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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-04-21, 08.00 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m § 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Åke Olsson § 162 
  Kent Frost, ekonomichef § 165 – 166 
  Per Lindberg, personalchef l § 165 
  JanEric Assarsson, skolchef  § 165 
  Carina Leijon, socialchef, Henrik Nilsson - Bokor ordförande socialnämnden   

 och Torsten Karlsson, ekonom § 165 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 165, 167 - 168 
  Anders Walterson, vice ordförande bygg- och miljönämnden  § 165 
  
Utses att justera  Håkan Algotsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-04-22 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 160 - 181 
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Håkan Algotsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2009-04-21    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-04-22  Datum för anslags 
nedtagande 

2009-05-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 160/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Skrivelse gällande firandet av Sveriges Nationaldag från Landshövdingen Sven 
Lindgren, Kalmar län föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 161/09 
AU § 397/08 
AU § 308/08          08/KS0010 
Postadress Fågelmara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam från 
boende i Torsås kommun med postadress Fågelmara, för att underlätta för post-
leveranserna byta till postadress Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Posten för en lösning av problemet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11: 
 
att utföra en enkätundersökning hos berörda kommuninvånare boende i Torsås kommun  
     med postadress Fågelmara för en eventuell ändring av postadressen samt 
 
att redovisa resultatet av enkätundersökningen till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Enkät utsänt till 113 fastigheter inom Appleryd, Brinkaström, Karsbo och Korpavik 
med postadressen Fågelmara. 
 
Appleryd, Brinkaström och Karsbo ändras till postadress Torsås och Korpavik till 
postadress Bergkvara. 
 
Totalt har 71 fastigheter besvara enkäten. 
 
Resultatet blev 36 ja, 30 nej och 7 vet ej.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ändra postadressen Fågelmara för boende inom Torsås kommun. 
-----   
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 162/09          09/KS0117 
Service- och varuförsörjningsplan för Torsås kommun 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Åke Olsson föredrar ärendet. 
 
Kommunens tidigare varuförsörjningsplan är från 1979 och är allt för gammal för att 
kunna utgöra ett planeringsinstrument. 
 
Revidering och uppdatering av tidigare varuförsörjningsplan samt handlingsplan för 
Torsås kommun gällande varuförsörjning föreligger. 
 
Arbetet har utförts tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet samt övriga 
kommuner i länet. Bakgrunden till detta är att Regionförbundet behöver aktuella 
varuförsörjningsplaner för sitt fortsatta arbete med stöd till landsbygdshandel och små 
bensinstationer på landsbygden samt kommunernas hemsändningsverksamhet på 
landsbygden. Enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 200:284, 6§) 
får stöd endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt 
att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Syftet med varuförsörjningsplanen är att kommunen och Regionförbundet, som ansvarar 
för stödet till kommersiell service i Kalmar län, ska kunna bedöma var insatser behöver 
sättas in, det vill säga vilka orter och butiker som bör prioriteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta varuförsörjningsplanen för Torsås kommun samt 
 
att anta handlingsplanen för Torsås kommun gällande varuförsörjning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163/09          09/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2009 
 
 
Lokal/förening   Bidrag 2008 Ansökan 2009 
 
Torsås Bygdegårdsförening   135 000:-  140 000:- (förskott 70 000:-) 
Torsås Folketshusförening   205 000:-  240 000:- (förskott 100 000:-) 
Bergkvara AIF         5 000:- 
Gullabo Bygdegårdsförening   25 000:-     25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening  *        4 000:-   
Torsås Hembygdsförening  *      4 000:-    *35 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille  *      4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille  *      4 000:- 
Olssonska gården                  * 
Garpens Vänner       10 000:-     10 000:- 
Norra Tång BK           5 000:- 
Bergkvara Samhällsförening 
Skruvemåla skolrotesförening            5 000:- 
Torsås GOIF 
 
Finansiering konto 301  401 000:-   350 000:- 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera ärendet för beredning samt 
 
att notera inkomna ansökningar. 
----- 
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AU § 164/09 
AU § 125/09          09/KS0024 
Skrivelse ställd till samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Torsåsbygdens LRF genom ordförande Ralf Johansson har tillskrivet 
samhällsbyggnadsförvaltning med anledning av det rådande besparingsläget att minska 
antalet tjänster inom miljöförvaltningen. 
 
Styrelsen anser att Torsås kommun upprätthåller nuvarande kompetensnivå inom 
miljöförvaltningen och ber därför om att man noga tänker igenom situationen innan 
beslut fattas.  
 
Håkan Algotsson, c föreslår att svar inhämtas från bygg- och miljönämnden på 
skrivelsen som ställts till samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24: 
 
att inhämta svar från bygg- och miljönämnden på skrivelsen som ställts till samhälls- 
     byggnadsförvaltning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Anders Walterson, c, Nils Gustling, c och Lennart Andersson, m har upprättat svar på 
Torsåsbygdens LRF skrivelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-03-30 § 64 att ta skrivelsen som sin egen och 
översända till kommunstyrelsen samt till styrelsen för Torsåsbygdens LRF-avdelning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
  
att notera svaret från bygg- och miljönämnden samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 165/09 
AU § 139/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) samt månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – mars 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av ekonomichef Kent Frost, 
socialchef Carina Leijon, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor, skolchef 
JanErik Assarsson, samhällsbyggnadschef Peter Persson, bygg- och miljönämndens 
ordförande Anders Walterson samt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – mars 2009.  
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
februari 2009 ett underskott.  
 
Personalavdelningen redovisar ett underskott med 500 000 kronor, vilket avser 
merkostnader vid införande av nytt lönesystem. 
 
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg 
men kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor.  
 
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande 
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,8 Mkr. Underskott 1,7 Mkr. 
 
Bildningsnämndens prognos vid årets slut, underskott med 750 000 kronor. 
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Fortsättning § 165/09, Prognos helår (trendframskrivning) samt 
månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget,  
     januari – mars 2009. 
 
föreslår Kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott på 700 000 kronor. 
----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/09 
AU § 138/09 
AU § 90/09 
KS § 48/09 
AU § 40/09 
KS § 29/09           08/KS0120 
Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106, att uppdra åt nämnderna att redovisa 
ett kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma som 
ska redovisas senast 2009-02-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 § 40 att ärendet fortsätter att behandlas i 
partigrupperna samt att infordra ytterligare kompletteringar för att uppnå den totala 
kostnadsminskningen i storlek 10 Mkr (3 %). En lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 
2009-03-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106 att kommunchefen tillsammans med 
berörda förvaltningschefer får i uppdrag att göra en lokalutredning i Torsås kommun där 
möjliga effektiviseringar redovisas till kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
 
Yrkande och proposition 
 
Ordförande yrkar att all extern lokalhyrning ska ses över. I första hand Torskolans 
framtida lokalbehov för att se om möjligheter finns att eventuellt inrymma biblioteket i 
Torskolans egna lokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunchefen fortsätter arbetet med att ta fram förslag på kostnadsminskningar med 
förvaltningscheferna. Ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, därefter 
redovisning 2009-04-21, för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att se över all extern lokalhyrning. I första  
     hand Torskolans framtida lokalbehov, för att se om möjligheter finns att eventuellt 
     inrymma biblioteket i Torskolans egna lokaler, 
 
att ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, redovisning 2009-04-21,  
     därefter för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009 samt 
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Fortsättning § 166/09, Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
 
att förslag till nya budgetramar för 2010 lämnas till Kommunfullmäktige 2009-06-16  
     för beslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-06 
 
Kommunchef Tommy Nyberg lämnar en lägesrapport över det pågående arbete med 
sparprogrammet. Redovisning sker på arbetsutskottet 2009-04-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-06: 
 
att notera lägesrapporten från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Dialog har genomförts 2009-04-16 § 159 tillsammans med presidierna i 
bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen utifrån preliminärt sparprogram innefattande konsekvenser av 
besparingarna. 
 
Förslag föreligger på besparingar avseende  
 
Bildningsnämnden med 3 205 tkr 
Socialnämnden med 4 680 tkr 
Bygg- och miljönämnden med 220 tkr 
Kommunstyrelsen med 550 tkr. 
 
Redovisning av kostnadsminskningarna handlar om beräknade kostnadsminskningar på 
årsbasis och får full effekt 2010. Förslaget motsvarar 2,6 % av kommunens nettobudget. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag på omorganisation inom flyktinghand- 
läggarens och arbetsmarknadsenheten Vågens verksamhetsområde. 
 
Förslag redovisas också att turismansvarig, informationsansvarig, folkhälsosamordnare, 
flyktingsamordnare och inflyttarservice gemensamt med biblioteket hyr fastigheten där 
idag biblioteket inryms. 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp tar inte ställning till några 
beslut när det gäller föreslagna kostnadsminskningar utan inväntar ett sammanträffande 
med sina partigrupper. 
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Fortsättning § 166/09, Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens förslag till omorganisation inom flyktinghandläggarens  
     och arbetsmarknadsenheten Vågens verksamhetsområde, under förutsättning att  
     fackliga förhandlingar genomförts, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta hyresvärden Rosenträdet AB  
     med anledning av en eventuell förändring av hyreskontraktet i fastigheten.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 167/09          09/KS0030 
Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden föreligger. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-03-30 § 65 att godkänna upprättat förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden samt att överlämna den till Kommun- 
fullmäktige för antagande. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar tillägg/justeringar till reglementet. 
 
Under § 1 
Ansvara för namngivning av kvarters- och gatunamn. 
 
Under § 2 
 
Punkt 4 tillägg 
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 3 § tredje stycket 
fastighetsbildningslagen. 
 
avslut på mening punkt 4; 
enligt 14 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. 
 
Ytterligare punkter; 
 
5. Rätt att ansöka om särskild förvaltning enligt § 29 bostadsförvaltningslagen. 
 
6. Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt § 8 exploaterings- 
    lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson återkommer till kommunstyrelsen med förslag  
     på komplettering gällande bilaga 1 antagande, ändring eller upphävande av detalj- 
     plan,  
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering, anta förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
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AU § 168/09          08/KS0218 
Reglemente för tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden föreligger. 
 
Förändringar 
 
• Från och med 2006 är kommunens renhållningshantering överflyttat till 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
• Från och med 2007 är bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt lag SFS 

1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag överflyttat till tekniska nämndens 
ansvarsområde. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 169/09 
AU § 164/08          08/KS0038 
Skyltning till Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse gällande skyltning till Vågen föreligger. Se vidare aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Vågen gällande inkommen  
     skrivelse. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Svar föreligger från verksamhetsansvarig på Vågen Tommy Ohlsson. 
 
Arbetsmarknadsenheten Vågen ser positivt på förslaget men finner idag ingen orsak att 
ändra skyltningen då vi konstaterar att kunderna lätt hittar Vågen genom olika 
navigationssätt som exempel kommunens hemsida, Eniro telefonkataloger och GPS 
utrustning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera skrivelsen samt svaret från verksamhetsansvarig på Vågen Tommy Ohlsson, 
 
att skrivelsen härmed är besvarad. 
-----  
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AU § 170/09 
AU § 84/09 
AU § 19/09           09/KS0014 
Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kustmiljögruppen har till miljönämnden meddelat att man inte längre ensam orka stå 
som huvudarrangör för kustmiljögruppen. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 att i samråd med kustmiljögruppen stå som arrangör 
för kustmiljökonferensen 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2008-11-25 § 406, att uppdra åt Anders 
Adelgren att undersöka möjligheterna till ett Leader-projekt med inriktning att skapa en 
vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-12-10 § 73 att påminna kommunstyrelsen om det beslut 
som miljönämnden tog i februari 2009 om att miljönämnden/miljöförvaltningen ska stå 
som arrangör av en kustmiljökonferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att Anders Adelgren fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till ett Leader- 
     projekt med inriktning att skapa en vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-24 
 
Efter Anders Adelgrens möte med Lena Danielsson, verksamhetsledare för Leader 
framkom följande 
 
• Möjligheter att skapa ett Leaderprojekt finns. Dock är Vattenmiljökonferensen ingen 

ny förteelse. Ambitionen måste därför vara att vilja utveckla konferensen i någon 
form,  

• En konferens faller ännu mer inom ramen för Leader, om man till exempel har temat 
”Innovativa lösningar” under en av konferensdagarna. 

• Vid en eventuell ansökan till Leader är det större möjligheter att få bidrag om en 
ideell förening, i det här fallet Kustmiljögruppen, står som huvudman i projektet. 

 
Håkan Larsson framför att Kustmiljögruppen inte längre är intresserade av att vara 
arrangör av en kustmiljökonferens. 
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Fortsättning § 170/09, Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24: 
 
att ärendet återemitteras, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Kustmiljögruppen om de 
     vill stå som sökande till projektet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
I diskussion med representanter för miljösidan i Torsås framkom, att de ser det som en 
fördel att innan Torsås åtar sig detta tar en kontakt med den nyinrättade Kalmarsunds-
kommissionen.  
 
Det är viktigt nu när kommunen gått med i detta samarbetsprojekt att inte fatta denna 
typ av beslut på egen hand. Kanske ska Torsås arrangera detta eller ska det gå runt i de 
deltagande kommunerna? Frågan bör ställas till styrgruppen för Kalmarsunds-
kommissionen. 
 
Det är inte möjligt att arrangera en konferens 2009 utan det krävs minst ett års 
planeringstid, varför förslaget bör vara, att arrangera en sådan konferens 2010. 
 
Förslag föreligger på brev till Kalmarkommissionens styrgrupp angående kustmiljö- 
konferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat brev som sitt eget och översända det till Kalmarkommissionen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/09          09/KS0090 
Verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och drogförebyggande arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsoarbetet i Torsås kommun beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen samt 
hur den fördelar sig i befolkningen. Det finns två dimensioner av folkhälsoarbete i 
kommunen, dels att arbeta sjukdoms- och skadeförebyggande men även att främja de 
faktorer som leder till en god folkhälsa. 
 
Torsås kommun vill med sitt folkhälso- och drogförebyggande arbete skapa 
förutsättningar för att förbättra hälsan på samhällsnivå. Arbetet kräver långsiktighet, 
uthållighet, samverkan samt insatser på flera nivåer i samhället, från politiska beslut till 
att stärka våra möjligheter att välja hälsofrämjande levnadsvanor. 
 
Förslag på verksamhetsplan för kommunens folkhälso- drogförebyggande arbete 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta. 
 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och 
     drogförebyggande arbete. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 172/09          09/KS0118 
Projekt REKLIM II 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har inom programmet Uthållig kommun åtagit sig att skapa en 
klimatstrategi. 
 
Samtidigt som översiktplanen påpekar att energiplanen, som antagits av Kommun- 
fullmäktige 2003-06-18 § 63, bör revideras. 
 
Genom att gå med i projektet REKLIM II, som de Regionala Energikontoren håller i 
kommer kommunen att få stöd med arbetet att ta fram en lokal klimatstrategi eller 
motsvarande planer som innehåller strategier för att minska klimatpåverkan (energi- 
planer, miljöplaner etc). 
 
Projektet genomförs under perioden 1 januari 2009 – 1 december 2010. 
 
Kommunen åtar sig att skriva på en avsiktsförklaring senast 2009-05-31 vilket innebär 
att 
 
• Kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag till klimatstrategi eller motsvarande 

plan senast två år efter det att avsiktsförklaringen undertecknats 
• Kommunen ska leda processen med att ta fram en klimatstrategi eller motsvarande 

plan och utse ansvarig tjänsteman att leda arbetet på lokal nivå.   
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 173/09          08/KS0057 
Medlemskap i föreningen Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kumulus med syfte att främja internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Medlemskapet i föreningen är öppen för kommuner, Regionförbund, ungdoms-
organisationer i Kalmar läns kommuner såväl som i angränsande regioner i och utanför 
Sverige. Föreningen har sitt säte på Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Målet med arbetet är: 
 
• att alla länets kommuner år 2010 ska ha fått möjlighet att delta i Europeisk volontär- 

tjänst (EVS), ungdomsutbyten eller utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg 
för verksamhetsutveckling och tillväxt. 

• Att utvecklas till en ”E-NGO” (Europeisk ideell organisation) med kunskap och 
kompetens kring internationella möjligheter för unga. Kunulus stödjer kommuner 
och organisationer i att genomföra utbyten, utbildningar samt sända och ta emot 
unga volontärer inom EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa”, ”Europeisk 
volontärtjänst. 

 
Medlemsavgifter för kommunerna är 15 000 kronor per år under 2008 och 2009.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 § 171 att ansöka om att bli medlem i föreningen 
Kumulus under 2008 samt att utse fritidsgårdsansvarige Anders Adelgren till 
kontaktperson. 
 
Karin Seebass bildningsförvaltningen föreslå att kommunen avslutar sitt medlemskap i 
Kumulus eftersom ingen hinner jobba med ungdomsbyte just nu. Om/när möjlighet ges 
ansöka om nytt medlemskap. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå  från att medverka i projektet Kumulus under 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 174/09          
KS § 217/08 
AU § 281/08            
KS § 202/08          08/KS0192 
Projekt Modern Water Management (MWM) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun, Kalmar kommun tillsammans med Regionförbundet samarbetar i 
projektet Modern Water Management. Det är ett EU-projekt tillsammans med Polen, 
Litauen och Danmark som handlar om vatten och förbättringar av Östersjön.  
 
Ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12: 
 
att notera informationen från kommunekolog Kerstin Ahlberg. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Miljöchef Jan Andersson föredrar ärendet. 
 
• Modern vattenplanering genom vattenråd 
• Pilotområde, minska föroreningar (Grisebäcken) 
• Max egen insats under 3 år men 4 budgetår, 2,8 Mkr 
• 1 krona godkänd, egen insats ger 2 kronor från EU 
• Rapportering, 4:e månad och efter godkännande utbetalning 
• Pilotkaraktär, pilotvärde! 
• Internationellt samarbete måste värderas 
• Med stabil budget, prognos för dagen endast i undantagsfall behov av tilläggsanslag 
• Beslut att vara med. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att miljönämnden deltar i Projekt Modern Water Management (MWM),  
     
att huvudman är miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02: 
 
att godkänna att miljönämnden deltar i Projekt Modern Water Management (MWM),  
     
att huvudman är miljönämnden. 
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Fortsättning § 174/09, Projekt Modern Water Management (MWM) 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Regionförbundet har kallat till ett möte 2009-04-28 med anledning av projektet. 
Kommunchef Tommy Nyberg och samhällsbyggnadschef Peter Persson kommer att 
medverka vid mötet.  
 
Kommunchefen återkommer med mer information till arbetsutskottet efter 
sammanträffandet med Regionförbundet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
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AU § 175/09 
AU § 192/08          09/KS0119 
Bildande av trygghetsråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 § 192 att ett trygghetsråd bildas i Torsås kommun. 
 
Förslag föreligger från socialchef Carina Leijon om bildande av ett trygghetsråd i 
Torsås kommun. 
 
För att ett trygghetsråd ska fungera så krävs det att det finns en handläggare som håller 
ihop gruppen enligt Håkan Algotsson, c.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut till nästa arbetsutskott. 
-----  
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AU § 176/09          09/KS120 
Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Faktura daterad 2009-02-24 föreligger gällande stöd på 30 000 kronor för Ung 
Företagsamhet år 2009. 
 
Målgruppen är politiker, skolledare, näringslivsutvecklare, skolutvecklingsledare, lärare 
med mera. Utifrån detta infordras synpunkter från skolchef JanEric Assarsson. 
 
Enligt skolchefen föreligger inga kostnader i deras verksamhet. Ung företagsamhet 
genomförs kostnadsfritt gentemot grund- och gymnasieskolor. 
 
På Korrespondensgymnasiet har det varit 2 – 4 elever per år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Maria Faltin, Ung Företagsamhet och skolchef JanEric Assarsson till  
     kommunstyrelsens sammanträde för information av innebörden att medverka i 
    Ung Företagsamhet. 
-----  
Expedieras till 
Maria Faltin Ung Företagsamhet i Kalmar 
Skolchef JanEric Assarsson 
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AU § 177/09 
AU § 62/09 
KF § 4/09            09/KS0020 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara från Ulla 
Andersson, Bergkvara föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 39 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut 
till Södra Kärr med som ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-04-21 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 178/09 
AU § 63/09 
KF § 5/09            09/KS0026 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 38 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, 
Söderåkra och Torsås med om ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 179/09          09/KS0112 
Årsredovisning 2008, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 föreligger från Samordningsförbundet i 
Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Besök av Svenska Vindbolaget 
• Bergkvara AIF har erbjudits hjälp i samband med Bergkvara Water Festival  
• Beslut togs i kommunstyrelsen 2009-03-03 § 53 om ett sammanträffande mellan 

ledamöterna och ledningsgruppen för en förutsättningslös diskussion när det gäller 
mandat och förväntningar som politikerna har på ledningsgruppen 

• Sommar med Ernst på Garpen. Kommunens kostnad 10 000 kronor 
• Skräpplockardag, 870 personer inom kommunens verksamhetsområden har anmält 

sig att medverka. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 181/09          09/KS0031 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp initierar frågan om något avtal upprättats med Cissi Ericsson gällande 
Olssonska gården. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att förslag till förnyat avtal har skickats 
till styrelsen inom Olssonska gården. 
 
Förslaget innebär att föreningen hyr fastigheten utan någon kostnad under förutsättning 
att de påtar sig vissa åtagande på fastigheten. 
----- 
 
 
 
 
 


