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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, tisdagen den 19 september 2006, 

kl 08.30-12.30 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s 
 Mona Magnusson, m 
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare 
 Ingemar Skotheim, s, tjänstgörande ersättare 
 Irma Folkesson, c, tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 200 - 201 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 208 
 JanEric Assarsson, skolchef § 213 
 Carina Leijon, socialchef § 213 - 215 
  
Utses att justera Ingemar Skotheim 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret Torsås, 2006-09-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 200 - 215 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Ingemar Skotheim 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2006-09-19   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-09-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-10-19 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 200/06             06/KS0163 
Finansrapport per den 31 augusti 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari – augusti 2006.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 201/06             06/KS0164  
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 8,8 Mkr,  
dvs 1, 8 Mkr bättre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
----- 
Exp till kommunstyrelsen 
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AU § 202/06             06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 203/06             Dnr 06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, Roland Swedestam och 
     Mona Magnusson medverkar vid landsbygdskonferensen i Emmaboda  
     2006-10-24, 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
Mona Magnusson 
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AU § 204/06 
AU § 197/06             06/KS0029 
Kalmar Läns Trafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, s informerar om klagomål som inkommit gällande 
kollektivtrafiken mellan Torsås kommun och Kalmar. 
 
Bussarnas kapacitet är inte tillräcklig för antalet resenärer samt att tidtabellerna  
inte hålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-05: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att kontakta Kalmar Läns Trafik med 
     anledning av inkomna klagomål samt 
 
att återkomma till nästa arbetsutskott med en redovisning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om den kontakt som tagits med 
planeringschef Catarina Seising Kalmar Läns Trafik med anledning av inkomna 
klagomål. 
 
* Problem vid tidtabellskiften 
* Morgonturer Söderåkra – Kalmar 
* 500-turerna 
* Tidtabeller som ej överensstämmer på hållplatser/stolpar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunkansliet att till nästa kollektivupphandling sammanfatta 
     synpunkter på nuvarande upphandling,  
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 205/06             Dnr 06/KS0161  
Gåva till barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun, barn- och utbildningsnämnden har mottagit en gåva från en anonym 
givare på 100 000 kronor genom Föreningssparbanken i Torsås. 
 
Enligt givaren gäller följande villkor: 
 
* Gåvan är riktad till öppna förskolan i Torsås och får användas till renovering av  
   huset där förskolan är inrymd. 
 
* Vidare ska gåvan användas till inköp av inventarier och övrig verksamhet i öppna 
   förskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tacksamt mottaga gåva till barn- och utbildningsnämnden från en anonym givare. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 206/06 
AU § 191/06 
AU § 151/06             06/KS0119 
Tillgänglighet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vårt samhälle behöver bli mer tillgängligt för alla människor oavsett funktionsförmåga. 
Ett steg på vägen är den skärpning i plan- och bygglagen som handlar om att åtgärda 
enkla hinder i den redan byggda miljön. 
 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till 
och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser 
(BFS 2003:19 HIN) trädde i kraft 1 december 2003. 
Föreskrifterna bygger på den nya 21a § i 17 kap PBL som trädde ikraft den 1 juli 2001. 
Lagändringen innebär att det numera ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot 
tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga platser. 
 
Förbättringsåtgärderna bör enligt regeringen (a. prop. s. 12) ha genomförts senast vid 
utgången av år 2010. Regeringen uttalar i propositionen en avsikt att efter fem (5) år gör 
en uppföljning av den nya lagstiftningen. 
 
Pensionärsrådet/Handikapprådet beslutar 2006-05-09 § 9 att överlämna till kommun-
styrelsen frågorna: 
 
Hur långt har man kommit i Torsås kommun? Finns det någon plan? 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-05-30: 
 
att bjuda in byggnadsingenjör Christer Franzén till arbetsutskottet för en information 
     om vad lagen innebär. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-05 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén informerar om vad som gäller för tillgängligheten 
i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-05: 
 
att en översyn över alla offentliga miljöer ska göras samt 
 
att till nästa arbetsutskott ta fram den handikapp-guide som gjorts tidigare i kommunen.  
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fortsättning § 206/06, Tillgänglighet i Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Handikapp-guide för Torsås kommun upprättad av Viola Nygren föreligger. 
 
Vid sammanträffade med Länsstyrelsen gavs en positiv syn på den upprättad 
handikapp-guide som gjorts. Ett bra inventeringsmaterial för fortsatt arbete i ärendet. 
 
Huvudansvaret för det fortsatta arbetet är byggnadsingenjör Christer Franzén. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadskontoret att arbeta vidare med ärendet. 
----- 
Exp till: 
Pensionärsrådet/Handikapprådet 
Byggnadsingenjör Christer Franzén 
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AU § 207/06 
KF § 101/06 
AU § 96/06 
KF § 127/05             05/KS0014 
Motion  - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson, c och Markus Johansson, c har i motion till kommunfullmäktige 
hemställt om att det framöver ska finnas fler alternativ inom den kommunala 
barnomsorgen i Torsås kommun. Ett alternativ som förespråkas är den så kallade 
Hedemoramodellen som bygger på entreprenörskap inom barnomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 64 att avslå motionen. 
 
Marcus Johansson, c yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige om omprövning av beslutet. Behovet av barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat i samband med ändrade familje- och arbetssituationer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 74 bifalla yrkandet. 
 
Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot beslutet, då införande av den så kallade 
Hedemora-modellen ej garanterar att frågan om barnomsorg på obekväm tid får en 
lösning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande gällande behovet 
     av barnomsorg under kvällar, nätter och helger. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 208/06             Dnr 06/KS0162 
Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
 
Naturvårdsplanen är att betrakta som ett program vilket i sina huvuddrag avses 
ingå i översiktsplanen. 
 
Det finns flera skäl för att arbeta fram en naturvårdsplan på kommunal nivå: 
 
* I naturvårdslagens inledande bestämmelser fastslås det att naturvården är av såväl 
   statlig som kommunal angelägenhet. 
* De areella näringarna och andra sektorer av samhället kommer i framtiden att få ta 
   ett större ansvar för sin påverkan av den yttre miljön. 
* Ideella föreningar och organisationer får allt mer genomslagskraft som samhälls- 
   påverkare. 
* I första hand vill planen lyfta fram exempel på områden som är värdefulla ur natur- 
   och kultursynpunkt. 
 
Syftet för att nå den regionala och nationella miljömålen: 
 
* Bevara den biologiska mångfalden. 
* Skydda naturlandskapet. 
* Hushålla med naturresurser. 
* Tillgodose behovet av områden för det rörliga friluftslivet. 
* Informera kommuninvånarna och exploatörer om de värden som finns i kommunen 
   och hur kommunen ser på dessa. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända naturvårdsplanen på remiss till partigrupperna, LRF,  Torsås Kustmiljö- 
     grupp och bygdegrupperna, 
 
att yttrande ska inlämnas senast 2006-11-30 till kommunkansliet. 
----- 
Exp till: 
Partigrupperna 
LRF 
Torsås Kustmiljögrupp 
Bygdegrupperna 
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AU § 209/06             Dnr 06/KS0149 
Markförsäljning del av Torsås 2:42 och Torsås 2:8, 4 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Viking Toys AB, Torsås på  
del av markområde på fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 cirka 6 500 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 113 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Viking Toys AB, 
     Torsås på del av markområde på fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 cirka 
     6 500 kvm till en kostnad av 113 500 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 210/06 
KS § 110/06 
AU § 119/06             06/KS0004 
Näringslivsfrågor/Projekt Vision Torsås 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal föreligger mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum 
Ekonomiska förening avseende löpande näringslivsuppgifter. 
 
Möre ResursCentrum har tillsammans med Torsås kommun ansökt om medel hos 
Regionförbundet, Sparbanken Kronan och Föreningen företagarna. Syftet med att söka 
pengar till projektet är att i två steg strategiskt arbeta med näringslivsutvecklingen i 
kommunen. 
Steg 1 få fram en analys av utvecklingsmöjligheterna generellt i kommunen och Steg 2 
genomföra ett långsiktigt program för insatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-05-30 § 110 att godkänna ansökan till Region-
förbundet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal mellan Torsås kommun och Möre 
     ResursCentrum Ekonomiska förening avseende löpande näringslivsuppgifter, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att göra en uppdragshandling (beställning) 
     till Möre ResursCentrum, 
 
att för strategiska näringslivsinsatser bidrag med 100 000 kronor för år 1, 
 
att finansiering sker från kommunstyrelsens kontor för oförutsedda behov i 2006 års 
     budget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 211/06             06/KS0167 
Sjöfartsmuseet, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om brister som finns på 
sjöfartsmuseet i Bergkvara. 
 
Taket läcker och fastigheten är oisolerad vilket, innebär att föremål som tillhör 
verksamhet förstörs. 
 
En arbetsgrupp som kan arbeta vidare med ärendet tillsammans med berörda på 
Sjöfartsmuseet bör tillsättas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillsätta en arbetsgrupp med kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
     (sammankallande), Roland Swedestam och Mona Magnusson, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Sjöfartsmuseet 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
Mona Magnusson 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 18   

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 

 2006-09-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 212/06             Dnr 06/KS0168 
Ansökan från Torsås Orkesterförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan från Torsås Orkesterförening föreligger om avgiftsbefrielse för fortsatt 
användande av replokal i Torskolans musiksal.  
 
Föreningen har varit verksam i skolans lokaler i alla år och behöver en ändamålsenlig 
lokal för sina repetitioner. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 213/06 
AU § 137/06             06/KS0105 
Framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för 
personer som har fått uppehållstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Integrationsverket önskar teckna en överenskommelse enligt förordningen 1990:927, 
med Torsås kommun om introduktionsplatser för flyktingar som får uppehållstillstånd. 
 
Behovet av platser för introduktion är stort. 
 
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisnings-
beslut, som riksdagen beslutade om 2005-11-15 kommer betydligt fler asylsökande att 
få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. 
 
Skrivelsen överlämnas 2006-04-06 till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2006-06-26 § 70 att anta socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Tommy Falk, tillförordnad IFO-chef anser att Torsås kommun för närvarande saknar 
möjlighet att tillmötes gå Integrationsverkets framställan. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 71 att överlämna skolchef JanErik 
Assarssons yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänsyn till bostadssituationen i Torsås kommun ej teckna avtal med 
     Integrationsverket om introduktionsplatser för flyktingar som har fått uppe- 
     hållstillstånd. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 214/06  
AU § 143/06             06/KS0114 
Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnads-
havare i Sverige så kallade ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun föreligger angående 
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade 
ensamkommande barn. Se vidare aktbilaga. 
 
Överenskommelsen avser mottagande av ett antal ensamkommande asylsökande barn 
som Migrationsverket anvisar till kommunen enligt 3 § andra stycket lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m fl. I och med anvisningen blir kommunen barnets 
vistelsekommun i socialtjänstlagens mening.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till mottagande av asylsökande barn, 
 
att efterhöra med socialnämnden om möjligheten finns att ta emot barnen, 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september 2006  
     med en utredning om det finns ekonomiska förutsättningar för att ta emot barnen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 att anta socialförvaltningens tjänsteutlåtande som 
sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
att avslå framställan eftersom resurser saknas inom socialtjänsten  att ta emot 
     asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 215/06 
Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Som tillträdande socialchef har Carina Leijon under sin rekryteringsprocess framfört 
synpunkter som innebär att nuvarande handläggar/chefstjänst inom handikapp- 
omsorgen delas till två tjänster. 
 
Förvaltningens ekonom har tillsammans med enhetschef för boende och daglig 
verksamhet funnit det möjligt att inom socialnämndens budgetram finansiera en delning 
av ovan angiven tjänst. 
 
Önskemål har även framförts av tillträdande socialchef att biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen bör utföras av två handläggare. 
 
I dagsläge ser inte socialförvaltningen möjlighet att finansiera ytterligare en 
biståndshandläggartjänst inom befintlig budgetram. När den möjligheten finns önskar 
socialförvaltningen att få inrätta även denna tjänst. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 52 föreslå kommunfullmäktige att inrätta 1,0 
enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående inom 
socialnämndens befintliga budgetram samt att inrätta biståndshandläggartjänst inom 
äldreomsorgen för tillsättande då ekonomiska möjligheter finns. 
 
Socialchef Carina Leijons målsättning är att socialtjänsten i Torsås kommun blir ett 
föredöme för andra små kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta inrättande av biståndshandläggartjänst inom äldreomsorgen till budget- 
      beredningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
----- 
Exp till: 
Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 
 
 
 


