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§ 31 Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
 handläggning inom äldre- omsorgen 
§ 32 Möre hotell, simbadsavtal 
§ 33 Avskrivning, Målning lägenhet Olssonska gården 
§ 34 Avskrivning, ramp till blomsteraffären, Olssonska gården 
§ 35 Avskrivning, Markförvärv, Bergkvara 2:33 
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AU § 22/15 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår, för inhämtande av kompletteringar. 
-----  
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AU § 23/15 
AU § 3/15   15/KS0017 
Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens internbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att ärendet återkommer för beslut i arbetsutskottet 2015-02-03 och i kommun- 
     styrelsen 2015-02-24.  
 

Arbetsutskottet behandling 2015-01-27 
 
Personalutskottet beslutar 2015-01-27 § 5 att tjänsterna inom personal- 
avdelningen ska redovisas i internbudgeten för 2015. 
 
Christofer Johansson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut vid dagens sammanträde utan inväntar sammanträffande med sin parti-
grupp. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar följande revidering och komplettering i intern-
budgeten för 2015: 
 

 10200 Kommunstyrelsen, 20 000 kronor 

 80017 Chefsutveckling, 100 000 kronor 

 81304 Bredband/kommunutveckling 633 000 kronor, efter beslut i 
kommunstyrelsen 

 Feriearbetande ungdom 2015, 20 000 kronor. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad och kompletterad internbudget 2015 för kommun- 
     styrelsen enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 24/15 
AU § 23/15 
KS § 255/14   14/KS0019 
Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S yrkar att punkt A:3 gällande kurser, konferenser, resor 
samt representation för ordförande och kommunchef upphävs och att ärendet 
återkommer i arbetsutskottet för en genomgång av delegationsordningen i sin 
helhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-11: 
 
att upphäva punkt A:3 gällande kurser, konferenser, resor samt representation 
     för ordförande och kommunchef 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet för en genomgång av delegations- 
     ordningen i sin helhet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-03 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar följande revidering och komplettering i 
delegationsordning för kommunstyrelsen: 
 

 A:3: Kurser och konferenser, resor för kommunchefen, 1 – 2 dagar, 
verkställighetsbeslut kommunstyrelsens ordförande 
Kurser och konferenser, resor för kommunstyrelsens ordförande, 1 – 2 
dagar, verkställighetsbeslut kommunchefen. 

 A:4: Kurser, konferenser, resor samt representation för övrig personal,  
1 – 2 dagar, verkställighetsbeslut närmaste chef. 

 A:6: Tecknade avtal, verkställighetsbeslut firmatecknare två i förening. 

 D:1: Varuinköp till och med tio prisbasbelopp. 

 D:2: Över tio prisbasbelopp. 

 D:3: Tjänsteinköp till och med två prisbasbelopp. 

 D:4: Över två prisbasbelopp. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 24/15, Delegationsordning, kommunstyrelsen, 
revidering 
 

 G:10: Bidrag till samlingslokaler enligt riktlinjer. Tas bort om bidragen 
lämnas över till bildningsnämnden. 

 G:13: Utse personuppgiftsombud. Tas bort. 

 H:19: Förändring av befattningsbenämning, verkställighetsbeslut personal- 
utskottet.  

 I:5: Delegationsbeslut närmast chef. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet bifaller 
yrkandet. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad och kompletterad delegationsordning för kommun- 
     styrelsen enligt Roland Swedestams, S yrkande, 
 
att uppdra åt ekonomichefen upprätta förslag på belopps- och tidsgräns när det 
     gäller tecknade avtal. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/15 
AU § 313/14   14/KS0190 
Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid genomgång av förslaget till reglemente för kommunstyrelsen framkom det 
några revideringar. Kommunchefen reviderar dokumentet och därefter lämnas 
det till den nya kommunstyrelsen för godkännande och fastställande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att kommunchefen reviderar reglementet, innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända gällande reglemente samt nytt förslag till reglemente för 
     kommunstyrelsen till partigrupperna för synpunkter,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-03-03. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Arbetsutskottet 
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AU § 26/15   14/KS0024 
Trafikupphandling 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Johan Bodell, Kalmar Läns Trafik KLT informerar om trafik-
upphandlingen 2017 som påbörjats. 
 
Visionen är kollektivtrafik för alla; Linjetrafik – Skolresor – Närtrafik – 
Serviceresor.  
 
Styrande dokument är Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013 – 2021 
som revideras årligen vid behov. 
 
Kalmar Läns Trafik KLT sköter även Torsås kommuns skoltrafik efter 
genomförd upphandling. 
 
Upphandlingsform: Förhandlad upphandling enligt LUF avseende 
upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster. 
 
Utvärdering; Pris – Miljö- Kvalité. 
 
Tidplan: Inlämnande av anbud, december 2015. Driftstart augusti 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trafikupphandling 2017, 
 
att bjuda in representanter från Kalmar Läns Trafik till arbetsutskottets 
     sammanträde i mars 2014 gällande närtrafiken. 
-----  
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AU § 27/15 
AU § 325/14 
AU § 162/14 
AU § 145/14 
AU § 112/14   14/KS0024  
Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan gällande ansvarsfördelningen gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18 § 81 att bjuda in Hanna Grahn för en 
utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att i samband med redovisning av skolskjutstrafikens nyttjande, lyfta frågan  
     gällande ansvarsfördelningen av kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att ärendet gällande ansvarsfördelning inom kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
     återkommer vid ett senare arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-06-02 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-14 § 64 att föreslå 
kommunstyrelsen att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för 
kollektivtrafiken samt att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmän-
nytta för invånarna i Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten. Så 
länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader ligger på bildnings-
nämndens ansvarsområde erbjuda möjlighet att vara delaktig på de arenor som 
berör trafikfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar till bildningsnämndens 
     arbetsutskott gällande bland annat ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken, 
 
att uppdra åt Hanna Grahn att informerar pensionärs- och handikapps- 
     organisationen om närtrafiken. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 27/15, Ansvarsfördelning gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar från informationsmötet med Kalmar Läns 
Trafik (KLT) angående biogas och upphandling. 
 
Ett förslag daterat 2014-11-07 redovisas över Torsås kommuns och 
handläggarens ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden på kommunchefens förslag på 
     ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet behandling 2015-02-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 109 att godkänna kommunchefens 
förslag daterat 2014-11-07 på ansvarsfördelning för kollektivtrafikfrågor i 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens förslag daterat 2014-11-07 gällande ansvar för  
     kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 28/15   15/KS0017  
Budget 2015 - Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår från dagordningen. 
-----  
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AU § 29/15 
AU § 13/15   15/KS0026  
Samordning för asylsökande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson informerar kort om den kommunala verk-
samheten med anledning av anläggningsboende för asylsökande flyktingar på 
före detta Möre hotell. 
 
Koordinater/samordnare Johan Ceedigh informerar om sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Första uppgiften var att kartlägga de olika kontakterna. 
 
Verksamhetens framtidsmål är att bilda två arbetsgrupper kring asylsökande i 
Torsås kommun, en styrgrupp och en operativ verksamhetsgrupp.  
 
Syftet: 
 

 Lägesrapport 

 Ökat samarbete 

 Bättre insikt och förståelse för varandras profession 

 Punktinsatser 

 Gemensamma målsättningar och lösningar 

 Förebyggande arbete. 
 
Tjänsten som koordinater/samordnare upphör siste mars 2015.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att notera informationen avseende asylsökande, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-02-03. 
 

Arbetsutskottet behandling 2015-02-03 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om arbetsfördelningen på ekonomi-
avdelningen gällande återsökning av kostnaderna.  
 
PwC kommunal sektor har beskrivit arbetet om hur arbetet med att ansöka om 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet bör fördelas inom kommunen. 
Frågan gäller i vilken omfattning uppgifter ska centraliseras. Det är lämpligt att 
en tjänsteman, i del av sin tjänst, får ett samordnande uppdrag gällande åter-
sökning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 29/15, Samordning för asylsökande flyktingar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att ta fram en redovisning av återsökningar 
     innefattande tjänsten samordnare för asylsökande flyktingar, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-02-24. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 30/15   15/KS0039  
Informationssäkerhetssamordnare och personuppgiftsombud 
för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag daterat 2015-01-26 föreligger från ekonomi/IT-chef Kent Frost om att 
utse Karina Haferbier att från och med 2015-02-01 i sin nya tjänst som 
handläggare på IT-enheten även vara kommunens informationssäkerhets- 
samordnare och personuppgiftsombud. 

 
Information är en viktig tillgång. Den utgör en förutsättning för att bedriva vår 
verksamhet. Informationen kan vara tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, 
skickad med post eller e-post. 
 
Oavsett vad för form informationen har eller hur den överförs eller lagras 
måste den alltid få ett godtagbart skydd. Arbetet med informationssäkerhet 
syftar till att bevara: 
 

 Sekretess 

 Riktighet 

 Tillgänglighet 

 Spårbarhet. 
 
Kommunen har en informationssäkerhetspolicy med instruktion för användare 
och förvaltning. 
 
I uppdraget som kommunen personuppgiftsombud ingår bland annat att svara 
för att kommunen följer personuppgiftlagen samt för register över vilka 
databaser som lagrar personuppgifter. 
 
Kommunen saknar idag utsedd informationssäkerhetssamordnare. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att utse Karina Haferbier att från och med 2015-02-01 
     vara kommunens informationssäkerhetssamordnare samt personuppgifts- 
     ombud för kommunstyrelsen, 
 
att överlämna ärendet till personalutskottet för godkännande av ny tjänst som 
     handläggare på IT-enheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 31/15 15/KS0027 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds-
handläggare inom äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att socialnämnden vidtagit vissa åtgärder, men att 
allvarliga brister kvarstår i handläggning och dokumentation. I bifogad rapport 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggning inom äldreomsorgen, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 32/15   15/KS0036  
Möre hotell, simbadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet om disposition av simbadanläggning mellan Möre Hotell i Söderåkra 
och Torsås kommun löper under tiden 2010-09-01 till och med 2016-08-31. 
Om inte avtalet sägs upp av någondera parten löper avtalet ytterligare fem (5) 
år åt gången. Avtalet ska skriftligen sägas upp senast arton (18) månader före 
avtalsperiodens utgång. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avtalet om disposition av simbadanläggningen, föranleder inte till någon 
     åtgärd. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 33/15 
AU § 11/14   14/KS0023  
Målningsarbete, lägenheten Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
På initiativ av Kulturföreningen Olssonska gården har ett anbud inkommit 
gällande uppfräschning av lägenheten över blomsteraffären. 
 
Kulturföreningen Olssonska gården har i upprättat avtal med Torsås kommun 
möjlighet att disponera lägenheten. Föreningen har tänkts sig att tillfälligt hyra 
ut lägenheten.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att inhämta från Sweco, protokollet från utförd energibesiktning, 
 
att inhämta en kostnadsberäkning gällande renovering av hela huset (lägenhet 
     samt blomsteraffär), 
 
att eventuellt överlämna byggnaden till Torsås Fastighets AB, 
 
att informera hyresgäst och Kulturföreningen Olssonska gården vad som  
     kommer att hända med byggnaden.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården. 
----- 
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AU § 34/15   13/KS0115  
Ramp till blomsteraffären, Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg, Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) har 2013-11-18 lyft 
frågan om behovet av en handikappramp till ingången vid Adolfssons 
Blommor.  
 
Avtalet med Adolfssons Blommor avslutas 2015-04-30. 
 
Ronny Ramberg, Kulturföreningen Olssonska gården har kommit in med 
skrivelse daterad 2014-03-13 med anledning av ramp till huvudbyggnaden. 
Idag finns en ramp utan ledstänger in till fastigheten. 
 
Enligt samhällsbyggnadschefen Martin Storm 2015-01-30 kommer Johnny 
Kullberg på Torsås Fastighets AB att sätta dit en tillfällig ramp, men på sikt 
måste en permanent ramp som håller måtten sättas dit. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärenden avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården, 
 
att meddela Ronny Ramberg samhällsbyggnadschefen svar gällande ramp till 
     huvudbyggnaden på Olssonska gården. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 35/15 
KS § 264/13 
AU § 343/13 
AU § 243/13 13/KS0125 
Markförvärv, Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att säkerställa framtida möjligheter för expansion av Automatlego i 
Bergkvara AB, hemställer företagets VD Povel Varga om att få förvärva 10 000 
kvm i anslutning av fastigheten Blocket 1 i Bergkvara.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Automatlego i Bergkvara AB, 
 
att upprätta förslag på köpeavtal med Automatlego i Bergkvara AB gällande 
     Bergkvara 2:33. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att Automatlego i Bergkvara AB har 
     försatts i konkurs. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 36/15   15/KS0033  
Vård av gravplats i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svenska kyrkan har det kommit in en skrivelse gällande vård av grav plats 
på Torsås kyrkogård. 
 
Graven tillhör Per Isaksson. Stiftelsen Per och Emma Isakssons gravvårdsfond 
som är avslutad. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att se över testamentet med anledning av gravvården för Stiftelsen Per- och  
     Emma Isaksson gravvårdsfond, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-02-24. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 37/15 
AU § 344/14   14/KS0201 
Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknads-
handel, Medlemskap i Marknadsarrangörerers förening MAF 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Konsumentverket föreligger rekommendationer och bestämmelser för 
Svensk Marknadshandel. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02: 
 
att inhämta synpunkter från marknadsgeneral Lennart Adolfsson på  
     rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel från   
     Konsumentverket.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-03 
 
Marknadsgeneral i Torsås kommun Lennart Adolfsson informerar om att i 
princip följs de rekommendationer som finns med i Konsumentverkets regler. 
Men han påtalar att punkt 4 gällande bekräftelse som ska skickas ut med 
fakturan och aktuell karta över marknadsområdet som visar var platsen är 
belägen är svår att följa. 
 
Förfrågan har kommit in från Marknadsarrangörers Förening (MAF) om 
medlemskap i deras förening. Som medlem betalar varje organisation/förening 
en årlig medlemsavgift om 1 250 kronor. Därtill kommer en serviceavgift om 
150 kronor för varje enskilt arrangemang som respektive medlem anordnar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att anta rekommendationer och bestämmelser för Svensk Mark- 
     nadshandel samt 
 
att avstå från medlemskap i Marknadsarrangörerers förening MAF.  
----- 
Sändlista 
Marknadsarrangörerers förening MAF 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 38/15   14/KS0176 
Delgivningsärende, Beslut om utvidgat strandskydd i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut om utvidgat strandskydd i Torsås kommun daterat 2014-12-19 från 
Länsstyrelsen Kalmar län föreligger. 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 14 § andra stycket att utvidga 
strandskyddsområden i Torsås kommun i enlighet med bilagd rapport Översyn 
av strandskyddet för Torsås kommun.  
 
Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut 1975-07-01 (dnr 11.123-22-75) som 
därmed upphör att gälla i den del som avser det utvidgade strandskyddet i 
Torsås kommun. 
 
Enligt 7 kap 14 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det 
överklagas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Länsstyrelsens beslut 2014-12-19 gällande beslut om utvidgat  
     strandskydd i Torsås kommun. 
-----  
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AU § 39/15   15/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges 
 

 Regionförbundet i Kalmar län 
Ledningssystem för hållbar utveckling – en framgångsfaktor, 2015-03-20, 
Oskarshamn 
Nyvalda och omvalda 2014 – Styr eller avgå, 2015-03-06, Oskarshamn 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och 
     konferenser. 
-----  
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AU § 40/15 15/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2015. 
 

 Aditro AB, tillägg till avtal MIST20140619, Offentliga jobb. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2015. 
 

 Kontantkort ICA Banken och Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 41/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om: 
 

 Preliminärt bokslut som visar ett positivt resultat. 

 IT-stöd Hypergene. 
 
Ordförande Henrik Nilsson, S informerar om: 
 

 2015-02-05 Primärkommunala nämnden. 

 2015-02-06 Ungdomsarbetslöshet. 

 V 7, Möte med Skanova. 

 Möte med Torsås Fjärrvärmebolag AB. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomi/IT-chefen att ta fram en presentation av programmet 
     Hypergene till arbetsutskottet 2015-03-17, 
 
att  notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 42/15      
KS § 300/12 12/KS0045 
Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg har till kommunstyrelsen lämnat en faktura daterad 2012-10-08 
gällande ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn när Mellankajen samt 
Norra kajen ej kunnat utnyttjas på grund av bristande underhåll.  
 
Lossning har fått ske på Viktoriakajen och de kvantiteter från två fartyg som 
inte kunnat köras ut direkt till kund, har fått flyttas till Lindbergs magasin på 
Mellankajen med lastbil. Extra kostnad 42 625 kronor inklusive moms. 
 
Fakturan på 42 625 inklusive moms är inte betald och en påminnelse daterat 
2012-11-27 har inkommit. 
 
Ett arrendeavtal daterat 1997-08-28 är tecknat med HB Emil Lindberg för ett 
markområde för gödningsmagasin på mellankajen i Bergkvara hamn, en yta på 
1 176 kvm. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-11-27: 
 
att avstå från att betala faktura daterad 2012-10-08 från Leif Lindberg. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att eftersom inget nytt har inkommit i ärendet efter kommunstyrelsens beslut 
     2012-11-27, vidhålls tidigare beslut att avstå från att betala fakturan daterad  
     2012-10-08 från Leif Lindberg. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 43/15 15/KS0043 
Näringslivsråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan gällande ett 
näringslivsråd. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att påbörja arbetet med ett näringslivsråd. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 44/15 15/KS0044 
Lotshuset i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om att Conny Andersson, 
VD i Rederi Kraft AB är intresserad av att få köpa lotshuset i Bergkvara. 
 
Rederi Kraft AB utför bland annat persontransporter åt vindraftsverk och 
utför uppdrag åt Vattenfall. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i dagsläge avstå från att sälja lotshuset i Bergkvara hamn, eftersom arbete 
    ska påbörjas med att se över hela hamnområdet i Bergkvara. 
----- 
Sändlista 
Rederi Kraft AB, Conny Andersson 
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AU § 45/15 15/KS0045 
Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att föreslå 
samordnat huvudmannaskap för bidrag till föreningar inkluderande de bidrag 
kommunstyrelsen ger till samlingslokaler.  
 
I samråd med bildningschef Håkan Petersson föreslås att ansvaret för samtliga 
föreningsbidrag överförs till bildningsnämnden, som handhar flertalet övriga 
föreningsbidrag. Detta förslag sammanfaller med ärendet om bidrag till 
investeringar av mindre slag som också föreslås handhas av bildningsnämnden.  
 
Följande föreningar och bidrag överförs till bildningsnämnden: 

 

Samlingslokaler 
 
Torsås bygdegårdsföreningen  125 000 kronor 
Torsås folketshus   185 000 kronor 
Gullabo bygdegårdsföreningen    75 000 kronor 
Slätafly byalag       5 000 kronor 
Skruvemåla skolrots byggnadsföreingen     5 000 kronor 
Strömby byalag       5 000 kronor 
Summa    400 000 kronor 

 

Verksamhetsbidrag 
 
Gullabo hembygdsförening      4 000 kronor 
Torsås hembygdsförening     4 000 kronor 
Bergkvara hembygdsgille     4 000 kronor 
Söderåkra hembygdsgille     4 000 kronor 
Summa     16 000 kronor 

 
Totalt 416 000 kronor. 
 
Detta medför behov av ramjustering mellan kommunstyrelsen och bildnings-
nämnden med ovanstående belopp 416 000 kronor samt justering av kommun-
styrelsens delegationsordning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/15, Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
 
Christofer Johansson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut vid dagens sammanträde utan inväntar sammanträffande med sin parti-
grupp. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande ansvar för bidrag till samlingslokaler och 
     överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


