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 Eva-Kristina Berg, C   
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M   
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Utses att justera Ewy Svensson, M        
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-03-06 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 79 - 96  
 
§ 79 Äskande om medel till fasadskylt på Ekbackshallen 
§ 80 Äskande om medel till flyktingbarn och elever 
§ 81 Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
§ 82 Skrivelse gällande brister i Ekbackshallen 
§ 83 Parkering Ekbackshallen 
§ 84 PM VA-utbyggnad och detaljplan  
§ 85 Skrivelse gällande VA-anslutning 
§ 86 Underrättelse, tillägg till detaljplan Järnsida 1:2 med flera – Järnsida 
 udde 
§ 87 Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
§ 88 Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås  
§ 89 Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 
§ 90 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i 
 Kalmar län 
§ 91 Ny förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 92 Delgivningsärende 
§ 93 Kurser och konferenser 
§ 94 Kommunledningen informerar  
§ 95 Information gällande upphandling av varor och tjänster från 
 närområde, närodlat, ekologiskt 
§ 96 Samverkan inom IT- och växeltelefonistfunktionen 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 22  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 79/13 12/KS0186  
Äskande om medel till fasadskylt på Ekbackshallen       
      
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighet AB är villiga att bidra med 10 000 kronor till inköp samt 
montering av skylt. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04 § 26 att hos kommunstyrelsen äska om 
ersättning för kostnad för införskaffande av skylt till Ekbackshallens fasad. 
 
Enligt Karin Seebass gäller det cirka 10 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bidra med 10 000 kronor till fasadskylten på Ekbackshallen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 80/13 13/KS0046  
Äskande om medel till flyktingbarn och elever       
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har i sitt budgetarbete 2013 beslutat äska om mer pengar 
för de flyktingelever som kommer till kommunen via integrationsenheten. För 
närvarande utgår 25 000 kronor som en engångssumma per elev och/eller 
barn. Denna summa täcker inte de kostnader nämnden har. 
 
Genom tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow vänder sig 
bildningsnämnden till kommunstyrelsen för att få hjälp – antingen genom 
medel från Integrationsenheten eller att kommunstyrelsen skjuter till medlen.  
 
Bildningsnämnden har i sin budget äskat om en ökad täckning med 100 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på skrivningen gällande att äska medel till flyktingbarn 
     och elever, av den gemensamma arbetsgruppen inom socialnämnden och  
     bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
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AU § 81/13   13/KS0011 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 107 att en översyn görs av för-
delningen av bidragen till samlingslokalerna inför 2013 samt att redovisning 
sker i november 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta mer information i ärendet. 
-----   
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AU § 82/13   13/KS0032 
Skrivelse gällande brister i Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
RFH/KPR genom Christer Sjöberg har inlämnat en skrivelse gällande brister i 
säkerhet och tilldelning av platser för funktionsnedsatta. 
 
1. Saknas brandfiltar och brandmadrasser 
2. Grindar saknas vid övre del av trapp 
3. Märkta platser för funktionsnedsatta 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB har lämnat svar på skrivelsen. 
 
1. Brandfiltar och annan lös brandskyddsmaterial skall om behov finns, 

tillhandahållas av bedrivande verksamhet.  
Det finns dock inga krav på detta i gällande brandskyddsdokumentation. 
Handbrandsläckare tillhandahålls och servas av fastighetsägaren. 
Utrustningen sitter tätt placerad i enlighet med brandskydds-
dokumentation. 

2. Grindar i övre ändar trappor är av utrymmestekniska skäl olämpligt. 
Läktartrappor är markerade med efterlysande prickar i avvikande färg. 

3. Platser för funktionsnedsatta finns det både på bottenvåning samt uppe vid 
läktaren. Platserna är inte markerade för att personer med funktionshinder 
skall ha en valmöjlighet om var personen själv vill sitta. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad svarsskrivelse från Ingemar Skotheims som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 83/13   13/KS0061 
Parkering Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar i tekniska nämnden om möjligheterna att utöka antalet 
parkeringsplatser vid Ekbackshallen, både för personbilar och bussar, eftersom 
det vid större evenemang är otillräckligt med parkeringsplatser på nuvarande 
område. 
 

Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 152 att efterfråga hos kommun-
styrelsen om möjligheterna att utöka parkeringsplatserna vid Ekbackshallen 
genom inköp at intilliggande privat mark söder om nuvarande parkerings-
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakta ägaren till fastigheten Torsås 9:9 för att efterhöra om intresse finns  
     för att eventuellt försälja mark, för att utöka parkeringen till Ekbacks- 
     hallen.  
-----   
Sandlista 
Kommunchefen 
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AU § 84/13   13/KS0053 
Promemoria VA-utbyggnad och detaljplan med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Promemoria med förslag till riktlinjer för handläggning av ansökningar om 
uppskov av betalning av anslutningsavgifter för VA och förslag till 
avtalsinnehåll för beviljande av uppdelning av betalning av anslutningsavgiften 
föreligger. 
 
Grundförutsättningen är att fastighet som är belägen inom verksamhetsområde 
ska anslutas. Huvudpersonen är inte skyldig låta koppla in till allmänna 
anläggningen förrän anläggningsavgiften är betald eller fastighetsägaren har 
lämnat godtagbar säkerhet. 
 
Alternativ för anstånd med erläggande av anslutningsavgift: 
 
Ärenden delas in i följande kategorier: 
 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning. 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning – ringa miljöbelastning. 
Fastighet utan godkänd avloppsanläggning – fastighetens bärkraft och andra 
omständigheter. 
Bostadsarrende - fastighetens bärkraft och andra omständigheter. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-02-12 § 25 att föreslår kommun-
fullmäktige anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 140 att föreslår kommun-fullmäktige 
anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Promemoria avseende – VA-utbyggnad och  
     detaljplan med mera, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram riktlinjer för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
-----   
Sandlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 85/13 
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 § 85/13, 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 2012-09-19: 
 
att inhämta tekniska nämndens svar på frågorna i inlämnad skrivelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med hänvisning till paragraf 85/13 anse att skrivelsen är besvarad. 
-----  
Sändlista Marie Krantz, Peter Rigling 
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AU § 86/13   11/KS0009 
Underrättelse, tillägg till detaljplan för Järnsida 1:2 med flera – 
Järnsida udde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Järnsida udde är att, inom ramen för 
den ursprungliga planidén tillåta byggnad vars användning påkallar 
avloppsledning, inom planområdet.  
 
Planområdet angränsar till Kalmarsund, cirka 6 kilometer söder om Bergkvara 
samhälle. Det omfattar cirka 14,5 hektar och 16 fritidshus. Marken inom 
planområdet är privatägd. Byggnaderna inom området var tidigare uppförda på 
ofri grund men idag är största delen avstyckad. 
 
Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och 
bygglagen. 
 
Synpunkter ska skriftligen lämnas till bygg- och miljönämnden senast  
2013-03-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på tillägg till detaljplan för Järnsida 1:2 med flera –  
     Järnsida udde, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 87/13 
KF § 25/13   13/KS0044 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför 
styrelse, utskott och nämndsmöte sätts in på kommunens hemsida.  
 
Att ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det 
politiska arbetet vill Roger att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, 
utskott och nämndsmöte” på kommunens hemsida. 
 
Refererar till Kalmar kommuns hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-05 
 
Svar på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida: 
 
Arbete pågår med att införa läsplattor i första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att minska pappersflödet. Det innebär att kallelse och 
handlingar kommer att översändas elektroniskt och ett eventuellt införande av 
handlingar på kommunens hemsida får ske då. 
 
Kommunchefen, nämndernas sekreterare, IT-personal och arkivansvarig har 
varit på studiebesök i Nybro och Kalmar kommun och sett hur de arbetar där. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-26 kommer Nybros vice 
ordförande i kommunstyrelsen, förvaltningssekreteraren och administrative 
chef att informera hur det fungerar för en förtroendevald. 
 
Ledamot Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att 
de småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde  
2013-02-26. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 87/13, Motion – Kallelse i PDF-format på 
kommunens hemsida 
 
Med anledning av att arbete pågår dels med elektronisk hantering av handlingar   
samt med motionen från Miljöpartiet avslå Roger Isbergs motion. 
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar på motionen och avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/13 
KF § 23/13   13/KS0040 
Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att även 
alternativet nybyggnad av skola medtages i fastighetsutredningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till lokalutredningen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Lokalutredningen 
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AU § 89/13 
KF § 24/13   13/KS0041 
Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, kommunfullmäktigeledamot och Östen Barrdahl, ersättare i 
kommunfullmäktige hemställer i en motion att bildningsnämnden med det 
snarast ger Torsås Fastighets AB uppdraget att ta in offerter på renovering av 
högstadiebyggnaden och så snart som möjligt börja renovera densamma.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     lokalutredningen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Lokalutredningen 
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AU § 90/13   13/KS0057 
Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom 
i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunstyrelserna i länets tolv kommuner och landstings-
styrelsen våren 2010 avger ett gemensamt yttrande till socialstyrelsen över de 
preliminära nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom så 
tas följande beslut i styrelserna: ”Att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans 
med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- 
och omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och 
indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Att 
resultatet av kvalitetssäkringen/uppföljningen ska redovisas till respektive styrelse 
kontinuerligt.”  

 
Programmet är ett mål- och utvecklingsprogram. Det är ett konkret program 
som visar på vad olika professioner i omsorg och vård ska ta ansvar för. Det 
visar också vilken kompetens som krävs för att professionerna ska kunna ta sitt 
ansvar.  
 
I samtliga verksamheter som ger omsorg och vård till personer med demens-
sjukdom krävs det förbättringar för att nå de mål som finns i programmet. 
Utifrån programmet kan organisationerna steg för steg genomföra de för-
bättringar som krävs för att nå målen. 

  
I programmet finns ett antal frågor för kontinuerlig uppföljning. För 
genomförandet av kvalitetssäkringen krävs att frågorna bearbetas för att 
möjliggöra datainsamling och analys. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden gällande - Programmet för omsorg  
     och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.  
-----  
Sändlista 
Socialnämnden
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AU § 91/13   13/KS0062 
Ny förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mitten av januari skickades ett förslag till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ut till medlemmarna. 
  
En av förändringarna var att Försäkringskassan skulle minska från två till en 
ledamot. Nu har Försäkringskassan beslutat att hålla fast vid två ledamöter i 
styrelsen. Styrelsen har därför beslutat att skicka ut ett reviderat förslag till 
medlemmarna. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  

2013-03-01. 
• Skrivelse gällande nerläggning av Söderåkra Sjukhem, från många arga 

Söderåkrabor. 
• LandsbygdsNytt 2013, 13/KS0060. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
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AU § 93/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsplandag – tema Vatten, 2013-03-21, 

Kalmar. 
• Winnet Kalmar län, Regional konferens - Att skapa jämställdhet,  

2013-03-04 i Oskarshamn. 
• SmåKom rikskonferens, 2013-04-24 – 26, Rättvik. 
• Regionförbundet Södra Småland, Innovation – en avgörande fråga för 

lokal och regional tillväxt, 2013-05-13, Halmstad. 
• Ljungby kommun, Framtidens Konsument Södra Småland, 2013-05-31, 

Växjö. 
• Framtidsveckan, 2013-03-21 - 22, Vimmerby. 
• Dricksvattensövning 2013 – Övning Astrid. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representant från Ljungby kommun för en redovisning med  
     anledning av Framtidens Konsument Södra Småland  
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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AU § 94/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• 2013-03-12, möte för att upprätta en strategi för att arbeta vidare med 

Korrespondensgymnasiet. 
• Brandtillsyn i kommunledningskontoret och nya kommunhuset. 
• Tillgänglighetsanpassning i kommunledningskontoret och nya kommun- 

huset. 
• Bildningschef Håkan Petersson påbörjar sin tjänst 2013-04-15. 
• Samhällsbyggnadschef Martin Storm påbörjar sin tjänst 2013-08-01. 

Kristiina Kosunen Eriksson förlängs till och med juni 2013. 
• Svenska Foder, Norra Kajen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om Tekniknod. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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AU § 95/13   13/KS0006  
Information gällande upphandling av varor och tjänster för 
närområde, närodlat, ekologiskt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per-Gunnar Fransson, inköpskontoret i Kalmar informerar om samverkan, 
ekologiskt, närodlat, samlastningscentral och Lagen om offentlig upphandling 
(LOU). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från inköpskontoret i Kalmar. 
----- 
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AU § 96/13   13/KS0019  
Samverkan inom IT- och växeltelefonistfunktionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef och tillika IT-chef Kent Frost informerar om ett eventuellt ökat 
samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt inom 
växeltelefonistfunktionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att arbeta vidare med ett eventuellt 
     utökat samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt 
 
att i övrigt notera information. 
----- 
 
 
 


