TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

2007-11-13

Kommunledningskontoret Torsås, 2007-11-13, 08.30 – 12.15

Beslutande

Roland Swedestam, s, ordförande
Mona Magnusson, m
Hans-Olof Berg, c tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson
Lena Gustafsson, v tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson
Görel Rydeen, tp tjänstgörande ersättare för Bert Appert § 395 - 404

Övriga deltagande

Tommy Nyberg, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Stine Breum Appelqvist, turismansvarig § 403

Utses att justera

Lena Gustafsson

Justeringens

Kommunledningskontoret 2007-11-15

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Lena Gustafsson

Paragrafer 395 - 410

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2007-11-13

Datum för anslags
uppsättande

2007-11-15

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-12-07

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 395/07
Delgivningar

07/KS0002

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera delgivningen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 21

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 396/07
Kurser och konferenser

07/KS0003

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera delgivningen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 3 av 21

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 397/07
07/KS0067
Reverslån samt räntesats för Räddningstjänstförbundet i Emmaboda - Torsås
Ärendebeskrivning
I Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås avsiktsförklaring och förbundsordning
står att förbundet ska överta inventarier som används i dess verksamhet från respektive
kommuner. Detta har fomellt sett ännu ej skett. Inventarierna (bilar, datorer, larmsystem
med mera) har ett bokfört värde 2006-12-31 på 1,4 Mkr i Torsås respektive 4,0 Mkr i
Emmaboda.
På förbundets direktionsmöte 2007-10-04 beslutades följande:
Räddningsförbundet föreslår att respektive medlemskommun utfärdar ett reverslån
gällande från och med 2007-01-01 avseende det bokförda värdet 2006-12-31 (1,4 Mkr i
Torsås respektive 4,0 Mkr i Emmaboda) samt föreslår respektive medlemskommun en
fast ränta på 4 % för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
förslå Kommunfullmäktige besluta:
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende
det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande
reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda
kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive
2008 på dessa reverslån.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 398/07
AU § 336/07
Planläggning Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28

07/KS0170

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutar 2007-08-27 § 109 att begära hos kommunstyrelsen att få
uppdraget att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28.
Finansiering sker inom byggnadsnämndens budgetram för år 2007.
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19
Yrkande, propositioner och votering
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag.
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda
campingens framtida expansion och eventuella behov av området.
Bert Appert, tp yrkar bifall till Håkan Algotssons, c yrkande.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s yrkande och Håkan
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande avges 2 ja-röster och 3 nejröster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert Apperts,
tp yrkande att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida
expansion och eventuella behov av området.
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19:
att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida expansion
och eventuella behov av området.
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13
Intresseanmälan föreligger från tre familjer för uppförande av bostadshus på fastigheten
Ragnabo 3:23.
Intresse finns även från ägarna på Dalskärs Camping om att förvärva mark för att
eventuellt uppföra fler uthyrningsstugor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

Fortsättning § 398/07, Planläggning Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt byggnadsnämnden att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och
Ragnabo 3:28.
----Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 6 av 21

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 399/07
AU § 337/07
Intresseanmälan tomtköp Ragnabo 3:23

07/KS0174

Ärendebeskrivning
Intresseanmälan om att få köpa fastigheten Ragnabo 3:23 föreligger från Lars
Hammarstedt. Fastigheten kommer att avstyckas till två tomter för uppförande av
bostadshus till 2 familjer.
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19:
att avvakta med ställningstagande med anledning av ärendet om planläggning av
Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:3.
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13
Intresseanmälan om att få köpa tomt på fastigheten Ragnabo 3:23 föreligger också från
Sofie och Dick Nyström samt Susanne och Stefan Lundström.
Arbetsutskottet beslutar:
att under förutsättning att planändring kan genomföras på Ragnabo 3:23 är Torsås
kommun positiva till att försälja mark,
att intresseanmälningarna noteras efter den turordningen som de inkommer.
----Exp till:
Lars Hammarstedt
Sofie och Dick Nyström
Susanne och Stefan Lundström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 400/07
AU § 344/07
Förändring av organisation kring folkhälsoarbetet

07/KS0018

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Torsås kommun har sedan 2007-02-15 en halvtidstjänst som arbetar med de
övergripande folkhälsofrågorna. Initialt lades folkhälsofrågorna på miljöförvaltningen
med bakgrunden att en redan befintlig tjänst där tog ansvar för dessa frågor och den
dåvarande tjänsten utökades. Idag ser organisationen annorlunda ut.
Arbetet är kommunövergripande och måste ses som en angelägenhet för hela
kommunen över alla nämnder.
Om tjänsten förläggs under kommunstyrelsen blir den mer tillgänglig och det blir lättare
att verkligen vara en resurs för samtliga förvaltning. Om tjänsten får en mer central roll
kan detta göra det lättare för att bygga nätverk och broar i kommunen.
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19:
att översända förslaget att organisera folkhälsosamordnaren under kommunstyrelsen till
miljönämnden för yttrande.
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13
Miljönämnden beslutar 2007-09-13 § 57 att ställa sig bakom folkhälsorådets framställan
att rådets organisation bör ses över samt folksamordnarens förslag på organisation av
arbete. Se vidare aktbilaga.
Miljönämnden beslutar 2007-10-17 § 73 att ett folkhälsoråd ska snarast tillsättas. Se
vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdra åt folkhälsosamordnaren att upprätta ett förslag på inriktning på
folkhälsoarbetet,
att bjuda in folkhälsosamordnare till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för en
redovisning av förslaget på folkhälsoarbetet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

Fortsättning § 400/07, Förändring av organisation kring folkhälsoarbetet

föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att organisera folkhälsosamordnaren under kommunstyrelsen.
----Exp till:
Kommunstyrelsen
Folkhälsosamordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 9 av 21

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 10 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 401/07
Olssonska gården

07/KS0104

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-11-22 att godkänna förslag på avtal
daterat 2005-11-25 mellan Torsås kommun och Kulturföreningen Olssonska gården.
Avtalet gäller under perioden 2006-01-01 – 2007-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § 90 att föreslå kommunstyrelsen att
förlänga avtalet med Kulturföreningen Olssonska gården 3 månader från och med
2008-01-01.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att förlänga nuvarande avtal daterat 2005-11-25 med Kulturföreningen Olssonska
gården från och med 2008-01-01 till och med 2008-03-31.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 11 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 402/07
Gränsbestämning Applerum 4:7

07/KS0229

Ärendebeskrivning
Ägarna till fastigheten Applerum 4:7 anhåller 1996-10-08 om ny gränsbestämning på
fastigheten enligt till ärendet tillhörande kartskiss och om möjligheterna att få förvärva
ytterligare ett markområde morr om fastigheten för att till tomten skapa en ekologisk
miljö/gårdsmiljö.
Arbetsutskottet beslutar 1996-11-19 § 191 att godkänna att ny gränsbestämning ska
gälle för fastigheten Applerum 4:7 utan kostnad för marklösen.
Torsås kommun är positiva till försäljning av markområdet norr om fastigheten
Applerum 4:7 och upptar förhandlingar med fastighetsägaren varvid begärt pris per kvm
= 10 kronor och att lantmäteri- och fastighetsregleringskostnader betalas av köparen.
Förslag på köpekontrakt för köpa av mark upprättas för del av fastigheten Applerum
4:19 på cirka 7 700 kvm för en köpeskilling av 70 000 kronor med Inga-Lill och KarlJohan Josephsson, samt överlåtelse av cirka 80 kvm från fastigheten Applerum 4:7 till
kommunal vägmark.
Arbetsutskottet beslutar 1998-01-20 § 4 att meddela Josephssons att 10 kronor per kvm
gäller, alltså köpeskillingen ska vara 77 000 kronor samt att kostnader för avstyckning
och förrättningskostnader i dess helhet betalas av köparen.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att uppta överläggningar med Inga- Lill och
Karl-Johan Josephsson gällande gränsdragning samt eventuellt tillköp i anslutning
till fastigheten Applerum 4:7.
----Exp till:
Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 403/07
07/KS0053
Verksamhetsbeskrivning Turismen i Torsås 2007
Ärendebeskrivning
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet.
Antalet besökare på turistbyrån i Bergkvara har minskat, men i Bröms ligger det på
oförändrad nivå. På båda ställena har andelen svenska gäster minskat, medan de
utländska (framförallt tyskar) har ökat. Arbetsbelastningen och intäkterna visar att det
används andra kanaler än personligt besök för bokningar och information. Framför allt
så har bokning och kontakt via mail ökat. Totalt i Bergkvara är andelen utländska gäster
34 %, och i augusti till och med 44 %. Detta kan jämföras med år 2004 då andelen
utländska gäster var 24 %.
Totalt i sommar har Bergkvara och Bröms haft 14 012 besökare.
Turistbyrån öppnade som vanligt i juni och stängdes den 7 september. Anledningen till
utökat öppethållande är den tydliga säsongsförskjutningen.
Försäljningen på turistbyrån har gått bra men den totala omsättningen för försäljningen
är dock något lägre än förra året.
Gästnätterna på Garpen ligger på drygt samma nivå som 2006. De bokade dagsbesöken
har ökat med 12 %, liksom de ”oanmälda” besökarna som bara kommer till bryggan. De
har uppgått till cirka 2 000 personer.
12 sälsafaris och 7 Kristianopelturer har genomförts med i genomsnitt 9 passagerare
(båten tar 12). Tre turer till Utgrunden samt tre chartrade sälsafaris har genomförts.
Väldigt många utländska turister frågar efter cykel- och vandringsledsmaterial, så inför
2008 måste ett nytt fräscht material för vandringsledan tas fram.
På grund av vikande efterfrågan och bristande resurser för marknadsföring, hålls stugförmedlingen på mycket låg nivå. 6 stugor har förmedlats, mestadels per dygn.
Expo har haft öppet från 26 juni till och med 10 augusti, tisdag – söndag,
klockan 13.00 – 18.00. Under denna tid har 750 besökare hittat till Expo, under övriga
året har 570 personer deltagit i någon konferens eller guidning på Expo. Under
Vindkraftens dagar 8 – 9 september kom ytterligare cirka 1 500 personer.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen från turismansvarig.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 404/07
AU § 24/07
AU § 172/06
KF § 126/05
Motion – Angående Sporthallen

05/KS0014

Ärendebeskrivning
Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kommun att
undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar anslutning till
nuvarande sporthall.
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14:
att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för
beredning.
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora och bättre
möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om en ny hall byggs i
anslutning till nuvarande.
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur stor
efterfrågan är på flera tider föreligger.
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet återremitteras till
kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för
utbyggnad av sporthallen.
Roland Swedestam, s yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för kommunen
tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en lämplig sporthall.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland
Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, c
yrkande varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c yrkande och nej = enligt Roland
Swedestams, s yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-röster.
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig
kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

fortsättning § 404/07, Motion – Angående Sporthallen

Reservation
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s reserverar sig mot beslutet till förmån för
Roland Swedestams, s yrkande.
Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08:
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en
översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen.
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya nämnden bilda
en arbetsgrupp med representanter från kommun och föreningsliv som får till uppgift att
ta fram en översiktlig kostnadskalkyl.
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09:
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att i arbetsgruppen ska även näringslivet representera samt
att gruppen även utreder behovet av en sporthall.
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13
Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, representanter från
kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, kultur- och fritidsförvaltningen
och föreningslivet har under 2007 har fyra gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni,
27 augusti och 1 oktober.
Följande önskemål har framförts:
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande
• Ytan skall kunna användas för mässor
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över båda
hallarna
• Atletklubben önskar utökade lokaler
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning
• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och placering
på Sahara.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 404/07, Motion – Sporthallen
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och byggs intill
den befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på Sahara.
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya sporthallen intill
den befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga källare för skytte samt att
uppföra café mellan sporthallarna.
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och fritidsgård i
de nya lokalerna.
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger från
arbetsgruppen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget
beslutsunderlag eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13
Yrkande
Lena Gustafsson, v yrkar att en politisk styrgrupp utses.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 405/07
07/KS0230
Gemensam miljötillsyn Kommuner i Sydost
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Kommunchef i Tingsryds kommun Ann-Christine Vösu arbetar med att ta fram en
gemensam miljötillsyn i de kommuner som medverkar i Kommuner i Sydost.
Kommuner som medverkar i Kommuner i Sydost är Torsås kommun, Tingsryds
kommun, Uppvidinge kommun, Nybro kommun, Lessebo kommun och Emmaboda
kommun.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 406/07
Avtal om nyttjande av UR-program

07/KS0226

Ärendebeskrivning
Avtal om nyttjande av UR-program med anledning av teknikskifte i Sverige föreligger.
Föra att skolor/kommuner ska kunna använda sig av UR-program oavsett om det gäller i
fysisk form eller digitalt eller både och, är dock att det finns ett undertecknat avtal
mellan kommunen, UR och CopySwede. För att även fortsättningsvis få tillgång till
UR-program för skolor, bibliotek och förvaltningar måste avtalet undertecknas.
Det underskrivna avtalet är i sin tur förutsättningen för att AV-Media även i framtiden
ska kunna genom, att på ett professionellt sätt ta hand om inspelning, distribution,
lagerhållning, statistikrapportering samt löpande teknikinvesteringar så att avtalskraven
kan uppfyllas.
AV-Medias verksamhet följs upp varje år av den primärkommunala nämnden och
signalerna från ”fältet” vittnar hittills om att både verksamhet och service är mycket
uppskattat.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att teckna avtal om nyttjande av UR-program,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef
Tommy Nyberg att underteckna avtalet.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 407/07
07/KS0228
Ledsagning för funktionshindrade inom kollektivtrafiken
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Vägverket och Banverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Arbetet bedrivs som ett projekt benämnt
KOLLframåt och behandlar ett flertal områden bland annat attraktivare bytespunkter
och information/bokning. En del i regeringsuppdraget är en kraftsamling för att nå så
långt som möjligt mot målet att kollektivtrafiken år 2010, ska vara användbar för
funktionshindrade.
I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på hur ett system för ledsagning av
funktionshindrade personer mellan anslutande trafikslag på stationerna och bytespunkter
ska bygga upp och finansieras. Målet är att kunna presentera ett förslag till tjänstens
innehåll, organisation samt förslag till finansiering i samband med slutrapporteringen av
KOLLframåt. Slutrapporteringen ska ske senast 2007-12-31.
Synpunkter på förslaget ska vara Banverket tillhanda senast 2007-11-21.
Frågor som kan vara av särskilt intresse är:
Anser ni att föreslagen organisation är lämplig?
Förordar ni någon särskild ansvarig organisation?
Ger innehållet i föreslagen tjänst den standard som ni förväntat er?
Bedömer ni att beräkningarna av antalet ledsagningar i ett framtida system är rimliga
eller kommer fler/färre använda sig av systemet?
Arbetsutskottet beslutar:
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till framtida ledsagning på stationer
och bytespunkter.
----Exp till:
Karin Malmquist
Expertstöd Samhällsprocesser
Banverket
781 84 Borlänge

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 408/07
Markförvärv Gunnilkroka

07/KS0233

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att förfrågan har
inkommit från ägaren till fastighet Gunnilkroka 1:8 om att få förvärva mark i anslutning
till sin fastighet.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att uppta förhandling om en eventuell
markförsäljning i anslutning till Gunnilkroka 1:8.
----Exp till:
Ägare till Gunnilkroka 1:8
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 409/07
07/KS0076
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2007.
Budgetavvikelse rapporteras från:
Kommunstyrelsen +1,5 Mkr
Tekniska nämnden -0,2 Mkr
Socialnämnden -6,3 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden 2,4 Mkr
Sammanlagt en budgetavvikelse för nämnderna på -7,4 Mkr.
Tidigare månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007:
Kommunstyrelsen +1,4 Mkr
Tekniska nämnden -0,3 Mkr
Socialnämnden -5,6 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden 2,4 Mkr
Sammanlagt en budgetavvikelse för nämnderna på -6,9 Mkr.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera budgetuppföljning för januari – oktober 2007,
att bjuda in socialnämndens presidium till arbetsutskottet 2007-11-27 för en redovisning
av budgetuppföljning januari – oktober innefattande specificerade personalkostnader.
----Exp till:
Socialnämndens presidium

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-11-13

AU § 410/07
Lokalsituationen vid Mjölnerskolan

07/KS0234

Ärendebeskrivning
Mjölnerskolan har växt och har växtvärk. Idag har skolan drygt 200 elever, inklusive
vuxenutbildning, Svenska för invandrare och Särvux. Redan till nästa läsår räknas att en
elevökning av cirka 80 elever och under läsåret 2008/2009 studerar drygt 300 elever vid
Mjölnerskolan.
Två möjliga alternativ:
•
•

en tillbyggnad av nuvarande lokaler med cirka 400 kvm eller
förhyrning av paviljong med lika stor lokalyta.

Kostnad för nyproduktion av skollokaler är cirka 20 000 kronor per kvm. Detta skulle
innebära en investeringskostnad på cirka 8 miljoner kronor.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att anordna ett möte med kommunstyrelsens
presidium, skolchef samt rektorer från korrespondensgymnasiet med anledning av
lokalfrågan vid Mjölnerskolan,
att vid arbetsutskottets sammanträde 2007-11-27 redovisa från mötet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

