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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2013-12-03, 08.15 – 12.30     
      
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M   
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 392 
 Jan Ekdahl, biträdande socialchef § 397 - 398 
 Annika Persson Åberg, klimatsamordnare § 399      
  Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig § 405 - 407 

Kenneth Lundin, Torsås Företagscentrum TFC § 405  
   
   
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S           
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-12-05  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 392 - 411                   

    
 Ordförande Håkan Algotsson   
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam  

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 

 
2013-12-03 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-12-05    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-12-27      

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 392 – 411  
 
§ 392  Utvärdering, Samordnad upphandling avseende Olycksfallsförsäkring  
  för Torsås kommun 
§ 393 Avtal markdisposition, del av Övraby 1:14 

§ 394 Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
§ 395 Anpassning till standardkostnader  
§ 396 Bredbandsstrategi i Torsås kommun 
§ 397 Rapportering av icke verkställda beslut kvartal III – 2013 
§ 398 Avtal Migrationsverket 2014-01-01 
§ 399 Motion – Miljökompensering 
§ 400 Tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
§ 401 Delgivningsärende 
§ 402 Kurser och konferenser 
§ 403 Kommunledningen informerar 
§ 404 Kommunal hjälpmedelssamverkan Kalmar län 
§ 405 Besöks och turismnäringen i Torsås kommun 
§ 406 Redovisning av årets verksamhet inklusive vandringsleden 
§ 407 Hemställan om årlig medfinansiering från kommunen, Garpens 

Vänner 
§ 408 Unik Resurs, socialnämndens verksamhet 
§ 409 Torsås 22:1 före detta brandstation, renovering av tak 
§ 410 Personalärende 
§ 411 Övriga frågor 
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AU § 392/13   13/KS0126 
Utvärdering, Samordnad upphandling avseende Olycksfalls- 
försäkring för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om den utvärdering som gjorts gällande 
samordnad upphandling avseende Olycksfallsförsäkring för Torsås kommun.  
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 393/13   13/KS0187 
Avtal markdisposition, del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om markdisposition mellan Torsås kommun och ägare till 
fastigheten Övraby 1:202 föreligger gällande disposition av ett markområde 
cirka 1 300 kvm på fastigheten Övraby 1:14. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2006-09-05 § 138 gällande mark- 
     disposition på del av Övraby 1:14, 
 
att godkänna upprättat avtal med ägare till fastigheten Övraby 1:202 gällande  
     markdisposition på del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista  
Ägare till fastigheten Övraby 1:202 
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AU § 394/13   13/KS0011 
Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 99 att en översyn görs gällande regler 
för övriga samlingslokaler i kommunen samt återrapportering sker i november 
2013. 
 
Kommunchefen redovisar förslag på regler för bidrag till allmänna samlings-
lokaler. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget gällande regler för bidrag till allmänna  
     samlingslokaler lämnas till kommunchefen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-01-14. 
 -----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Arbetsutskottet 
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AU § 395/13 
AU § 299/13 
AU § 47/13 12/KS0053 
Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden och 
socialnämnden      
      
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154 gällande budget 2013 att 
bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger nivå med standardkostnaderna informerar ekonomi-
chefen om ny rapport från Sveriges kommuner och landstings gällande netto- 
och standardkostnaderna som bygger på kommunens årsredovisning 2011. 
 
Enligt de nya uppgifterna börjar kommunens standardkostnader närmar sig 
Sveriges kommuner och landstings standardkostnader. 
 
Barnomsorgens del ligger något under standarkostnaden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-05: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att uppdra åt bildnings-
nämnden att organisera grundskola och barnomsorg så att 2015 års bokslut 
ligger i nivå med standardkostnaderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09 § 120 att efterhöra med kommun-
styrelsen om anpassning till standardkostnaderna är ett relevant mått för att nå 
kvalitet på den verksamhet som bildningsnämnden bedriver. 
 

Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att beslutet som kommunfullmäktige tog  
2012-11-12 § 154 gäller och ska verkställas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 395/13, Anpassning till standardkostnader, 
bildningsnämnden och socialnämnden      
  
Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialtjänsten att nå standardkostnader 
under 2014-2015, vilket innebär en minskning av kostnaden med 1 150 tkr år 
2014 och lika mycket 2015. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-09-18 § 103 att översända till kommunstyrelsen 
för kännedom biträdande socialchefs redovisning av planerade minskningar för 
att nå standardkostnaderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 103 att till kommunfullmäktige yrka 
att inte behöva anpassa verksamheten inom bildningsnämnden till standard- 
kostnader. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att med hänvisning till nämndens uppdrag enligt 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2014 är inte anpassning till standard-
kostnader längre aktuellt. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att målet ska vara att anpassa organisationen till 
standarkostnader. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M    X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 395/13, Anpassning till standardkostnader, 
bildningsnämnden och socialnämnden      
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till nämndens uppdrag enligt kommunfullmäktiges 
     budgetbeslut 2014 är inte anpassning till standardkostnader längre aktuellt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 396/13 
AU § 310/13   13/KS0115  
Bredbandsstrategi i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg redovisar upprättat dokument som syftar till att vara ett program 
för den framtida utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Torsås kommun. 
 
Detta dokument beskrivs på en övergripande nivå, en långsiktig strategi för 
utbyggnad av fibernät i Torsås. 
 
Vid genomgång av dokumentet Bredband i Torsås framkom några mindre 
justeringar som ska åtgärdas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta synpunkter på dokumentet Bredband i Torsås från partigrupperna, 
 
att eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
     2013-11-15.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03: 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande dokumentet Bred-
bandsstrategi i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från centrala ledningsgruppen på dokumentet Bred- 
      bandsstrategi i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-01-14.  
-----  
Sändlista 
Centrala ledningsgruppen 
Arbetsutskottet 
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AU § 397/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal III, 2013    
 
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. 

 

Rapport kvartal III, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 20 
Typ av bistånd: LSS (1) 
 Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (4) 
Antal dagar från beslut till rapportering: LSS 116 
 Boendestöd 11 579 

 Daglig verksamhet 7 300 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 906 
Antal män: 0, 3, 2, 1 
Antal kvinnor 1, 6, 4, 3 
 
LSS-beslut (1 beslut) är verkställt under 3:e kvartalet (2013-19-16). 
 
När det gäller boendestöd (9 beslut) och daglig verksamhet (6 beslut) så är 
dessa beslut fattade under perioden 2006-01-01 till 2012-02-25. Samtliga 15 
beslut är verkställda under 3:e kvartalet (2013-09-30). 
 
Individ- och familjeomsorgen/kontaktperson/familj (4 beslut). Ett beslut har 
upphört 2013-07-03 då ansökan om kontaktperson återtagits. Ett beslut har 
avbrutits under kvartal II då den enskilde begärt byte av kontaktfamilj samt 
ytterligare två beslut. Det tre sistnämnda besluten har inte kunnat verkställas 
på grund av resursbrist (kontaktperson/familj). 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 397/13, Icke verkställda beslut kvartal III, 2013    
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 398/13   13/KS0046 
Avtal Migrationsverket 2014-01-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt lag är kommunerna inte skyldiga att teckna avtal med Migrationsverket, 
däremot kommer kommunerna troligtvis att vara skyldiga att från och med 
2014-01-01 ta emot ensamkommande barn/ungdomar. 
 
Om lagstiftningen träder ikraft 2014-01-01 och inget avtal tecknas har 
kommunerna ingen påverkan över hur många barn/ungdomar som placeras i 
kommunen. Tecknas avtal om ett visst antal platser för asylsökande anses 
platserna ”fyllda” när antalet barn/ungdomar, enligt avtal, är placerade. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 124 att föreslår kommunfullmäktige att, 
under förutsättning att regeringen fattar erforderliga beslut, teckna avtal med 
Migrationsverket om fem platser varav fyra ska vara reserverade för asyl-
sökande barn/ungdomar 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att regeringen fattar erforderliga beslut, teckna avtal  
     med Migrationsverket om fem platser varav fyra ska vara reserverade för  
     asylsökande barn/ungdomar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 399/13 
AU § 329/13 
KF § 146/12   12/KS0151 
Motion – Miljökompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att Torsås kommun ökar sin 
miljömedvetenhet och bidrar till minskad klimatpåverkan. Flera kommuner 
och landsting i landet klimatkompenserar som en del i sitt miljöarbete. 
 
Moderaterna i Torsås yrkar: 
 
att Torsås kommun snarast börjar miljökompensera sina flygresor, 
 
att Torsås kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur 
övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom 
och utanför kommunen kan miljökompenseras. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15: 
 
att överlämna motionen – Miljökompensering till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygg- och 
miljönämnden 2013-09-17 § 136 antar förslag daterat 2013-03-15 från 
länsgemensam arbetsgrupp gällande Klimatkompensering av samhällsbetalda 
resor i Kalmar län. Att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med 
tillhörande aktiviteter för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark 
till en fossilbränslefri sådan samt att vidarebefordra förslaget till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet, därefter åter till arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg informerar om den 
mängd bilar och resor som utförts under 2012. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 399/13, Motion – Miljökompensering 
 
Vid årsskiftet 2012 fanns det tolv etanolbilar var av tre inom kommunstyrelsen 
och sex på socialförvaltningen, dessa är inte bortplockade från den totala 
kostnaden 829 140 kronor (kostnad för klimatkompensering flyg 10 %, bil 5 % 
totalt 44 460 kronor) vilket de borde vara. Det går inte att utläsa i ekonomi-
hanteringen unika bränslekostnader. Kostnaden för tekniska nämnden syns 
inte då en stor del av kostnaden går till arbete och arbetsfordon som inte 
behöver kompenseras. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 
  
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 400/13   13/KS0026  
Tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11 § 145 att till kommunstyrelsen yrka att 
samtliga politiker skall ha tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
genom inlogg eller motsvarande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson till arbets- 
     utskottet 2014-01-14 för information om kommunens trådlösa nätverk.  
-----  
Sändlista 
IT-chef 
IT-tekniker 
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AU § 401/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut  
2013-12-01 
Avslutade ärende, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut  
2013-12-01. 

 Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-12 § 170, En enklare 
detaljplaneprocess – remiss från Socialdepartementet, 13/KS0185. 

 Letter of Intent, Samarbete med Linnéuniversitet i forskning och 
framtagande av framtida teknik för utgrävning av deponier, 13/KS0139. 

 Skrivelser inkomna gällande asylboende, Möre hotell 13/KS0182. 

 Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2013-10-31, dnr 403-5055-13 rörande 
detaljplan för Järnsida 1:2 med flera, 11/KS0229. 

 Förändring av utskickat förslag till budget 2014, Kalmarsunds Gymnasie- 
förbund, 13/KS0178 

 Skrivelse till ordförande i kommunstyrelsen gällande bättre hälsa för vår 
ungdom. 13/KS0119. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 26   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 402/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet, Budskaps- och medieträning, 2014-03-11, Oskarshamn. 

 Migrationsverket med flera, Rådslag kring utformningen av en ny modell 
för anvisning och mottagande av kvotflyktingar, 2014-01-22, Stockholm. 

 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 403/13   13/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Tekniknod. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 

 

 IQMTEL, Täckningskollen. 1 års licens 36 000 kronor exklusive moms. 

 Nätverk – Service skapar nätverk. Projektledare Johanna Kohnen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med IQMTEL, Täckningskollen,  
 
att informera kommunstyrelsen om företaget IQMTEL, Täckningskollen, 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 404/13   13/KS0192  
Kommunal hjälpmedelssamverkan Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag för Torsås kommun på 
nyinträde i Kommunal hjälpmedelssamverkan Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2013-12-10 samt 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 405/13 
AU § 239/13   13/KS0022, 13/KS0014 
Besöks och turismnäringen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kenneth Lundin från Torsås Företagscentrum TFC och vikarierande turism-
ansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om deras tankar för att eventuellt 
utveckla samarbetet inom respektive verksamheter. 
 
Ann-Sofie lämnar en redovisning av inflyttaranalys baserad på intervjufrågor 
januari – februari 2013 (72 svarande) och undersökning gjord 2011 (57 
svarande). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att frågan om intresse för ett samarbete tas med till nästa styrelsemöte i Torsås 
     Företagscentrum samt 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03: 
 
Kenneth Lundin från Torsås Företagscentrum TFC och turismansvarig Ann-
Sofie Gränefält redovisar en analys och rekommendation som genomförts av 
Torsås kommun och Torsås Företagscentrum (TFC). 
 
Syftet är att arbete fram en målbild och inriktning på kommunens besöksnäring 
och turism. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen och turismansvarig bjuder in från besöksnäringen för ett 
     informationsmöte angående besöks och turismnäringen i Torsås kommun.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Turismansvarig
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AU § 406/13 
AU § 351/13   13/KS0014 
Förslag och förbättringar 2014, Vandringsleden i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rickard Olsson har lämnat in förslag och förbättringar 2014 på vandringsleden 
i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att bjuda in turismansvarig för en redovisning av årets verksamhet inklusive 
     vandringsleden.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält redovisar sina kommentarer kring förslag 
och förbättringar av vandringslederna samt informerar kort om turism-
säsongens verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna och notera turismsansvariges kommentarer kring förslag och 
     förbättringar av vandringslederna. 
-----  
Sändlista 
Rickard Olsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-03 
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AU § 407/13   13/KS00193 
Hemställan om årlig medfinansiering från kommunen, Garpens 
Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering från kommunen med 
200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta en marknad- och verksamhetsplan från Garpens Vänner och värd- 
     paret ut i från deras perspektiv. 
-----  
Sändlista 
Garpens Vänner/Värdparet  
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AU § 408/13   13/KS0194  
Unik Resurs, socialnämndens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att offert har inkommit från Unik 
Resurs gällande analys av socialnämndens verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2013-12-10, 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 409/13 
AU § 345/13 
AU § 303/13   13/KS0154 
Torsås 22:1, före detta brandstationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S har lämnat in en bild på taket på fastigheten Torsås 22:1 
som visar att ett stort antal takpannor är trasiga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
På fastigheten Torsås 22:1 finns inget bokfört värde. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har varit uppe på taket. Enligt hans 
bedömning är pannor är söndervittrade (ej åverkan). 
Det lyftes på ett antal pannor och pappen är inte så frisk. Från vinden såg 
svallen ut att vara frisk.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att inhämta anbud på reparation av del av taket, alternativt byte av hela taket. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Finansiering för byte av tak på den del som är skadat på norra sidan mot 
läkarmottagningen ligger på 171 800 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att beställa och anta priset 171 800 kronor för byte av tak på den del som är  
     skadat på norra sidan mot läkarmottagningen. 
-----  
Sändlista 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 
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AU § 410/13   13/KS0019  
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på arbetsbeskrivning för en HR-
utvecklare. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att påbörja rekrytering av en HR-utvecklare. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 411/13 13/KS0182, 13/KS0177, 
13/KS0045, 13/KS0119  

Övriga frågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M efterhör om kommunledning har fått samma information 
som näringslivet i Söderåkra har fått, gällande ny verksamhet på Möre hotell. 
 
Informationen har inte varit densamma.  
 
Roland Swedestam, S efterhör var ärendet Trygghetsboende i Torsås ligger. 
 
Kallelse kommer för ett sammanträffande om trygghetsboende. 
 
Eva-Kristina Berg, C informerar om förändringar som är på gång inom 
Kalmarsundsregionens Renhållare, förbundsdirektion i stället för fullmäktige. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterfrågan ett underlag för Lusen. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, 
 
att lämna en framställan till socialnämnden och bildningsnämnden att upprätta 
     ett underlag till beslut angående Lusen.  
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
 
 
 
 


