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AU § 240/09          08/KS0233 
Kommunstyrelsens interbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar besparingsförslag för kommunstyrelsen 2010. 
 
Vågen      350 000 kronor 
Nytt infocenter   200 000 kronor 
Kunskapsnavet   350 000 kronor 
Intäkt markreserv   100 000 kronor 
Kansliavdelningen  120 000 kronor 
Landsbygdsutveckling    50 000 kronor 
Slätafly skola      30 000 kronor 
Totalt        1 200 000 kronor  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade besparingsförslag för kommunstyrelsen 2010 samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-08-25. 
-----  
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AU § 241/09          09/KS0177 
Delägare i Kalmarsund Vind 
 
Ärendebeskrivning 
 
Genom att bli delägare i Kalmarsund vind tar man ansvar för sin egen elförbrukning. Man 
bidrar aktivt till en bättre miljö samtidigt som man har kontroll på sina elkostnader. Inte ett, 
två eller tre år, utan i tjugo år. 
 
För att man ska kunna nyttja elen från vindkraftverket som man är delägare i måste man 
vara kund hos Kalmar Energi Försäljning AB, som då levererar elen som inte täcks av 
insatserna i vindkraftverken. Den kompletterande elen är garanterat förnybar och man kan 
fritt  
 
I samband med att teckningsavtalet skickas betalas en registreringsavgift om 300 kronor. 
Datum för inbetald avgift blir köplats. Man får inte tillbaka registreringsavgiften om man 
inte tilldelas några insatser, men man har kvar sin köplats till nästa vindkraftverk. 
 
En insats kostar 7 000 kronor och ger 1 00 kWh vindkraft per år. För vindelen betalas 14 
öre per kilowattimme, exklusive moms och elcertifikat. Man kan köpa insatser för upp till 
80 procent av årsförbrukning. När man tilldelats insatser i vindkraftverken kommer första 
fakturan på 20 procent av insatsbeloppet. Resterande del upp till full betalning faktureras 
cirka 3 månader innan vindkraftverken tas i bruk.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från delägarskap i Kalmarsund Vind. 
-----  
Expedieras till 
Kalmarsund Vind Ekonomiska förening II 
c/o Kalmar Energi försäljning AB 
Box 822 
391 28 Kalmar 
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AU § 242/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delge Jan-Erik Persson bilderna från skadegörelsen på torgtoaletten samt 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Expedieras till 
Jan-Erik Persson 
Applerums By 330 
385 32 Torsås
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AU § 243/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 244/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsärende under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juni 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 245/09        09/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under juni  
     2009.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 246/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under juni 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 247/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under juni 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/09          09/KS0024 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Åke Olsson har arbetet i arkivet under 12 månader med att strukturera och ansvara för 
arkivet samt att ansvara för övriga förekommande arkivfrågor. Han tar även emot och 
ledsagar människor som är intresserade av att få del av uppgifter som finns lagrade i vårt 
arkiv. Han är aven behjälplig i vardagsarbetet hos kansliadministratören. 
 
Under sommarperioden har hans tid varit förlagd till Bröms där han är guide för turisterna. 
 
Under hösten upphör Åkes anställning. 
 
Arbetsförmedlingen har under det gångna året ansvarat för merparten av kostnaden. Torsås 
kommun har ett bidrag på 15 750 kronor i månaden. Med de nya bestämmelser innebär ett 
bidrag på 10 808 kronor per månad i stället. Merkostnad för detta blir nästan 5 000 kronor 
per månad, utslaget på ett år knappt 60 000 kronor där hälften debiteras på 2009 och 
hälften på 2010.    
 
Arbetet som personuppgiftsombud är upphandlad med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
till en kostnad av 45 000 kronor och därutöver tillkommer resekostnader på cirka 4 000 
kronor. Detta arbete avses att läggas på Åke Olssons tjänst. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under förutsättning att Arbetsförmedlingen beviljar bidrag med 10 800 kronor per  
     månad, anställa Åke Olsson som ansvarig för arkivet under 12 månader samt 
 
att lönekostnaden tas för kommunstyrelsens verksamhet 800. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/09          09/KS0174 
Revidering reglemente för representation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23 § 39 anta ekonomireglemente som innefattar 
bland annat representation med komplettering Undantag från representationsregler skall 
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 § 405 att revidera reglementet för representation 
gällande alkoholhaltiga drycker. 
 
Ekonomichef Kent Frosts förslag till representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om 

kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till representation. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 250/09          09/KS0174 
Samverkansavta Polis – Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polisteam Nybro/Sydväst har haft förmånen att vare ett av fyra pilotområden i landet i 
samverkan med Emmaboda kommun att underteckna ett avtal 2009-02-02. Övriga 
pilotkommuner är Landskrina, Västerås samt Arvidsjaur. Projektet leds från polisens sida 
lokalt i Kalmar län av projektledare Patrik Oldin samt delprojektledare Mikael Sjöström. 
 
Mikael Sjöström efterhör om ett sammanträffande för att få berätta om projektet samt om 
intresse finns om ett samverkansavtal. 
 
Syftet med avtalet är att få alla aktörer inom trygghets- och säkerhetsfrågor att bli medvetna 
om varandras yrkesroller och att renodla dessa för att få ett väl fungerande samarbete. 
 
Avsikten är att starta upp arbetet i slutet av augusti eller i början av september 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in polisen till arbetsutskottet för information gällande samverkansavtal mellan 
     Polis och Kommun. 
----- 
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AU § 251/09          09/KS0031 
Avtal Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag till riktlinjer mellan Torsås kommun och 
Kulturföreningen Olssonska gården gällande Olssonska fastigheten. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande riktlinjer för Olssonska gården samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
----- 
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AU § 252/09 
AU § 196/09 
AU § 135/09          08/KS0106 
Närtrafik, färdtjänst och kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 314 att bjuda in trafikansvarig och 
färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium för 
diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och kollektivtrafiken. 
 
Lena Gustafsson, v efterhör när detta besök blir av. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att bjuda in trafikansvarig och  
     färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium  
     för diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och  
     kollektivtrafiken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Katharina Seijsing och Lars Lindahl från Kalmar Läns Trafik AB informerar om 
kollektivtrafiken inom Torsås kommun, resor till och från Kalmar, Karlskrona samt 
färdtjänsten. 
 
Närtrafiken som finns tillgänglig för kommuninvånarna används inte så ofta. Därför är det 
viktigt att informera invånarna om att denna linje finns. 
 
Det finns nio fordon tillgängliga i kommunen som idag inte är fullbokade. 
 
När det gäller färdtjänsten har Kalmar Läns Trafik AB övertagit myndighetsutövningen i 
åtta kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar 200-05-12: 
 
att uppdra åt informatör Ulrika Widell att presentera ett förslag på vilka åtgärder som 
     kan vidtas för att öka nyttjandegraden för närtrafiken samt 
 
att notera informationen från Katharina Seijsing och Lars Lindahl. 
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Fortsättning § 252/09, Information, närtrafik, färdtjänst och kollektivtrafiken 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Informationsansvarig Ulrika Widell föreslår att genom flertalet kanaler och informations-
insatser öka kommuninvånarnas kunskap om tjänsten. Dels ska tydlig information om 
tjänsten publiceras på kommunens hemsida, men även i publikationen Kommunbladet som 
når ut till alla hushåll i Torsås kommun. 
 
Förslag på information på hemsida och nästa nummer av Kommunbladet föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationsansvariges förslag på information på hemsidan och nästa  
     kommunblad gällande närtrafiken. 
-----  
Expedieras till 
Ulrika Widell 
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AU § 253/09          09/KS0169 
Information gällande ny gruppbostad inom LSS-verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har under några år flaggat för att ytterligare behov av gruppbostad 
inom LSS-verksamheten kan komma att uppstå under de närmaste åren. Målgruppen är 
medelålders personer som bott i Torsås, hemma hos sina föräldrar. Deras behov av 
omvårdnad är i den högre graden, vilket innebär att de har behov av att bo i en byggnad 
där lägenheter och gemensamhetsutrymmen ligger under samma tak.  
 
Då insatsen gruppbostad LSS är statsbidragsgrundande är det av yttersta vikt att besluten 
verkställs senast 2009-01-01, det vill säga att individerna då har flyttat in i bostaden. Detta 
för att komma i åtnjutande av statsbidraget 2010. 
 
I bilagd utredning framgår att det inom befintlig budget är möjligt att omfördela resurser 
från korttidsvistelse LSS till ny gruppbostad. 
Utredaren föreslår att personalbemanning vid gruppbostad/korttidsvistelse och daglig 
verksamhet samordnas och att även lokalerna samutnyttjas på Torpgatan.  
Behov av utökad personalresurs är 0,86 tjänst vilket delvis finansieras med minskade 
lokalkostnader. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-05-14 § 49 att inrätta en ny gruppbostad jml LSS § 9:9 med 
verkställighet av beslut senast 2009-01-01 under förutsättning att särskolan flyttar ut sin 
nuvarande verksamhet ur lokalerna. I samband med verkställandet av ny gruppbostad 
inrätta en 0,86 tjänst. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden gällande ny gruppbostad inom LSS- 
     verksamheten. 
-----  
Expedieras till 
Socialnämnden 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 34   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-08-04  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 254/09          09/KS0180 
Förfrågan om köp/hyra av fastigheten Sågen 4, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan om att få köpa fastigheten Sågen 4 i Bergkvara föreligger från Roland Mälartoft, 
Bergkvara och Sven-Erik Benschjöld, Kalmar. 
 
Mälartoft erbjuder 50 000 kronor för fastigheten. Kommunen får även en garanti & 
friskrivning samt servitutsrätt så att inga krav kan ställas i framtiden.  
 
Fastigheten ska användas till bostadsändamål. 
 
Benschjöld vill iordningställa fastigheten, men inte sälja den vidare. 
 
Förfrågan om att få hyra fastigheten föreligger från Margareta Orthage, Oskarshamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja/hyra ut fastigheten Sågen 4 i Bergkvara, 
 
att stänga av abonnemangen gällande el-, vatten- och sophämtning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 255/09          09/KS0136 
Skrivelse gällande disposition av mark på Binnaretorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 § 191 att en lördag i månaden tillåta Gullabo SK 
använda cirka 20 x 20 meter mark i närheten av den stora träsleven i Gullabo till ”torg”. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för skötsel på denna markyta och förutsätter 
därför att upplåtelseavtal upprättas. I upplåtelseavtalet skall det framkomma att kostnader 
för återställande av eventuell åverkan på mark, inte hamnar på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att teckna upplåtelseavtal med Gullabo SK där  
     det framkommer att kostnader för återställande av eventuell åverkan på mark, inte  
     hamnar på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 256/09 
AU § 299/08 
AU § 156/08 
AU § 72/08 
AU § 383/07 
AU § 338/07             07/KS0166 
Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 1984-11-20 § 192 att Morgan Hansson, Söderåkra får 
disponera ett område av Övraby 1:14 beläget väster om fastigheten Övraby 1:100. Området 
kommer att hägnas och användas till betes- och rasthage för hästar. 
 
Dispositionen medgives tillsvidare men ska upphöra så snart kommunen har användning 
för området. Området upplåtes utan ersättning mot att Hansson åtar sig att hålla det städat 
och i ordning. 
 
Morgan Hansson anhåller om att utöka den ”dispositionsrätt” som tidigare medgivits av 
tekniska nämnden enligt bifogad skiss. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till tekniska nämnden  
     för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-10-16 § 150 att föreslå kommunstyrelsen att inhämta 
byggnadsnämndens och miljönämndens synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till byggnadsnämnden  
     och miljönämnden för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-02-26 
 
Ny detaljplan upprättades och antogs för området 1984-07-09, för bostadsändamål varvid 
någon dispositionsrätt för användande som betes- eller rasthage för hästar inte ska beviljas 
då det strider mot gällande detaljplan. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 215 att föreslå kommunstyrelsen att inte bevilja 
dispositionsrätt för samtliga nämnda områden då det strider mot gällande detaljplan och 
dess syfte. 
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Fortsättning § 256/09, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Miljönämnden är positiva till och ser fördelar med att djur betar och håller ordning på 
området och beslutar 2007-11-22 § 79 att lämna följande yttrande: 
 
Morgan Hansson får utöka sin dispositionsrätt av markområdet Övraby 1:14 under 
förutsättning: 
 
• att de krav som står beskrivning i föregående beslut av tekniska nämnden även i 

fortsätten efterföljs, 
• att det heller inte uppkommer klagomål från grannar om någon form av olägenhet från 

hållandet av hästar på området, exempel på allvarlig olägenhet kan vara allergier, 
• att stängsel hålls i ordning och är av den art och skick som är tillåten ur djurskydds-  

synpunkt och som håller hästarna i säkert förvar inom området. 
 

Miljönämnden är beredd att ge tillstånd om kommunledningen som markägare ger sitt 
medgivande om utökad dispositionsrätt till Morgan Hansson. 
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för ett förtydligande av deras beslut  
     2007-12-03 § 215. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-22 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-03-25 § 63 att meddela kommunstyrelsen att området är 
planlagt för bostadsändamål och syftet är bostäder. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag på dispositionsavtal på  
     fastigheten Övraby 1:14 del av. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger. 
 
På inrådan från Kommunalteknik utökas område C, annars finns risk att del av området 
växer igen. 
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Fortsättning § 256/08, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att avvakta med beslut i ärendet tills besked har framkommit vad som gäller för 
     betesdjur och bebyggelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att utöka dispositionsrätten i Övraby. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/09 
AU § 242/09 
KS § 186/09          09/KS0167 
Vägvisning till industriområden inom Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag redovisas på förändring av befintliga vägvisare och orienteringstavlor till 
industriområden inom Torsås 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet för förändring av befintliga vägvisare och  
      orienteringstavlor till industriområden inom Torsås, 
 
att uppdra åt kommunchefen att infordra offert på förändringen av befintliga vägvisare och  
     orienteringstavlor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-08-04. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Offert daterat 2009-06-16 avseende komplettering samt borttagning av vägvisning utmed 
väg 504 och 518 i Torsås föreligger från Svevia AB. 
 
Svevia AB i Kalmar erbjuder sig att för Torsås kommuns räkning utföra inköp, borttagning 
och uppsättning av lokaliseringsvägvisare till företag i Torsås utmed väg 504 och 518 i 
Torsås enligt Vägverkets beslut VV 2009/632 daterat 2009-03-09, till en kostnad av 16 000 
kronor. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna offerten daterad 2009-06-16 till en kostnad av 16 000 kronor (mervärdesskatt  
     tillkommer) med Svevia AB avseende komplettering samt borttagning av vägvisning  
     utmed väg 504 och 518 i Torsås. föreligger från Svevia AB, 
 
att finansiering sker inom näringslivsbefrämjande åtgärder, verksamhet 220. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 258/09          09/KS0023 
Förändring av Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid övergången från egen räddningstjänst i egen kommun, till förbundsbildning av 
räddningstjänsten i Emmaboda respektive Torsås kommuner, förbisågs att räddnings- 
tjänsten hade i uppdrag, att utöva tillsyn av brandfarlig vara. Det skrevs därför inte in i den 
förbundsordning, som idag är det styrande dokumentet för förbundets verksamhet. 
 
Direktionen för räddningstjänstförbundet genom Stf räddningschef Finn Jensen föreslår 
således att lydelsen i förbundsordningen blir  
 
3 § Ändamål 
Förbundet utövar medlemskommunernas tillsyn i fråga om brandfarliga varor enligt lagen (1988:688) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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AU § 259/09 
KS § 73/09 
AU § 60/09 
AU § 400/08          08/KS0248 
Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt skollagens 4 kap 6 och 7 §§ (grundskolan) och 6 kap 6 § (särskolan) är 
hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild 
omständighet. 
 
Skyldigheten omfattar inte sådana elever som väljer att gå i annan grundskolan än den som 
kommunen annars ska ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer 
att gå i en fristående skola. 
 
Förslag på information till föräldrar om skolskjuts samt reglemente för skolskjuts- 
verksamheten i Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25: 
 
att översända reglementet gällande skolskjutsverksamheten till barn- och  
     utbildningsnämnden för synpunkter samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 105 att ingå till Kommun- 
fullmäktige med begäran om fastställande av nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att fastställa nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
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Fortsättning § 259/09, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
 Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar att reglementet revideras med att chauffören ska uppmana eleverna att ta 
på sig säkerhetsbältet vid resa.. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marie Janssons, kd yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03: 
 
att återremittera ärendet samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammankalla till ett föräldramöte med 
     anledning av upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Information till föräldrarna gällande skolskjutsreglementet lämnas i samband med skolans 
information. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-03-03 § 73. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering med att chauffören ska uppmana eleverna att ta på sig säkerhetsbältet vid  
    resa, fastställa upprättat skolskjutsreglemente. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 260/09 
KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in två representanter från Torsås bygdegårdsföreningen till arbetsutskottet. 
-----  
Expedieras till 
Ordförande Egon Persson, Oxlehall 
Anders Eriksson, Brändabo 
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AU § 261/09          09/KS0178 
Remisser rörande förslag till planer för transportinfrastrukturen åren 2010 – 2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av Regeringen håller en ny regional transportplan för investeringar i transport- 
infrastrukturen för åren 2010 – 2021 att tas fram för Kalmar län. 
 
Transporten ska, enligt EU-direktiv samt Miljöbalkens 6 kap, miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. 
 
Samtidigt upprättar Vägverket och Banverket en nationell transportplan som för Kalmar 
län omfattar vägarna E22, riksvägarna 25 och 40 samt länets järnvägar. 
 
Den regionala transportplane tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen ska 
överlämnas till Regeringen 2009-11-02. Regeringen fattar beslut om den slutliga 
tilldelningen av medel till länen i januari 2010. 
 
Myndigheter, kommuner och allmänhet (såväl organisationer som enskilda) inbjuds att 
lämna synpunkter på  
 
• Nationell transportplan – remissversion 2009-06-30 
• Regional transportplan för Kalmar län åren 2010 – 2021 – remissversion 2009-06-30 
• Miljöbedömning av den regionala transportplanen. Del av miljöbedömningen finns 

som bilaga 4. Fullståndig miljöbedömning skickas ut 2009-07-10. 
 
Synpunkter på dessa tre remisser lämnas skriftligt senast 2009-08-31 till Regionförbundet i 
Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar. 
 
Remisstiden är 6 juli – 31 augusti 2009. Ärendet behandlas av Regionförbundets styrelse 
2009-09-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta ett yttrande om systemet för med-  
     finansiering samt 
 
att redovisa yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-11. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Kommunstyrelsen
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AU § 262/09          09/KS0171 
Remiss, Regional transportinfrastruktur för Blekinge 2010 – 2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med utgångspunkt i Regeringens direktiv har processen och arbetet att presentera en 
länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge präglats av ett transportslags-
övergripande synsätt. För medborgarna och näringslivet ska transportsystemet bidra till 
samhällsekonomiskt effektiva, långsiktigt hållbara och internationellt konkurrenskraftiga 
transporter. 
 
Mot bakgrund av klimatutmaningen och med stöd i den egna klimatrapport som Region 
Blekinge tagit fram, ges kollektivtrafikens utveckling en framträdande roll i planen. Inte 
minst visar sig detta i att Region Blekinge förslår satsningar i planen för att dramatiskt 
minska restiden med tåg till Öresundsregionen. 
 
De prioriterade åtgärderna är en följd av den systemanalys som gjorts tillsammans med 
övriga regioner i sydöstra Sverige. Systemanalysen är sedan fördjupad och för Blekinge 
beskriven i fyra stråkanalyser med mål, funktion, brister, strategi enligt 4-stegsprincipen, 
förslag till åtgärder, förväntade effekter och miljöbedömning. 
 
Synpunkter på remissen lämnas senast 2009-09-01 till Region Blekinge, Ronnebygatan 2, 
371 32 Karlskrona. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande Regional transportinfrastruktur för Blekinge 
     2010 – 2021 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 263/09          09/KS0161 
Remiss, En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Näringsdepartementet har skickat ut kollektivtrafikutredningens delbetänkande En ny 
kollektivtrafiklag )SOU 209:39) på remiss. 
 
Av vad som hittills framkommit är det mycket omfattande förändringar som utredningen 
föreslår i sitt betänkande. Nuvarande lagstiftning med en särskild huvudman för 
kollektivtrafiken ersätts med en helt ny kollektivtrafiklag, där ansvaret läggs på en 
kollektivtrafikansvarig myndighet. Den ansvariga myndigheten ska ansvara för att det finns 
lokal och regional kollektivtrafik men de privata företagen ges företräde att bedriva 
kommersiell kollektivtrafik. 
 
Förutom en helt ny lagstiftning för kollektivtrafiken föreslås och förändringar som rör 
skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och plan och bygglagen. 
 
Synpunkter på remissen lämnas senast 2009-09-18 till Näringsdepartementet 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande ny kollektivtrafiklag. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 264/09  
AU § 234/09          09/KS0092 
Samråd för Östersjöns vattendistrikt 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2000 blev startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna 
i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten 
och ett systematiskt arbet5e för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvattten. En hörnsten i den europeiska vattenförvaltningen är att alla berörda – 
såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner – involverades i arbetet. 
 
Under det gångna året har vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt tagit fram 
förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvens-
beskrivning. Innan förslag antas ska alla som vill få lämna synpunkter på innehållet. Därför 
genomförs ett samråd under perioden 1 mars till 1 september 2009. Genom att svara på 
samrådet kan men vara med och påverka inriktningen på det fortsatta arbete med Sveriges 
vattenförvaltning. I december 2009 fastställs de slutliga dokumenten. Dessa kommer sedan 
att gälla för perioden 2010 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att notera informationen gällande samrådet och återkommer i ärendet 2009-08-04. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Grisebäckens avrinningsområde och små kustnära avrinningsområden upp till Söderåkra 
har felaktigt placerats i Åtgärdsförslag för Blekinges östra kustområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Grisebäckens avrinningsområde och små kustnära avrinningsområden upp till  
      Söderåkra bör vara eget avrinningsområde under Smålandskustens huvudavrinnings- 
      områden eller i vart fall tillsammans med Bruatorpsåns avrinningsområde under  
      Åtgärdsförslag Smålandskustens huvudavrinningsområden.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande Söderåkra 6:87 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Söderåkra 6:87. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande fastighets- 
försäljning 
 
Fastighet     Köpehandling     Köpesumma 
 
Söderåkra 6:87   Köpebrev 2009-06-02   487 000:- (Fyrahundraåttiosju 
                tusen kronor) 
----- 
Expedieras till’ 
Skog & Lantbruk 
Lars-Erik Karlsson 
Södra Malmgatan 7 
392 34 Kalmar 
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AU § 266/09          09/KS0033 
Begäran om tilläggsanslag, Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns deltagande i projektet Modern Water Management är beroende av om 
Kommunfullmäktige godkänner att del av bygg- och miljönämndens investeringsbudget 
omfördelas till driftbudget för projektet, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 139 att kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige bevilja bygg- och miljönämnden tilläggsanslag för innevarande år 
2009 med 150 Tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/09          09/KS0042 
Avgift för slamtömning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp frågar om kostnaden som Kalmarsundsregionens Renhållare tar ut vid 
tömning av slam. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till arbetsutskottet 2009-08-25 redovisa kostnaderna för tömning av slam. 
----- 
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AU 268/09            09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Turismen har haft en ökning under sommar med besök på Garpen 
• Samhällsutbildning pågår för nykomna flyktingar 
• Kommunchefen är ansvarig för Vågen fram till och med 1 september 2009 då 

Charlotte Sandell tar över 
• Många förfrågningar har inkommit angående blå huset i Bergkvara och om lediga 

tomter i Ragnabo. 
----- 
 
 
  
 
           
 


