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AU § 253/12   12/KS0145 
Hemställan om markköp, Spelet 11, Bergkvara 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Byggnadsvaror genom Peter Franzén hemställer om att få köpa 
fastigheten Spelet 11 i Bergkvara för uppförande av bostadshus. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att till Bergkvara Byggnadsvaror sälja två tomter på Spelet 11 i Bergkvara, 
 
att upprätta två köpekontrakt med Bergkvara Byggnadsvaror à cirka 1 300  
     kvm,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna köpekontrakten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 254/12 
AU § 238/12   12/KS0134 
Hemställan om markköp, del av Bergkvara 2:40 
Ärendebeskrivning 
 
Andreas Olsson hemställer om att få köpa den resterande nedre delen cirka 
500 kvm som leder från slutet av fastigheten Ragnabo 11:4 fram till Hossans 
vattenkant. Anledning till markköp är att få ett samlat helhetsintryck av 
fastigheten Ragnabo 11:4. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att inhämta från bygg- och miljönämnden gällande planbestämmelser för  
     området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Enligt planen ska området användas som parkområde och markens höjd får 
inte ändras. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan med hänvisning till gällande planbestämmelser att området  
     ska användas som parkområde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 255/12   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2012    
 
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 äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

För II:a kvartalet 2012 finns inga icke verkställda beslut att rapportera. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 256/12   12/KS0046 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalassistent Carina Johansson redovisar sitt arbete med kommunala 
feriearbeten för skolungdomar 2012. 
 
I januari 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska 
erbjuda ungdomar feriearbete under sommaren 2012 inom samma kostnads-
ram som tidigare år. Skolungdomarna ska erbjudas arbeten med hänsyn till 
genusperspektiv, erbjudas även icke traditionellt arbete samt att urvalet 
prioriteras ungdomar med funktionsnedsättning. Åldern på ungdomarna är 17 
och 18 år. 

 
De sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1994, 13 stycken 
1995, 30 stycken 
1996, 1 stycken 
 
Totalt: 44 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade fem stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete. Alla som sökte fick chansen till sommar- 
jobb och det var tjugotvå killar och sjuttion tjejer som fick feriearbete och utav 
dessa var det två stycken som gick på särskolan. 
 
Till kommande år bör man erbjuda elever på särskolan kommunala 
feriearbeten så länge de går i gymnasiet och inte bara vissa åldersgrupper. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad  

 
1994      620 timmar x 56 kronor                        =   34 720 kronor 
10 st      89 timmar OB veckoslut x 47:10  =     4 191:90 
ungdomar      

 
1995       1 760,5 timmar x 46 kronor =   80 983 kronor 
29 st       132 timmar OB veckoslut x 47:10 =     6 217:20 
ungdomar        

 
      Summa                        = 126 112:10 
      PO-avgift 15,49%                       =   19.534:76 

 
Total kostnad    =  145 646:86  

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 256/12, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2012 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2012, 
 
att kommande år ska man erbjuda elever på särskolan kommunala feriearbeten  
     så länge de går i gymnasiet och inte bara vissa åldersgrupper. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/12   12/KS0148 
Skrivelse, VA-anslutning söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2012-09-05 ställd till kommunfullmäktigeledamöter och 
tekniska nämnden från Peter Rigling, Stockholm och Marie Krantz, Bergkvara 
föreligger angående den pågående VA-anslutningen söder Bergkvara. 

 

Undertecknade är båda ägare av fastighet med tillhörande hus inom det 
berörda verksamhetsområdet och de känner en stor oro för hur fastighets- 
ägarna som privatpersoner ska kunna ha en möjlighet att betala en 
anslutningsavgift om cirka 150 000 kr. Till detta tillkommer även kostnader för 
arbete och anslutning av vatten och avlopp till respektive hus, vilket enligt 
uppgift kommer att uppgå till cirka 100 000 kr. Således kan den totala 
kostnaden för respektive fastighetsägare att uppgå till 250 000 kr.     

 

Efter kontakt med skatteverket kan det konstateras att av de fastigheter/ 
bebyggda tomter som är belägna inom verksamhetsområdet har cirka 100 
stycken ett taxeringsvärde som understiger 150 000 kr samt 170 stycken vars 
taxeringsvärde understiger 250 000 kr. Detta innebär att över 40 procent av de 
aktuella fastigheterna/tomterna har ett taxeringsvärde som understiger den 
troliga och totala anslutningsavgiften om 250 000 kr.  

 

Sålunda har många av fastigheterna/bebyggda tomter inom verksamhets-
området ett taxeringsvärde som understiger den beräknade anslutnings-
kostnaden, vilket medför att det kommer att bli mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, för dessa fastighetsägare/arrendatorer att erhålla ett banklån med 
fastigheten som säkerhet. Vidare finns det ett flertal pensionärer med mycket 
låg inkomst som överhuvudtaget inte har någon möjlighet att beviljas lån i 
denna storleksordning.   

 

Vidare bör nämnas att många fastighetsägare idag har fullgoda VA-lösningar 
med eget vatten och trekammarbrunn. Att då tvingas lägga ut en sådan 
avsevärd summa, vilket dessutom inte kommer att återspeglas i ett förhöjt 
värde för fastigheten, känns både mycket bekymmersamt och oroande för 
många fastighetsägare.  

 

Information har erhållits att projektet kommer att avslutas mycket tidigare än 
beräknat. Detta medföra att fakturorna till berörda fastighetsägare kommer att 
skickas ut redan i november detta år, istället för vad som tidigare utlovats 
under april 2013. Tekniska nämnden ska behandla denna fråga vid samman-
träde 2012-09-11.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 257/12, Skrivelse, VA-anslutning söder Bergkvara 
 
Rigling och Krantz vill att ledamöterna begrundar och besvarar följande frågor: 

 

1. Anser Ni att det är rimligt att kommunen tar ut en avgift för denna    
      anslutning som är så pass hög att den i många fall även överstiger 
      fastigheternas taxeringsvärde ? 
 
2. Hur ska de fastighetsägare som redan har lån med fastigheten som säkerhet 

kunna erhålla ytterligare lån för att bekosta denna avgift ? 
 
3. Hur ska de fastighetsägare som har så låga inkomster att banken inte 

accepterar dem som låntagare klara av att bekosta avgiften? 
 
4. Hur ska kommunen hantera det faktum att många fastighetsägare på egen 

hand inte kommer ha en möjlighet att betala denna avgift ? 
 
5. Är det enligt Er mening rimligt att dessa fastighetsägares enda möjlighet är 

att vända sig till kommunen som enligt uppgift kommer att låna ut detta 
belopp men med en snäv avbetalningsplan och hög ränta samt hur går 
denna intention ihop med Kommunallagens 2 kap 2 st, där det framgår att 
kommunen skall behandla sina medlemmar lika.  

 
6. Är det enligt Er mening rimligt att dessa fastighetsägare därigenom 

kommer att drabbas av en ytterligare kostnad om drygt 30 000 kr 
(amortering och ränta) per år som många pensionärer och andra med låg 
inkomst inte kommer att klara av att betala? 

 
7. Hur kommer kommunen i så fall att hantera situationen där de aktuella  

fastighetsägarna inte kommer att klara av att betala kostnaden för 
amortering och ränta för det lån som kommunen lämnat? 

 
8. Hur ska de fastighetsägare/arrendatorer som inte är skrivna i kommunen  

och som använder fastigheten som fritidsbostad ha möjlighet att betala 
anslutningsavgiften om de inte har möjlighet att låna upp ytterligare 
250 000 kr med fastigheten/tomten som säkerhet? 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta tekniska nämndens svar på frågorna i inlämnad skrivelse. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 258/12 
KS § 87/11 
AU § 62/11 
KF § 204/10   10/KS0227 
Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag med förslag på förstärkning till kommunkassan föreligger 
från Ulf- Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag inte får 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kommunchefen redovisar förslag till svar på medborgarförslaget. Aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslaget som sitt eget, 
 
att medborgarförslaget – förslag till förstärkning till kommunkassan, härmed  
     anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 259/12 
AU § 225/12 
KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på 
hemsidan alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
varje kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ 
webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde 
på hemsidan alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Kommunchefen redovisar förslag på kostnaderna för att sända kommun-
fullmäktige på Mjölnerskolan alternativ Folketshus.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget från partigrupperna, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2012-09-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kristdemokraterna är tveksamma till direktsändning av kommunfullmäktige, 
alternativt i så fall webb-sändning efteråt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta hos de kommuner som idag direktsänder kommunfullmäktige  
     deras besöksfrekvensen på webben.   
-----  

Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 261/12 
AU § 208/12   12/KS0116 
Handikappolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-09-05 att en översyn av alla 
offentliga miljöer ska göras samt att tidigare sedan mänga år utarbetad 
handikappguide ska användas som investeringsmaterial. 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-23 tillsätts en arbetsgrupp som ska 
arbeta med en gemensam handlingsplan för tillgänglighet i Torsås kommun.  
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 föredrogs nationella mål med 
handikappolitiken och hur det handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på 
i landet och ute i kommunerna, av LSS handläggare Lena Gustafsson. Arbets- 
utskottet uppdrag till arbetsgruppen är att ta fram förslag till ett handikapp – 
politiskt program. 
 
 Ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 60 att överlämna uppdraget avseende det 
handikappolitiska programmet till kommunstyrelsen för fortsatt arbete, då 
socialnämnden anser att arbetet är ett kommunövergripande uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att översända förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun på  
     remiss till bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att yttrande inlämnas senast 2012-10-01 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Strategi för funktionshinderpolitik Torsås kommun samt Funktions-
hinderpolitiskt program för Torsås/Nybro kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2012-06-12 § 208 gällande handikappolitisk  
     plan,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 260/12, Handikappolitisk plan 
 
att hänskjuta till partigrupperna att avgöra vilket dokument som ska ligga till  
     grund för Torsås kommuns handikappolitiska program, Strategi för  
     funktionshinderpolitik Torsås kommun eller Funktionshinderpolitiskt  
     program för Torsås/Nybro kommun  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Partigrupperna 
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AU § 261/12   12/KS0147 
Ansökan för anläggande och drift av sjökabel för el från 
Sveriges kust till Sveriges territorialgräns, NordBalt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Affärsverket svenska 
kraftnät ansökt om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för anläggande och drift 
av sjökabel för el på botten av Östersjön mellan Sverige och Litauen. Ansökan 
avser delen från Sveriges kust i Kalmar län till Sveriges territorialgräns. 
 
Som sakägare har sökanden uppgivit ägare till fastigheter två kilometer i 
vardera riktning från planerad landningspunkt på fastigheten Hagby 7:1, 
Kalmar kommun, Kalmar län. 
 
Till ansökan har bifogats en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska 
ges in skriftligen i fem (5) exemplar till Växjö Tingsrätt senast 2012-10-01. 
Domstolens målnummer M 2059-12 ska anges. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på ansökan för anläggande och drift av sjökabel för  
     el från Sveriges kust till Sveriges territorialgräns, NordBalt. 
-----   
Sändlista 
Växjö Tingsrätt 
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AU § 262/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• SmåKom: Yttrande över utredningen ”Upphandlingsstödets framtid”, 

Upphandling som gynnar kvalitet och konkurrens, Yttrande – Vital 
kommunal demokrati, Nyhetsbrev augusti 2012, 12/KS0042. 

 
• Innovationsvänlig upphandling från Sveriges kommuner och landsting, 

LandsbygdsNytt nr 4, 2012 juli, 12/KS0043. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 263/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Politisk överläggning om biogas,  

2012-10-16, Kalmar. 
 

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län, 2012-10-24 
Mönsterås. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Roland Swedestam, S och kommunchef  
     Jan Darrell medverkar i Mönsterås 2012-10-24, Service skapar tillväxt i  
     mindre tätorter i Kalmar län samt 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 264/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Arbete pågår gällande användning av Sophiagårdens lokaler. 
• Företagsbesök, 2012-11-08. 
• Redovisning av inlämnade anbud gällande Mäklartjänst lämnas på 

kommunstyrelsen. 
• En första träff med Högström & Co gällande rekrytering av bildningschef. 

Arbete pågår gällande vikariefrågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdrag lämnas för att påbörja rekryteringen av ny bildningschef, 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 265/12  12/KS0078 
Avveckling av stiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att kunna avveckla en stiftelse krävs att: 
 
• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
• Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren. 
• Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp. 

 
Av de totalt elva stiftelser som Torsås kommun förvaltar är fyra stycken som 
uppfyller kraven 
 
• Per & Emma Isakssons Donationsfond 
• Per & Emma Isakssons Gravvårdsfond 
• Bohlin/Gyllenrams premiefond 
• Socialvårdens samfond. 
 
Vid en avveckling ska stiftelsernas kapital användas till det ändamål som är 
angivet i respektive stadgar. 
 
Per & Emma Isakssons donationsfond - kapital 2011-11-31, 
146 035:63 
 
Ändamålet är att avkastningen skall användas till kommunens bästa. Styrelsen 
får göra upp en plan över hur pengar skall användas. Utdelningsbart efter 
skulder och avvecklingskostnader blir cirka 150 000 kronor. 
 
Per & Emma Isakssons gravvårdsfond – kapital 2011-11-31,  
578:43 
 
Avkastningen skall användas till gravunderhåll av donationernas gravar. Om 
gravarna finns kvar kan förslagsvis pengarna betalas till kyrkogårds-
förvaltningen. Det kommer att röra sig om cirka 500 kronor. 
 
Stiftelsen Bohlin/Gyllenrams premiefond – kapital 2011-11-31, 
2 347 kronor 
 
Avkastningen skall delas ut till elever som avlägger gymnasieexamen vid Torsås 
Korrespondensgymnasium. Om inte ändamålet går att uppfylla kan styrelsen 
försöka finna någon annan gymnasieskola i Torsås och dela ut kapitalet som 
premier. Utdelningsbart efter skulder och avvecklingskostnader cirka 2 000 
kronor. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 265, Avveckling av stiftelser 
 
Stiftelsen Socialvårdens samfond – kapital 2011-11-31, 48 960:11 
 
Enligt stadgarna för de i samfonden ingående donationerna skall en gång om 
året utdelas till personer/familjer inom Torsås kommun som på grund av 
sjukdom, ålderdom eller svag ekonomi är i behov av extra hjälp och 
uppmuntan. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses 
med utdebiterade medel. 
 
För denna stiftelse får styrelsen gå igenom de olika stadgarna och försöka finna 
lämpliga mottagare. Utdelning efter skulder och avvecklingskostnader blir cirka 
40 000 kronor. 
 
Stiftelserna kan inte avvecklas förrän kapitalet är förbrukat. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett underlag för beslut att avveckla  
     samtliga fyra fonder. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Skandinaviska Enskilda Banken att avsluta stiftelserna hos  
     länsstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
Kommunstyrelsen  
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AU § 266/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Lokalutredning anpassad till sjunkande barnantal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 § 197 att frågan om organisation och 
lokalisering av kommunens 0–6-skolor återremitteras till bildnings-nämnden 
för vidare beredning,  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att när det gäller möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna  
     lösa Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem är detta inte en  
     fråga som ska till kommunfullmäktige för beslut utan detta är en verksam-  
     hetsfråga i nämnderna och tjänstemannaorganisationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/12   11/KS0114 
Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 136 att utse Marie Jansson, KD som 
representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Eftersom Marie Jansson har avgått som politiker efterhör Henrik Nilsson 
Bokor, S vem som ska ersätta henne. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer. 
----- 
 


