivelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 408/11  11/KS0228 
Detaljplan Södra Kärr 1:55 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I området finns en gällande detaljplan från 1963 där markanvändning och 
byggrätter ej stämmer överens med verkliga förhållanden. 
 
Syftet är med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av 
pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 
 
Planförslag är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara bygg- och miljönämnden 
tillhanda senast 2012-01-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot detaljplanen för Södra Kärr 1:55 med flera,  
     Torsås kommun,  
 
att beslutet redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 409/11  11/KS0229 
Detaljplan Järnsida 1:2 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I området finns en gällande detaljplan från 1962, 1966 och 1995 där 
markanvändning och byggrätter ej stämmer överens med verkliga förhållanden. 
 
Syftet är med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av 
pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 
 
Planförslag är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara bygg- och miljönämnden 
tillhanda senast 2012-01-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot detaljplanen för Järnsida 1:2 med flera,  
     Torsås kommun,  
 
att beslutet redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen
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AU § 410/11   11/KS0071 
Redovisning av verksamheterna inom socialnämnden och 
bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Ninna Melin och bildningschef Jon-Erik Egerszegi lämnar en kort 
redovisning över framtiden inom deras respektive förvaltningar. 
 
När det gäller inköps- och anställningsstopp säger socialchefen att tiden för 
införandet är för kort för att se några omedelbara konsekvenser och det är 
svårt i nuläget att avgöra konsekvenserna på längre sikt. 
 
Bildningschefen säger att generellt kan man säga att den effekt inköps- och 
anställningsstoppet haft är liten och att det gett bildningsnämnden en del 
bekymmer. När det gäller anställningar och rekryteringar skapas det problem 
på flera plan eftersom anställningsstoppet kommer inför ett terminsskifte 
inom skolan. Ytterligare ett bekymmer är att rektorer och lärare upplever en 
stressig arbetssituation vilket lett till sjukskrivningar. 
 

  Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialchefen och bildningschefen. 
-----  
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AU § 411/11  11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Tidningsartikel angående att Vågen har anmäls till DO för kränkningar, 
• Julgåva till personal. Personalen på kommunledningskontoret intog 

tillsammans en lunch på Möre Hotell, 
• Möte med Britt-Marie Östman gällande Vision Bergkvara, 
• Vision Torsås, 
• En chefsgrupp är bildad med totalt ett tjugotal personer, 
• Arbetsmiljöarbete pågår, 
• Lokalutredning, interna och externa lokaler, 
• Administrationsutredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 412/11 
AU § 394/11  11/KS0206 
Information om Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att intressent finns att ta över 
affären i Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 § 335 att Torsås kommun har en positiv 
inställning till en fortsatt dialog om Gullaboaffärens framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-22: 
 
att bjuda in Bengt Eriksson för en redovisning av företagets förutsättningar  
     samt få en helhetsbild över aktiebolaget. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06: 
 
Nuvarande innehavare drar sig tillbaka av personliga skäl men en ny intresserad 
övertas affären i Gullabo. 
 
Bengt Eriksson ordförande i Gullaboaffären och Stig Hellström, Landsbygds-
mentorerna informerar kort om planerna för Gullaboaffärens framtid. 
 
Butiken är idag behov av en fasadrenovering, nytt golv, nya armaturer med 
mera och man kan få bidrag från Regionförbundet till del av detta under 
förutsättning av medfinansiering. 
 
Förslag är att kommunen går in som delägare i bolaget med 300 tkr.  
 
Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S tar inte ställning till något 
beslut utan vill ta med ärendet till sina partigrupper. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet tas upp igen för vidare handläggning, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 413/11   11/KS0068 
Redovisning preliminär befolkningsstatistik 
 
Ärendebeskrivning 
 
En preliminär befolkningsstatistik till och med oktober 2011 från Statistiska 
Centralbyrån föreligger. 
 
Folkmängden vid periodens slut visar en ökning med 15 personer. Totalt för 
året minus 55 personer.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna delgivningen av den preliminär befolkningsstatistik till och med  
     oktober 2011 från Statistiska Centralbyrån. 
-----  
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AU § 414/11   11/KS0230 
Djurhållning, Hägern 1  
 
Ärendebeskrivning 
 
En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten 
gällande att få hålla maximalt 1 tupp och 5 hönor på fastigheten Hägern 1 i 
Bergkvara.  
 
Djuren kommer vintertid att hållas inomhus i del av uthus på tomten. Under 
sommarhalvåret kommer djuren att kunna vistas utomhus. 
 
Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Miljöenheten tillhanda senast 2011-12-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på ansökan. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten  
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AU § 415/11   11/KS0006 
Fråga om bredband  
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan gällande att Torsås Bostads AB har 
upprättat avtal med Telia gällande fiberoptik till sina fastigheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Regionansvarig Fredrik Nyberg för en redovisning av hur tids- 
     planen ser ut för övriga fastigheter i kommunen när det gäller  
     fiberoptik/kopparledningar. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 416/11   11/KS0024 
Dispenser för anställningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg redovisar inkomna dispenser. 
 
Omsorgsassistent, Mariahemmet 120101-120131 Sjukskrivning 55 – 75 % 
Sjukgymnast, hälso- och sjukvård 120109-120430 Sjukskrivning 100 % 
Kock, Gullabo skolkök Vårterminen 2012 Vikariat 15 % 
Biblioteksassistent, Torsås 120101-120831 Part.tjl 20 % 
Lärare, Torskolan F-6 Vårterminen 2012 Vikariat 100 % 
Lärare, Torskolan F-6 Vårterminen 2012 Vikariat 100 % 
Lärare, Torskolan F-6 Vårterminen 2012 Vikariat 100 % 
Elevassistent, Torskolan F-6 Vårterminen 2012 Elev NP 93 % 
Elevassistent, Torskolan F-6 Vårterminen 2012 Elev Med 35 % 
Speciallärare, Gullabo skola Tillsvidare Vakant 100 % 
Fritidspedagog, Gullabo skola Tillsvidare Vakant 78 % 
Turismansvarig Mars/april 1 år Föräldraledig 100 % 
Tina Quist, Arbetsmarknadsenhet 120101-120331 Förlängning 100 % 
Tara Braem, Integrationsenheten 120101-120331 Förlängning 100 % 
Anita Petersson, Integrationsenhet 120101-120331 Förlängning 50 % 
Johan Blomqvist, informatör Tillsvidare  50 % 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en redovisning över konsekvenser för 
inköps- och anställningsstoppet från samhällsbyggnadsförvaltningen, bildnings- 
förvaltningen, socialförvaltningen och turismansvarig. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå dispensen gällande biblioteksassistent i Torsås samt 
 
att dispens lämnas för övriga redovisade tjänster samt 
 
att notera redovisningen över konsekvenser för inköps- och anställnings- 
     stoppet från samhällsbyggnadsförvaltningen, bildnings- förvaltningen,  
     socialförvaltningen och turismansvarig.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Personalchefen 
 
 


