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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 20 september 2005, kl. 08.30 – 12.00 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c ordförande  
 Siv Eriksson,s  
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m  
 Evy Svensson, m  
    
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 198, 200-201 
 Patrik Holmberg, VD Destination Kalmar § 205 
 Stine Breum-Appelqvist, turism § 205 
   
   
   
   
   
   
     
  
Utses att justera Siv Eriksson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-09-23 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 198 - 208  

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Siv Eriksson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    

Sammanträdesdatum 2005-09-20   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-09-22 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-10-14 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 
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 Yvonne Nilsson, assistent   
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AU § 198/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport gällande datorisering av avtals- 
register samt att en informations- och utbildningsdag planeras för personal som 
arbetar med inköp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 199/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöter Roland Swedestam, s och Mona Magnusson, m medverkar vid 
     Landsbygdskonferensen i Emmaboda 26-27 oktober 2005. 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----    
Exp till: 
Ledamot Roland Swedestam 
Ledamot Mona Magnusson 
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AU § 200/05  05/KS0140 
Finansrapport per den 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari - augusti 
2005. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten. 
------ 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 201/05 05/KS0141 
Delårsbokslut januari – augusti med prognos för helår 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 5,1 
Mkr. Prognosen för helåret 2005 pekar på ett positivt resultat på 5 Mkr, dvs  
0,6 Mkr bättre än budget. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med prognos för helår 2005. 
 -----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/05  
AU § 190/05  
AU § 135/05 05/KS0048 
Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun fr.o.m den  
2 januari 2006.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att överlämna ärendet till barn och utbildningsnämnden för synpunkter på  
     ansökan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-08-25 § 49 att tillstyrka ansökan 
från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. Se vidare aktbilaga. 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s och Anders Walterson c yrkar bifall till 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande vilket innebär avslag på ansökan 
från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. 
 
Yttrande från Torsås kommun ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 
september 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-06: 
 
att ansluta sig till Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande vilket innebär  
     avslag på ansökan från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut i arbetsutskottet 2005-09-06 § 190/05, 
 
att ansluta sig till Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande. 
----- 
Exp till: 
Skolverket 
Registrator 
106 20 Stockholm 
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AU § 203/05 05/KS0132 
Familjecentral i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsorådet i Torsås framlägger enligt Folkhälsorådets protokoll 2005-04-18 
en begäran om vidare utredning och aktivitet för att få till stånd en familje-
central i Torsås. Se vidare aktbilaga. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och  
     barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden   
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AU § 204/05  
AU § 110/05  
KS § 39/05  
KS § 27/05  
KS § 179/04 05/KS0043 
Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Rydén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ger en redogörelse utifrån PM - 
Förstudie angående administrativa funktioner i Torsås kommun.  
 
Uppdraget har ett tvådelat upplägg. Dels i steg 1 – en förstudie avseende den 
administrativa funktionen och dels i steg 2 – en intervjuserie med inriktning på 
att under våren 2005 genomföra ett seminarium med inriktning på ”Hur styr och 
leder vi Torsås kommun in i framtiden”. 
 
Förstudien i steg 1 görs med utgångspunkt från statistik och jämförelser med 
andra likvärdiga kommuner. Vidare är syftet att översiktligt bedöma vilka 
kompetenser som krävs inför framtiden samt att bedöma om trenden i 
kommun-Sverige är decentralisering eller centralisering av kommunernas 
förvaltningsadministration. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Seminarium med inriktning på ”Hur styr och leder vi Torsås kommun in i 
framtiden” har genomförts under två halvdagar på Öland. Medverkande i 
seminariet är ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i 
övriga nämnder samt företrädare för partier som inte representeras i kommun-
styrelsen samt chefsgruppen. 
 
Organisationsgruppen förslag, efter överläggningar i gruppen och med hän- 
syn tagen till det seminarium som genomförts på Öland föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
I organisationsgruppen medverkar:  
 
Håkan Algotsson, c 
Mona Magnusson, m 
Christer Andersson, fp 
Jessica Lundgren, mp 
Christer Söderholm alt Kjell Johansson, kd 
Roland Swedestam, s 
Lena Gustafsson, v. 
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forts § 204/05, Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar avslag på organisationsgruppens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna 
för yttrande och nej = enligt ledamot Anders Waltersons, c yrkande avgavs 4 
ja-röster, 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att remittera 
organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-03: 
 
att remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna, 
 
att yttrande ska vara inlämnade senast till arbetsutskottets sammanträde  
     2005-09-06. 
 
Reservation 
 
Ledamot Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Yttrande föreligger från Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Center- 
partiet, Socialdemokraterna, Torsåsbygdens Moderater, Vänsterpartiet och 
protokoll från byggnadsnämnden 2005-09-12 § 191. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en redogörelse utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-04 samt  
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 205/05 05/KS0142 
Kalmarsundsregionen - Marknadsföringsprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Patrick Holmberg, VD Destination Kalmar föredrar ärendet. 
 
Kalmarsundsregionen är ett samarbete med syfte att stärka och marknadsföra 
regionens attraktionskraft för såväl näringsliv som inflyttare.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen:  
 
att Torsås kommun är positiva till att medverka i projektet.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 206/05  

AU § 181/05  

AU § 159/05  

AU § 80/05  

KS § 69/05 05/KS0062 
Planutställning - Detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl 
fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för Södra 
Ragnabo 1:3 m fl fastigheter. 
 
Syftet med detaljplanen är främst att justera planbestämmelser efter nuvarande 
markanvändning. Planen möjliggör större byggrätter. Kommunalt vatten och 
avlopp har nyligen dragits fram till och inom området varvid permanent-
bosättning underlättas. En förutsättning för förändringarna är att området i stort 
sett ska bibehålla sina speciella karaktärer. Ianspråktagande av större 
byggrätter än vad som gäller idag förutsätter anslutning till kommunalt VA-
system.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd enligt Plan och bygglagens 5 kap 20 
§, normalt planförfarande under tiden 2005-03-21--2005-04-15. 
 
Utställning har skett under tiden 2005-06-30--2005-08-15 varvid 7 skriftliga 
yttrande med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens 
utlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-09-12 § 181 att sända detaljplanen vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. Se vidare aktbilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/05  

KF § 25/05  

KS § 65/05  

AU § 61/05  

AU § 193/04  

KF § 66/04 04/KS0218 
Motion – om drogpolitiskt program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, kd, Jessica Lundgren, mp samt Christer Andersson, fp 
hemställer i en motion att Torsås kommun snarast utarbetar ett drogpolitiskt 
program och i arbetet med detta engagerar hela kommunen. 
 
Alkoholkonsumtionen har ökat med ungefär 30 % i Sverige sedan mitten av 90-
talet. I takt med den ökade konsumtionen har t.ex kurvorna för ungdomar som 
vårdats för alkoholförgiftning, antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i  
trafiken och antalet högkonsumenter ökat brant. I takt med den ökade 
alkoholkonsumtionen ökar också antalet alkoholister och de alkoholrelaterade 
dödsfallen. Likaså ökar misshandelsfallen och brottsligheten, fler 
familjetragedier och fler barn får växa upp i hem där en eller båda föräldrarna 
är missbrukare. 
 
Allt detta sker även i Torsås kommun. Inte minst ser vi nu en ökad trend av 
alkoholkonsumtion bland ungdomar boende i kommunen. 
 
Därför är det nödvändigt att samla alla krafter för att motverka denna negativa 
trend och arbeta för en restriktiv alkoholpolitik och för att hindra ungdomar att 
börja med droger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 66 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder och styrelser 
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-01-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Sammanfattning över inkomna remissyttrande från barn- och utbildnings- 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden: 
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forts § 207/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
* positiva till att ett drogpolitiskt program utarbetas samt  
 
* att en arbetsgrupp bildas med representanter från socialnämnden, barn- och 
  utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Folkhälsorådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och  
     fritidsnämnden och Folkhälsorådet att utse en representant till arbets-  
     gruppen, 
 
att ansvarig nämnd för det drogpolitiska programmet är socialnämnden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamöter Siv Eriksson, s och Jessica Lundgren, mp initierar frågan om att en 
återredovisning ska ske till kommunstyrelsen om arbetsgruppens samman- 
sättning samt en tidsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-04-05: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-06 redovisa arbetsgruppens 
     sammansättning samt tidsplan. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ledamot Hans Wendell, c föreslår att socialnämnden ges möjlighet att utöka 
arbetsgruppen med ytterligare representanter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att socialnämnden ges möjlighet att utöka arbetsgruppen med ytterligare  
     representanter,  
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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forts § 207/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-04-05 § 25 att arbetsgruppens samman- 
sättning samt tidplan ska redovisas. 
 
Skrivelse från socialchef Ulf Bardh 2005-09-16 föreligger. 
 
I arbetsgruppen ingår: 
 
för socialnämnden Anita Eriksson, sammankallande och Siv Eriksson, 
för barn- och utbildningsnämnden Markus Johansson, 
för kultur- och fritidsnämnden Anders Adelgren och 
för Folkhälsorådet Kerstin Ahlberg. 
 
Ordförande Anita Eriksson och sekreterare Ulf Bardh. 
 
Arbetsgruppen kommer att träffas vid ytterligare två (2) tillfällen i år och vid tre 
(3) tillfällen nästa år med ett sista sammanträde i början av april för att möjlig- 
göra fastställelse i kommunfullmäktige före sommaruppehållet.  
Tidsplanen inkluderar remissbehandling där bl a andra politiska partier, polisen 
och föreningsliv bereds möjligheter att komma med synpunkter. 
 
Programmet kommer att ha som målsättning att mer utgöra ett konkret hand-
lingsprogram där förväntningar och krav på andra nämnder och föreningsliv 
anges och mindre av välformulerade s k programförklaringar. Allt för att kunna 
utgöra ett stöd i vardagen i det förebyggande arbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utifrån skrivelsen från socialchef Ulf Bardh notera informationen. 
-----  
Exp till:   
Kommunstyrelsen 
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AU § 208/05  
AU § 120/05 05/KS0085 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
rättningstjänst.  
 
Detta handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. 
 
I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Det 
ska visa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig, för att göra 
sådana insatser. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på förhåll-
andena i fred som under höjd beredskap. 
 
I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 
 
Kommunen har valt att göra ett gemensamt program för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-17: 
 
att sända ut upprättat förslag till handlingsprogrammet på remiss till  
     Emmaboda och Kalmar kommun, räddningstjänsten Östra Blekinge,  
     Länsstyrelsen i Kalmar, kommunalteknik, miljönämnden och byggnads- 
     nämnden i Torsås samt till skorstensfejarmästaren i Torsås kommun, 
 
att remissyttrande ska vara inlämnade senast 2005-08-01till kommun-  
     kansliet i Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Stf räddningschef Michael Foleby redogör för inkomna synpunkter från 
Länsstyrelsen Kalmar län, Räddningstjänsten Östra Blekinge, och Torsås 
kommun tekniska nämnden. 
 
Kalmar kommun samhällsbyggnadsnämnden, Emmaboda kommun kommun-
styrelsen och Torsås kommun byggnadsnämnden har ingen erinran mot 
upprättat förslag. 
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forts § 208/05, Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst inom Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till Handlingsprogram för förebyggande  
     verksamhet och räddningstjänst inom Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


