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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 290 - 310 
 
§ 290 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 
 samt avslutade ärende 2014-11-01 
§ 291 Framställan om markköp, del av Torsås 5:2 
§ 292 Icke verkställda beslut kvartal III, 2014 
§ 293 Ansökan om bidrag till utbildnings- och informationsinsatser för 
 nämndemän 
§ 294 Information om arbetet att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i 
 Kalmar län 
§ 295 Redovisning delegationsbeslut, avtal 
§ 296 Ansökan om ekonomiskt bistånd, Torsås Ryttare  
§ 297 Tekniknod 
§ 298 Medborgarförslag – Bygg en simhall och aktivitetshall 
§ 299 Motion – Laddstolpar för elbilar 
§ 300 Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
§ 301 Delårsrapport 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 302 Årsredovisning 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 303 Översiktsplan och VA-plan 2014, Mörbylånga kommun 
§ 304 Vattenvårdsplan 
§ 305 Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
§ 306 Delgivningsärende 
§ 307 Kommunledningen informerar 
§ 308 Information förstudie ”Kulturhus” 
§ 309 Information, Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa 
 stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv 
§ 310 Slutrapport – Service skapar tillväxt 
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AU § 290/14 14/KS0077 
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-11-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in bildningschefen för en lägesrapport med anledning av motion – 
    Kommunal musik-/ kulturundervisning, 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-11-01. 
 

föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens uppdrag att ta fram en lokalutredning över  
     kommunens fastigheter samt 
 
att uppdraget härmed anses avslutat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 291/14 14/KS0151 
Framställan om markköp, del av Torsås 5:2       
      
Ärendebeskrivning 
 
Framställan föreligger från Göran Engdahl, Torsås om att få köpa cirka 570 
kvm mark på del av Torsås 5:2. Marken ligger i anslutning till Torsås 4:95. 
 
Skälet till ett markköp att göra detta område till ett fint grönområde. Idag 
används området till att lägga allt möjligt trädgårdsavfall. 
 
På detaljplanen är området markerat som allmän plats (gatumark), det är vägen 
som ska fortsätta ner till en vändzon. Det är utritat fler tomter till bostäder 
mittemot Torsås 4:95. Utifrån detta så kan man inte sälja marken. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan om markköp på del av Torsås 5:2 med hänvisning till  
     gällande detaljplan, 
 
att erbjuda Göran Engdahl, Torsås ett nyttjanderättsavtal istället på del av  
     Torsås 5:2. 
-----  
Sändlista 
Göran Engdahl, Torsås 
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AU § 292/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal III, 2014  
 
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, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut:  2, varav 1 verkställd 

 under kvartal III (2014-
07-11) 

  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20131011 – 20140711 IFO Familjeresurs 

Man 20131216 –   SoL Kontaktperson – (resursbrist) 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 578 
Antal män: 2 
Antal kvinnor 0 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2014. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 293/14   14/KS0178 
Ansökan om bidrag till utbildnings- och informationsinsatser för 
nämndemän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening är en förening till stöd för nämnde-
män valda av kommunfullmäktige i södra Kalmar län. 
 
Nämndemannaföreningen anser att det är angeläget att förstärka 
informations- och utbildningsinsatserna kommande år med anledning av 
lagändringen som träder i kraft 2014-09-01 efter regeringens proposition 
2013/14:169 ”Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav”. 
 
Föreningen ansöker om ett årligt stöd under mandatperioden med 300 kronor 
per vald nämndeman för Torsås kommun. Med anledning av införandet av 
förskjuten mandatperiod för nämndemän avser ansökan åren 2015-2019. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2015 för de fyra nämndemän som 
     kommunfullmäktige utser.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 294/14 
AU § 166/14   14/KS0100  
Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Västerviks kommun har genomfört två förstudier för att undersöka 
möjligheten att starta regionalt VO-college i Kalmar län. Under förstudierna 
har kontakt tagits med samtliga kommuner i norra länet samt med 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Nybro kommun, Landstinget och 
Regionförbundet. Företrädare för Kalmarsunds Gymnasieförbund och Nybro 
kommun har i sin tur lovat kontakta kommunerna i södra länet. 
 
Förstudierna visar att det finns intresse från länets kommuner och från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Landsting och Regionförbund att ett VO-
college bildas. 
 
Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har därför beslutat att påbörja arbetet 
med att bilda ett regionalt VO-college. 
 
Västerviks kommun inbjuder Torsås kommun att delta i bildandet av VO-
college Kalmar län. Västerviks kommun vill om möjligt ha svar på inbjudan 
senast 2014-06-30. Det är önskvärt om Torsås kommun samtidigt kan redovisa 
namn på styrgruppsmedlemmar till interimistisk styrgrupp. 
 
Kostnaden för processen fram till certifiering av regionalt VO-college beräknas 
till 900 tkr per år under tre år. En hemställan är gjord till Regionförbundet och 
Landstinget om bidrag med 300 tkr vardera per år under tre år.  
 
Västerviks kommun föreslår att de kostnader som inte täcks av bidrag från 
Landsting och Regionförbund delas mellan ingående kommuner (och 
gymnasieförbund) i relation till kommunernas folkmängd). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Västerviks kommun för mer  
     information i ärendet.    
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04 
 
Processledare för arbetet är Esbjörn Grandalen som tillträder 2014-11-01 fram 
till och med 2017-10-31.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 294/14, Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Arbetet befinner sig nu i ett uppstartsskede och nästa steg blir att formera styr- 
grupper med mera. Arbetet kommer inledningsvis att fokusera på att 
styrgruppen får möjlighet att lära sig mer om vo-college och kraven för att bli 
certifierade. 
 
Processledaren kommer att i början av november ta kontakt med berörda 
kommuner, landsting med flera för uppstart av arbetet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från kommunerna i länet deras syn 
     på ett Vård- och omsorgscollege, 
 
att notera informationen om arbetet att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i 
     Kalmar län, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-11-18. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 295/14  14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal. 
 

 Grundavtal – Regional samverkan kring Samhällsorientering på 
modersmål, Regionförbundet i Kalmar län. 

 SFI-utbildning för flyktingar, Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 Hyresavtal, Selecta. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut, gällande tecknade avtal. 
-----  
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AU § 296/14 
AU § 284/14  14/KS0159 
Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
I och med den tragiska branden som Torsås Ryttare blev utsatt för i juli 2014 
står nu klubben och dess medlemmar bland annat utan klubblokal.  
 
Försäkringsbolaget har värderat den gamla klubbstugan och kommer att vara 
delaktiga i uppbyggnaden, men bara till viss del, eftersom klubbstugan fått ett 
åldersavdrag.  
 
Utöver klubbhuset brann även andra byggnader såsom stall och arbetsbod. 
 
Torsås Ryttare har ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet, men ser Torsås 
kommun som en självklar delfinansiär för klubblokalen. 
 
Torsås Ryttare ansöker om bidrag med 400 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2014-11-04 Sarah Ejermark från Torsås Ryttare  
     för mer information i ärendet.  
 

Arbetsutskottet behandling 2014-11-07 
 
Sarah Ejermark från Torsås Ryttare informerar om föreningens situation. 
 
Föreningen har även ansökt om bidrag hos Riksidrottsförbundet och Allmänna 
arvsfonden 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till satsningen under förutsättning att Riksidrotts- 
     förbundet, Allmänna arvsfonden och Svenska Handikappidrotsförbundet  
     beviljar bidrag till Torsås Ryttare, 
 
att om Torsås Ryttare kan genomföra projektet beviljar Torsås kommun en 
     medfinansiering upp till 400 000 kronor, 
 
att beviljade medel i så fall belastar 2014 år budget,  
 
att Torsås kommun gärna ser att föreningen även satsar på handikappidrotten. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 297/14 
AU § 238/14   14/KS0181 
Tekniknod 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt efter mötet 2014-02-05 med 
Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun gällande Tekniknod. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar 
kommun bjuds in till ett möte för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-02: 
 
att bjuda in presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun till ett möte  
     för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
  

Arbetsutskottet behandling 2014-11-07 
 
Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län informerar om gemen-
samma stödstrukturer för innovation och förnyelse i Kalmar läns näringsliv, 
innefattande Tekniknod med säte i Torsås. 
 
Diskuterades långsiktigheten för ett bevarande av Tekniknoden i Torsås. 
 
Förslag på en finansieringsmodell kommer att arbetas fram 2014-11-14. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt att ärendet återkommer i arbetsutskottet  
    2014-11-18 och i kommunstyrelsen 2014-11-25. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 298/14 
KF § 99/14   14/KS0142 
Medborgarförslag – Bygg en simhall och aktivitetshall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
bygger en simhall och aktivitetshall på området mellan idrottsplatsen Sahara 
och sporthallen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg en simhall och aktivitetshall till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bygg en simhall och aktivitetshall med hän- 
     visning till det ekonomiska läget för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 299/14 
KF § 102/14   14/KS00161  
Motion – Laddstolpar för elbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen införskaffar fem 
laddstolpar för allmänheten i samband med att laddstopar införskaffas till nya 
parkeringen vid IT enheten och att dessa placeras enligt följande; två på Torget 
och en vid ICA (intill gamla posthuset), en i Bergkvara och en i Söderåkra.  
 
Med den stora utveckling av framtidens bilar måste Torsås kommun främja 
möjligheten till användningen av elbilar och därmed även laddplatser. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – laddstolpar för elbilar till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämnden för 
    för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen.  
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 300/14 
KF § 103/14   14/KS0162  
Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen får mandat att 
under innevarande budgetår förstärka nämnds budget vid kraftig volym-
förändring (kostnadsökning över 500 000 kronor) med vad kostnadsökningen 
blir samt att det inrättas en buffert hos kommunstyrelsen i kommande budget, 
som kan användas bland annat till resurs vid volymförändring.  
 
Mot bakgrund av att nuvarande resursfördelning ger en sämre kvalité i 
verksamheten vid tvingad ökning av verksamhet på grund av lagstadgad 
verksamhet/volymförändring och att de ekonomiska ramarna ska följas av en 
verksamhet, där budgeten ska vara i balans. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året 
     till kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året  
     till ekonomichefen för att upprätta en beräkningsmodell som passar  
     samtliga förvaltningar. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen.  
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 301/14 14/KS0175 
Delårsrapport 2014, för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region- 
förbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 102/14 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2014 samt beslutat att rapporten sänds till Reginförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Delårsrapport och granskningsrapport för 2014 föreligger från Region-
förbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2014 för Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 302/14 13/KS0045 
Årsredovisning 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare av dess 
styrelse. 
 
Styreslen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2013 föreligger från Kalmarsunds- 
regionens Renhållare. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning 2013 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 303/14 14/KS0179 
Översiktsplan och VA-plan 2014, Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsredogörelse och granskningsförslag till översiktsplan och VA-plan 
2014 för Mörbylånga kommun föreligger för granskning och synpunkter fram 
till och med 2014-12-29. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på översiktsplan och VA-plan 2014 för Mörbylånga  
     kommun från bygg- och miljönämnden. 
----- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 304/14 14/KS0128 
Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kustvårdsplan Torsås kommun har under många år varit ett dokument som 
inspirerar och lett till att många miljöprojekt skapas. I augusti 2013 tog bygg- 
och miljönämnden ett beslut att utöka kustvårdsplanen till en vattenvårdsplan 
för alla våra vatten, då vattenarbetet börjar på land ut med alla våra vatten. 
 
Vattenvårdsplanen är den fjärde planen med fokus på vatten. Den första kust- 
vårdsplanen för Torsås kommun antogs i kommunfullmäktige 2005-06-15 och 
avsåg perioden 2005 – 2008. Vattenvårdsplanen föreslås gälla 2014 – 2018. 
 
Planen är en sammanställning av befintligt material så som senaste kustvårds-
planen, biotopkarteringar, Vattenmyndighetens material, lokala aktörers 
material och kunskaper med mera. Planen framställs som en uppslags- och 
inspirationsbok.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-06-11 § 56 att godkänna vattenvårds-
planen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande som ett 
underlag till kommunens fortsatta vattenvårdsarbete. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta vattenvårdsplanen som ett underlag till kommunens 
     fortsatta vattenvårdsarbete. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 305/14 
KS § 239/14 
AU § 280/14  14/KS0101 
Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2012 signerade Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och 
Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt 
en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda 
för Kalmar län. 
 
Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående 
aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. 
Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder människor och företag. 
 
I förslag till remiss presenteras ett 30-tal förslag och initiativ från de fem 
tillsatta temagrupperna. Ambitionen är att under åren 2015 – 2020 som 
agendan gäller, vartannat år följa upp och sammanställa de insatser som görs. 
Där behov och möjligheter finns, ska man gå in med stödjande insatser. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har i § 137/14 beslutat att sända Regional 
digital agenda för Kalmar län på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen i 
Kalmar län samt Landstinget Kalmar län. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2014-11-06. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till svar på Regional digital 
     agenda för Kalmar län, 
 
att remissvaret redovisas i kommunstyrelsen 2014-10-28.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-10-28: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet, att godkänna upprättat remissvar  
     från kommunchefen gällande regional digital agenda för Kalmar län. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04: 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag på remissvar gällande digital 
agenda för Kalmar län. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 25   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 305/14, Remiss – Regional digital agenda för 
Kalmar län 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat remissvar från kommunchefen och översända svaret på 
     remiss – Regional digital agenda för Kalmar län till Regionförbundet i  
     Kalmar län, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 306/14   14/KS0003 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Arbetsmarknadens utveckling, september 2014.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar delgivna ärende. 
 ----- 
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AU § 307/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Djursvik. 

 Investeringsregler. 

 IT-avdelningen, 14/KS0079. 

 Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2015. 

 Torsås marknad 2014. 

 Personaldagarna i april 2014. 

 Länsstyrelsen 2014-11-05, flyktingmottagning. 

 Torsås Företagscentrum, pensionsavgång. 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om: 
 

 2014-11-21, Höghastighetståg, Henrik Nilsson Bokor, S medverkar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in politiker från kommunerna i södra länet för en diskussion om en 
     eventuell samverkan inom IT-området, 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 308/14   14/KS0173  
Information förstudie ”Kulturhus” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges; 
 

 Statusrapport, 2014-06-17, underlag styrgruppsmöte. 

 Avrapportering av förstudie, 2014-10-10, styrgrupp – presentation. 

 Slutrapport fas 1, 2014-10-28, styrgruppsmöte. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen gällande förstudie ”Kulturhus”, 
 
att ärendet gällande förstudien, härmed anses avslutat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 309/14 
AU § 149/14 14/KS0107  
Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa stöder ur 
ett centraliserat och decentraliserat perspektiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C ger en lägesrapport om verksamheten inom 
ekonomiavdelningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att kommunchefen och ekonomichefen upprättar ett förslag på en fungerande 
     stabsfunktion inom områdena personal/ekonomi/IT/nämndadministration 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2014-09-16. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04: 
 
Jörn Wahlroth, PwC utredning är avgränsat till det administrativa stödet 
avseende ekonomi, personal, IT, nämndadministration, samt 
information/medborgarservice. Uppdraget genomförs med ett kommun-
koncernperspektiv. 
 
Intervjuer har genomförts med ordförande i kommunstyrelsen och 
nämnderna, kommunchef, ekonomichef, personachef, förvaltningschefer, VD 
samt personal som arbetar med det administrativa stödet. 
 
Rådgivningsrapport daterad oktober 2014 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Jörn Wahlroth, PwC kommer till kommunstyrelsen 2014-11-25 för 
     en redovisning av rådgivningsrapporten – Belysning av det administrativa 
     stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU 310/14 
AU § 127/14   14/KS0050  
Slutrapport – Service skapar tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet slutrapport, Service skapar tillväxt utgår eftersom Joanna Kohnen och 
samhällsbyggnadschef Martin Storm inte kan närvara och redovisa rapporten. 
----- 


