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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-07 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, 2006-11-07, 08.30 – 11.00 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s 
 Siv Eriksson, s 
 Mona Magnusson, m 
 Anders Walterson, c 
 Ewy Svensson, m, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör 
 JanEric Assarsson, skolchef 
  
  
  
  
  
Utses att justera Mona Magnusson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, Torsås 2006-11-20 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 247 - 268 

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

  
Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2006-11-07   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-11-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-12-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Bo Lönnqvist   
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AU § 247/06             Dnr 06/KS0174 
Hyror för skollokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson informerar om hyror för skollokaler. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-09-21 § 86 att föreslå kommunfullmäktige 
att ideella föreningar beviljas avgiftsbefrielse vid hyra av skollokaler. Föreningarna 
förutsätts underteckna sedvanlig ansvarsförbindelse i samband med lokalupplåtelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera frågan till kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
    för framtagande av ett gemensamt förslag. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 248/06             04/KS0139 
Terminskort för elever vid Torsås kommuns grundskolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att densamma verkar 
för att Kalmar Läns Trafik slopar terminskorten för elever vid Torsås kommuns 
grundskolor, då hanteringen av korten är ytterst kostsamma för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
En del av kanslipersonalens arbetstid tas i anspråk dels för att utfärda terminskort vid 
varje terminsstart och dels för att under terminerna ersätta borttappade och trasiga 
terminskort med nya. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbetsutskottet ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag att slopa  
     terminskorten vid Kalmar Läns Trafik, 
 
att undersöka om andra kommuner har samma problematik med terminskorten. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 249/06             06/KS0210 
Inackordering av gymnasieelever i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Anders Råk rektor på Korrespondensgymnasiet och Kristine Lorentzson 
intendent på Mjölnerskolan föreligger där de uttrycker en stor oro för skolornas 
utveckling och överlevnad. 
 
Inför kommande läsår 2007/2008 ses ett stort behov av boende i kommunen för 
eleverna. 
 
Korrespondensgymnasiet kommer enligt beräkningar minska med en elev som läser på 
plats i Torsås. Andelen som kommer långt ifrån kommer att öka då det införts 
Specialidrott Skytte, vilket kommer att generera mellan fem och tio elever från hela 
landet. När specialidrott är fullt genomförd kommer andelen elever som kommer från 
annan kommun ha ökat. 
 
Mjölnerskolan är i en uppbyggnadsfas och kommer enligt beräkningar att ha cirka 200 
elever nästa läsår vilket genererar en ökad efterfrågan på boende.  
 
Om inte kommunen kan tillgodose boende för eleverna går båda skolorna en oviss 
framtid till mötes. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta skrivelsen till den arbetsgrupp som arbetar med bostäder för gymnasie- 
      elever. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Arbetsgruppen
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AU § 250/06             06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Härryda kommun hemställer till Sveriges kommuner med frågan om det i finns intresse 
för en gemensam begäran till regeringen om att kommunerna ska kunna hyra in 
kommunal närpolis. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan om att hyra in kommunal närpolis, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Härryda kommun 
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AU § 251/06             06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Inbjudan till seminarium med temat Insikt & Inspiration Kina 2006-11-22 i Kalmar 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 252/06 
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 § 252/06, 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 2006-10-23: 
 
att uppdra åt byggnadskontoret att arbeta vidare med ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i arbetsutskottets behandling 2006-09-19 stryka ordet ”huvudansvaret”, 
 
att upphäva tidigare beslut 2006-10-23 att uppdra åt byggnadskontoret att arbeta vidare 
     med ärendet samt 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med en gemensam handlingsplan för  
     tillgänglighet. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Lena Gustafsson 
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AU § 253/06             Dnr 06/KS0058 
Avtal Kalmarvatten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan Kalmar Vatten och Renhållnning och Torsås 
kommun avseende villkor för Torsås kommun att ansluta vattenabonnenter inom 
Kalmar kommun. 
 
Utkast till avtal av överföringsledning för dricksvatten mellan Loverslund i Kalmar 
kommun och Torsås kommun är upprättat samt även förslag till ansökan att ansluta 
vattenabonnent belägen inom Kalmar kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-09-11 § 122 att överlämna upprättade förslag till 
kommunstyrelsen för handläggning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återlämna handlingarna till tekniska nämnden för vidare handläggning. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 254/06             07/KS0001 
Sammanträdestider 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2007 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  9, 23   Augusti  7, 21 
Februari  6, 20   September 4, 18 
Mars   6, 20   Oktober  2, 16, 30 
April   3, 17   November  13, 27 
Maj   2, 15, 29  December  11 
Juni   12 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast kl 10.00 torsdagen veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  16    Augusti  14 
Februari  13    September 11 
Mars   13    Oktober  9 
April   10    November  6 
Maj   8    December  4 
Juni   5 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  2 (val), 16  Augusti  21 
Februari  27    September 4 
Mars   20    Oktober  2 
April   3    November  6 
Maj   2, 29   December  4 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 254/06, Sammanträdestider 2007 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  14    September 26 
Mars   28    Oktober  31 
April   25    November  28 
Maj   23    December  12  
Juni   13   
   
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 28 november och12 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för arbetsutskottet, personalutskottet 
samt kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för kommunfullmäktige. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 26   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-07 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 255/06             Dnr 06/KS0211  
Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sparbanksstiftelsen Kronan har ändrat reglerna beträffande mandatperiod för huvudmän 
i stiftelsen. Mandatperioden är nu fyra år från och med 2006. 
 
Föreligger begäran från Sparbanksstiftelsen att utnämna huvudman för tiden till och 
med stiftelsens årsstämma 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att till kommunens huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan utse kommunfullmäktiges 
     ordförande Ann-Britt Mårtensson. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 256/06             Dnr 06/KS0180 
Ansökan om bidrag till Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara 
 
Ärendemening 
 
Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara anhåller om bidrag för stationen. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med många eldsjälar, som gör ett otroligt 
värdefullt arbete helt baserad på frivillig insats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara för  
     år 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/06             Dnr 06/KS0165 
Anhållan om kommunalt driftstöd för verksamhetsåret 2007, Sjöräddnings- 
sällskapet 
 
Ärendemening 
 
Sjöräddningssällskapet anhåller om ett driftstöd för år 2007 med 5 000 kronor. 
 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med många eldsjälar, som gör ett otroligt 
värdefullt arbete helt baserad på frivillig insats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 5 000 kronor i driftstöd till Sjöräddningssällskapet, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 258/06             06/KS0192 
Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om bidrag för 2007. Brottsofferjouren 
omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
Under 2006 arbetar 12 stödpersoner och 14 vittnesstöd i jouren med att ge stöd och 
hjälp till människor som blivit utsatta för olika slags brott. Brottsofferjourens 
verksamhet är helt ideellt och utgör ett viktigt komplement till samhällets insatser. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 301. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 259/06             06/KS0187 
Delårsrapport – Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) 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 regionförbundets 
verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 260/06             06/KS0118 
Ändring av Samordningsförbundets förbundsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännes av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Med erfarenhet från den tid som förbundet har verkat har styrelsen funnit anledning att 
föreslå medlemmarna att godkänna följande förslag till ändring av förbundsordningen: 
 
§ 6, 1:a stycket  Organisation 
 
Ny mening ”Ersättare har närvarorätt vid förbundets sammanträden” 
 
§ 6, 4:e stycket Organisation 
 
”…..presidium…..”ändras till”…arbetsutskott…” 
 
§ 15 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Nytt sista stycke: ”Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till 
nästkommande år” 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 261                Dnr 06/KS0191 
Remiss – Övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet med barn och 
ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
När styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län § 117/05 antog Program för 
biblioteksutveckling 2005-2010 beslutades även att ett program för biblioteks-
verksamhet med barn och unga ska utarbetas.  
 
Regionförbundet har tillsammans med länets folkbibliotek utarbetat ett underlag som 
sänts ut på remiss till länets kommunstyrelser. Remisstiden är förlängd till 2007-01-17. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sända remissen för övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet med barn  
     och ungdom till kultur- och fritidsnämnden för yttrande, 
 
att svar ska lämnas till kommunkansliet senast 2006-12-15. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 262/06             90/KS0219 
Uppsägning av avtal – SAMI 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI säger härmed upp följande 
avtal: 
 
1. Normalavtal – Avtal med SAMI/IFPI om offentligt framförande av musik 
2. Normalavtal – Tilläggsavtal till ovanstående rörande framförande av  
    ljudåtergivningar inom kommunala vårdinstitutioner. 
 
Förhandling med Sveriges kommuner och Landsting – Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet i samverkan pågår. Målsättning är att ett nytt avtal ska vara i drift 
från och med 2007-01-01. Om nytt avtal ej har tecknats vid utgången av 2006 kommer 
villkoren enligt uppsagda avtal att gälla tillsvidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna uppsägningen från SAMI. 
----- 
Exp till: 
SAMI 
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AU § 263/06  
KF § 110/05             05/KS0015 
Medborgarförslag – Promenadväg runt Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående promenadväg runt Vallermansgöl från Bengt Nyhammar 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-23: 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, tekniska nämnden  
     och kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 54 att det är positivt om man kan 
anlägga en promenadväg på banken från barnhemmet till Malmen och markera ut en 
promenadväg längs Vallermansgöl. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 134 att nämnden är positiv till 
medborgarförslaget och att medel finns tillgängliga i 2006 års investeringsbudget med 
90,0 Tkr. 
 
Skrivelse daterad 2006-10-24 till tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafsson 
från Christer Thörn föreligger.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 264/06 
KS § 161/06 
AU § 170/06 
KF § 67/06              06/KS0124      
Medborgarförslag – Va kustnära söder om Bergkvara 
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Va kustnära söder om Bergkvara från Leif Lindberg och 
Bert Appert föreligger. 
 
Leif Lindberg och Bert Appert vill att lösningen av VA-frågan ska ses som en offensiv 
infrastruktursatsning med perspektiv på framtida möjligheter. Att få bort den ”döda 
hand” som i decennier förhindrat ny bebyggelse utefter denna del av vår vackra kust. 
 
Intresse för kustnära boende är stort. 
 
Hur stor satsning som är skälig kan bara fastställas, om man i detta ärende börjar i rätt 
ände – med ett framåtsiktande grundligt planarbete och gör det nu. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandling och planarbete kan påbörjas först efter att Länsstyrelsen lämnat beslut 
     om tillståndsansökan för Bergkvara Avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-09-05: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 131 att meddela kommunstyrelsen att ärendet 
hanteras efter de tidpunkter som är utsatta och att ärendet enligt beräkning insändes till 
Länsstyrelsen i slutet av november månad 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta  
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fortsättning § 264/06, Medborgarförslag – VA kustnära söder om Bergkvara 
 
 
   och att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
   månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/06             06/KS0216 
Hemställan om stipendier till körkortsutbildning på omvårdnadsprogrammet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gymnasieförbundets styrelse beslutar vid sammanträde 2006-09-28 att till 
medlemskommunerna sända en hemställan om bidrag till stipendier för 
körkortsutbildning på omvårdnadsprogrammet. 
 
Svar på hemställan ska inlämnas senast 2006-11-24. 
 
Vid en positiv behandling av frågan är det en rimlig utgångspunkt att 
medlemskommunerna tilldelar förbundet medel utifrån ägarandelen 2006. Det medför 
följande fördelning: 
 
         Ägarandel   Stipendiebelopp kr/år 
Borgholm      13,4 %     37 000  
Kalmar      63,4 %   173 000 
Mörbylånga     15,2 %     41 000 
Torsås         8,0 %     22 000 
 
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund hemställer hos medlemskommunerna om 
att förbundet tilldelas en utökning av ramen enligt fördelning ovan för att täcka 
kostnaden för stipendier för körkort på omvårdnadsprogrammet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan från Kalmarsunds Gymnasieförbund om bidrag till stipendier för 
     körkortsutbildning på omvårdnadsprogrammet. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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AU § 266/06             Dnr 06/KS0217 
Marklov uppförande av informationsskylt 
 
Ärendebeskrivning 
 
De fyra hembygdsföreningarna i Torsås kommun, Gullabo, Torsås, Söderåkra och 
Bergkvara samt Östra Blekinge hembygdsförening arbetar i ett projekt som bland  
annat gäller uppsättning av informationstavlor i Torsås och Jämjö om Östra Östra 
Blekinge Järnvägs epok. Informationstavlornas avsikt är att ge fakta och historia kring 
järnvägen samt den betydelse den haft för bygdens utveckling.  
 
I Torsås finns önskemål om att sätta upp informationstavlan vid norra delen av 
Badhusgatans smala grönyta som ligger söder om den byggnad där posten och pizzerian 
är belägna. Vid kontakt med Kreab och Telia (Eltel Networks AB) har framkommit att 
kablar finns nedgrävda i södra kanten av det nämnda grönyteområdet, därför placeras 
informationstavlan i norra kanten. 
 
Ansökan om bygglov för uppförande av informationstavla enligt ovanstående har 
inlämnats till byggnadsnämnden. 
 
Avsikten är att informationstavlan ska invigas lördagen den 9 december 2006 i samband 
med att försäljning av en nyutkommen bok om Östra Blekinges Järnväg. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bevilja marklov för uppsättning av informationstavla enligt ovanstående. 
----- 
Exp till: 
Owe Birgersson 
Byggnadsnämnden 
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AU 267/06               06/KS00267 
Kalmar Läns Trafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid ägarmötet som hölls i Oskarshamn 2006-10-31 ställdes flera frågor hur 
kommunerna/landstinget ställer sig till framtidens kollektivtrafik. 
 
Det pågår en diskussion mellan Kalmar Läns Trafik och KLB om var och hur Kalmar 
Läns Trafik på bästa sätt kan samordna den allmänna och den särskilda kollektiv-
trafiken. 
 
Med anledning av detta kommer Kalmar Läns Trafik att besöka samtliga kommuner för 
att diskutera framtidens kollektivtrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inbjuda Kalmar Läns Trafiks representanter 2006-12-11 kl 09.00. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomichef Kent Frost 
Lena Klippvik, barn- och utbildningsnämnden 
Per-Olof Gunnarsson, barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 268/06             06/KS0004 
Projekt Vision 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möre ResurCentrum har tillsammans med Torsås kommun genomfört projektet Vision 
Torsås. 
 
Målen med Vision Torsås är att skapa en gemensam vision av vad vi gemensamt ska 
fokusera på, både på kort och lång sikt samt hur vi bäst arbetar tillsammans. 
 
Vidare att lägga upp handlingsplaner och aktiviteter för tillväxt i Torsås kommun mot 
bakgrund av kommande förändringar i näringsliv och i omvärlden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända framtagen vision till partigrupperna för synpunkter, 
 
att synpunkter ska inlämnas senast 2007-01-15 till kommunkansliet, därefter tas ärendet 
     upp i kommunstyrelsen.  
----- 
Exp till: 
Partigrupperna 
 
  
 
 
 
 
 


