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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-02-14 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Räddningstjänsten, Torsås, tisdagen den 14 januari 2006, kl. 08.30 – 09.30 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Mona Magnusson, m, 
 Siv Eriksson, s 
 Hans-Olof Berg, c, tj ers 
 Evy Svensson, m, ej tjg ers 
  
Övriga deltagande Yvonne Nilsson, sekreterare  
  
   
   
   
   
   
    
  
Utses att justera Hans-Olof Berg 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-02-15 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 42 - 50   

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Hans-Olof Berg 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-02-14   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-02-15 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-03-08 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 42/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Intresseanmälan från Statistiska centralbyrån angående vårens medborgar-
undersökning år 2006 föreligger.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka i vårens medborgarundersökning år 2006, 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----    
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AU § 43/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 2. 
 
Inbjudan till Landsbygdsriksdagen 31 mars – 2 april 2006 föreligger. 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till studiebesök på kapsellaboratoriet och 
Äspölaboratoriet 2006-03-23 angående slutförvaring av kärnbränsle. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid invigningen 
     av Gullabo Bygdegård 2006-02-18, 
 
att Roland Swedestam, s och Hans-Olof Berg, c medverkar vid invignings- 
     festen, Gullabo Bygdegård 2006-02-18, 
 
att Mona Magnusson, m deltar vid konferensen ökad turism 2006-04-04 i  
      Kristianstad,  
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
Hans-Olof Berg 
Mona Magnusson    
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AU § 44/06  05/KS0162 
Ändrade taxeregler inom färdtjänsten – specialfordon till Träffpunkts- 
verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Egenavgiften med specialfordon är högre än vid resa med vanlig taxi. En 
färdtjänst-resenär som måste anlita specialfordon får betala tre (3) gånger 
högre egenavgift än en färdtjänstresenär med taxi. En enkelresa inom sam-
hället med specialfordon kostar i egenavgift 90 kronor och med en vanlig taxi  
är egenavgiften 30 kronor.  
 
Socialnämnden beslutar 2006-01-19 § 12 att föreslå kommunfullmäktige att 
egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med 
specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunkts- 
verksamheter. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med  
     specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunkts-  
     verksamheter. 
----    
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 45/06 06/KS0048 
Avtal gång/cykelväg, Karlskronavägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun och Vägverket har för avsikt att förbättra trafiksäkerheten 
på väg 513, Karlskronavägen i Torsås samhälle genom att anlägga en 
gång/cykelbana och en s k tätortsport vid infarten till samhället. 
 
Förslag på avtal mellan Vägverket Region Sydöst och Torsås kommun 
angående gällande utbyggnad av gång/cykelväg föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med reservation för kostnaderna 
     för marklösen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 46/06 06/KS0049 
Drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har som svar på en motion beslutat att ett drogpolitiskt 
handlingsprogram ska utarbetas. 
 
Med anledning härav har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden 
samt folkhälsorådet. 
 
Remiss är utsänt på drogpolitiskt handlingsprogram för synpunkter, som 
ska vara socialnämnden tillhanda senast 2006-03-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att föreslå arbetsgruppen att förlänga remisstiden till 2006-04-30, 
 
att avvakta med beslut tills ärendet har varit hos partigrupperna.   
----- 
Exp till: 
Arbetsgruppen 
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AU § 47/06  
AU § 189/05 05/KS0128 
Angående förskoleverksamheten i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Laila Petersson Skogsgläntan, Carola Jerse Smultronet och Sol-
Britt Håkansson Eklövet föreligger angående förskoleverksamheten i Torsås.  
 
Förskole- & skolplanen 2004-2006, betonar i sina mål om att arbeta före-
byggande med elevhälsa, betydelsen av motion och goda kostvanor samt att 
förskolan ska profilera sig. 
 
Laila Petersson, Carola Jerse och Sol-Britt Håkansson har arbetat fram en 
profilering som de redovisar i inkommen skrivelse. Se vidare aktbilaga. 
  
 Arbetsutskottet beslutar 2005-09-06: 
 
att överlämna inkommen skrivelse till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-02-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-09-22 § 59 att nämnden ser 
positivt på initiativet från personalen och på ett genomförande av stora delar  
av förslaget på såväl Skogsgläntan och Smultronet som Eklövets förskola,  
men att i nuläget ej inrätta ytterligare en förskoleavdelning med tanke på att 
hela förskoleorganisationen kommer att utredas. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2005-09-22  
     § 59 avslå framställan från Laila Petersson, Carola Jerse och Sol-Britt  
     Håkansson. 
 -----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 48/06  05/KS0033 
Planläggning av fastighet Torsås 2:8 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om 
planläggning av fastigheten Torsås 2:8. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta prisförslag från byggnadsnämnden på en planändring av  
     fastigheten Torsås 2:8.  
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden  
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AU § 49/06 06/KS0037 
Regler vid markförsäljning utanför detaljplanelagt område 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om regler vid 
markförsäljning utanför detaljplanelagt område.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta fram förslag på regler vid  
     markförsäljning utanför detaljplanelagt område. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 50/06 05/KS0027 
Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c påtalar att i samband med att nya program startar 
upp på Mjölnerskolan är det viktig att se över bostäder, fritidsaktivitet samt 
kommunikationen inom kommunen för eleverna. Lämpligt vore att en arbets-
grupp bestående av tjänstemän tillsätts.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, Torsås Bostads AB, kultur- och  
     fritidsnämnden samt kommunstyrelsen utse en representant att medverka 
     i arbetsgruppen, 
 
att redovisa till arbetsutskottet utsedd representant senast 2006-03-21. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


