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AU § 411/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
-----  
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AU § 412/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att ta fram förslag på en projektledningsgrupp  
     för ombyggnad av köken i Torskolan och Gullabo skola, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 413/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under oktober 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under oktober 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under oktober  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 414/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under oktober 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
oktober 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 415/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av rektorerna Anders Thomas, Inger Sandbäck, Lotta Elmbro och 
bildningschef JanEric Assarsson fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 
2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende 2009.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 416/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande Applerum 5:110 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Applerum 5:110. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Applerum 5:110  Köpebrev 2009-10-05  500 000:- (Femhundra tusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
Mörebyggen AB 
Kulebo 103 
385 95 Torsås 
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AU § 417/09          08/KS0207 
Skrivelse Sjöfartsmuseet, Bergkvara   
 
Ärendebeskrivning 
 
Boverket antog inte ansökan gällande isolering och upprustning av Sjöfartsmuseet i 
Bergkvara. 
 
Skrivelse föreligger från Christer Harrysson och Owe Birgersson daterad 2009-11-01 där de 
informerar om nödvändiga åtgärder inför turistsäsongen 2010. 
 
1. Ommålning av byggnaden samt byte av träpanel på gavel mot sjön. 
2. Kittning och målning av samtliga fönster. 
3. Eventuellt byte eller renovering av rutorna på övervåningen mot sjön. 
4. Ett snedtak byggs utmed norra långsidan för förvaring av bruksbåtarna, enligt skiss. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunen är positiva till att Sjöfartsmuseet rustas upp samt 
 
att förslag ska tas fram hur man ska åtgärda bristerna som påtalas i skrivningen från  
     Christer Harrysson och Owe Birgersson.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 418/09          09/KS0225            
Stöd för verksamhet, 2010 Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar med 
att ge barn och ungdomar från 6 års ålder till och med 20 år möjlighet att utveckla sin 
kreativitet, initiativkraft och företagsamhet genom att använda konkreta verktyg och 
aktiviteter i samverkan med Ung Företagsamhet och lokala aktörer. Genom att tidigt skapa 
kontakt mellan ungdomarna, kommunen, det lokala näringslivet och andra aktörer bidrar vi 
till att flera unga människor väljer att stanna i länet och skapa en framtid i vår län. 
 
Ung Företagsamhet driver sin verksamhet med stöd av finansiärer från alla kommuner i 
länet, näringsliv och andra organisationer.  
 
För att Ung Företagsamhet ska kunna fortsätta att arbeta och utveckla verksamheten 
ansöker de om stöd från Torsås kommun med 30 000 kronor för 2010. 
 

     Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande.  
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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AU § 419/09          09/KS0230 
Medfinansiering LOVA-projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att finansiering projektet LOVA krävs kontant medfinansiering, som förslag ska varje 
kommun gå in med 20 000 kronor årligen i fem år medan Kalmar kommun tar en större 
del, hur mycket är dock inte klart än. Varje kommun får 1/7 tjänst till priset av 20 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun beslutar att medverka med 1/7 tjänst samt 
 
att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för finansiering.  
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 420/09 
KS § 206/09 
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. 
 
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. 
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Fortsättning § 420/09, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
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 2009-08-04 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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Marie Jansson, KD kommer inte att ta ställning till något beslut utan vidhåller att kontakten 
med föräldrarna som lovats ska äga rum innan skolskjutsreglementet fastställs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter informationsmötet med föräldrarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-10 
 
Informationsmöte med föräldrarna har skett. 
 
Förslag till nytt skolskjutsreglemente för Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efter förtydligande av stycket berättigande till skolskjuts, överlämna reglementet till  
     bildningsnämnden för yttrande.  
 -----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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AU § 421/09          09/KS0234 
Kommunens framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länets kommuner ansvarar numer för en stor del av såväl utprovning som förskrivning av 
tekniska hjälpmedel till personer i alla åldrar med funktionshinder. 
Hjälpmedelsförsörjningen regleras sedan många år tillbaka genom avtal mellan enskild 
kommun och Landsting i Kalmar län. Som stöd för professionen som hanterar 
hjälpmedelsfrågor finns gemensamt framtagna förskrivningsanvisningar. Det nuvarande 
avtalet gäller till och med 2001-12-31. Avtalet förlängs härefter under perioden 2012-01-01 
- - 20013-12-31, såvida inte samtliga kommuner skriftligen säger upp avtalet senast  
2010-12-31. 
 
I samband med förhandlingarna inför hemsjukvårdsreformen i länet 2008-01-01 meddelade 
landstingsdirektören att landstinget ej kommer att tillhandahålla hjälpmedel, service med 
mera för kommunernas räkning efter det att nuvarande hjälpmedelsavtal löpt ut. Mot den 
bakgrunden har kommunernas framtida hjälpmedelsförsöjning diskuterats vid ett flertal 
tillfällen i Regionförbundets Primärkommunal nämnd (PKN). Frågan är även levande i 
Regionförbundets nätverk för social-/omsorgschefer och berörda verksamhetschefer. 
 
Beträffande projektets finansiering föreslås att Fokus bidrar med 500 000 kronor per år och 
att kommunerna tillsammans bidrar med 350 000 kronor per år (åren 2010 och 2011) 
fördelat efter invånarantal per 1 januari 2009. För Torsås kommun innebär det med 7 076 
invånare, 10 611 kronor per år, totalt 21 222 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att vara uppdragsgivare för föreslaget  
     tjänsteutvecklingsprojekt avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen i länets  
     kommuner samt 
 
att under 2010 och 2011 medverka i projektet,  
 
att ärendet överlämnas till socialnämnden för framtida beredning och finansiering. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen       
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AU § 422/09          09/KS0021 
Avtal mellan Torsås kommun och Arbetsförmedlingen gällande Fas 3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsförmedlingen har kontaktat Torsås kommun med anledning av att man önskar skriva 
ett avtal rörande personer som befinner sig inom jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. 
 
Jobb och utvecklingsgarantin är en del av det arbetsmarknadspolitiska programmet. Syftet 
med detta är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de 
så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Insatserna ska innehålla individuellt utformade 
åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt få deltagarna i arbete. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är indelade i tre faser, som innehåller olika aktiviteter 
 
Fas 1, kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser 
Fas 2, arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning 
Fas 3, sysselsättning hos anordnare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ledningsgruppen tar fram lämpliga verksamheter där personer kan inordnas inom Fas 3, 
 
att kommunchefen och chefen för arbetsmarknadsenheten uppdras att påbörja arbetet med  
    att träffa ett avtal med arbetsförmedlingen om att Torsås kommun ska vara en anordnare 
    av sysselsättning/platser för individer som är aktuella inom jobb- och utvecklings- 
    garantins fas 3. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 423/09          09/KS0019 
Organisation och inriktning på arbetsmarknadsenheten Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
En ny organisation är under bildande i och med att arbetslivsutvecklingsenheten Vågen går 
samman med flyktingmottagningen. Grundtanken är inte att slå ihop enheterna till en 
verksamhet utan att förena dem så att både arbetslivsutvecklingsenheten och flykting-
mottagningen vinner fördelar. 
 
Ett centralt mål med denna organisationsutveckling är att Vågen ska utvecklas till en 
arbetsmarknadsenhet och att arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen ska bli en 
sammanhållen organisation – Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMIE. 
Verksamheten ska utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsenhet och samtidigt verka 
för ökad integration. 
 
AMIE ska ha en chef, en verksamhetschef och en ny ledarroll skapas utav tidigare två roller 
( en person som verksamhetsansvarig och en person som flyktingsamordnare.) 
 
Flyktingmottagningen finns kvar som en egen del av organisationen/verksamheten som ska 
fortsätta arbeta med nyanländas introduktion men också utöka samarbetet med arbets-
marknadsenheten då det gäller integration och målet att följa arbetslinjen. 
Flyktingmottagningen dagliga mottagningsarbete ska skötas av en introduktions-
handläggare. 
 
Då det gäller att utveckla Vågen till en arbetsmarknadsenhet återstår en del förändrings-
arbete. En inventering av nuvarande verksamhet är nödvändig samt ta del av och ta intryck 
av andra kommuners arbetsmarknadsenheters arbete och verksamhet. Samverkan med 
andra viktiga aktörer och samarbetspartner som arbetsförmedlingen och våra egna 
kommunal förvaltningar ska utökas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna inriktning för Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE) enligt  
     förslag i upprättad handling daterad 2009-11-05 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 424/09          09/KS0179 
Miljöbokslut från Timrå kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-10-26 § 268 att kommunchefen Tommy Nyberg 
undersöker om någon kommun använder sig av en förenklad version av miljöbokslut. 
 
Förslag föreligger på förenklat miljöbokslut för Timrå kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att  notera informationen. 
-----  
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AU § 425/09          09/KS0238 
Kontaktperson till SydSveriges ”nya” Europakontor Småland - Blekinge 
 
Ärendebeskrivning 
 
Region Blekinge och Regionförbundet i Jönköpings län, södra Småland och i Kalmar län 
har från och med 2009-10-01 ett eget representationskontor i Bryssel. Bakgrunden till 
beslutet att etablera ett nytt kontor är att Sydsveriges Europakontor avvecklades i dess 
nuvarande form 2009-09-30. 
 
De sex länen i SydSam har allt sedan våren 1994 haft ett gemensamt kontor i Bryssel. I 
april i år beslutade Region Skåne att öppna ett eget representationskontor i Bryssel. Vid ett 
extra årsmöte 2009-06-05 beslutade SydSam som följd av detta att avveckla Sydsveriges 
Europakontor. 
 
De fyra regionförbunden i Blekinge och Småland har som en konsekvens av ovan beslutat 
att öppna ett eget representationskontor i Bryssel, Sydsveriges Europakontor Småland – 
Blekinge. 
 
Det nya kontoret, som startade sin verksamhet 2009-10-01, har fem huvuduppgifter 
 
1. Service till medlemmarna 
2. Kontaktskapande verksamhet 
3. Intressebevakning av och för regionen och dess medlemmar prioriterade frågor 
4. Bevakning av relevanta program för medlemmarna, 
5. Marknadsföring av regionen/erna. 
 
På förslag från den gemensamma styrgruppen har respektive regionförbundsstyrelse 
beslutat att anmoda länets kommuner och landsting att utse en kontaktperson (tjänsteman) 
gentemot Regionförbunden i frågor som rör EU och Brysselkontorets verksamhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som kontaktperson gentemot 
     Regionförbunden i frågor som rör EU och Brysselkontorets verksamhet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 426/09          09/KS0215 
Medverkan i SommarSalongen  – Bröllopshälsningen 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Då sommaren 2010 kommer att kännetecknas av ett kungligt bröllop så är delar av 
SommarSalongen planerade att inspireras av Kärlek och Bröllop. Ett koncept har tagits 
fram vid namn bröllopshälsningen. Denna bröllopshälsning riktar sig direkt till H.K. H 
Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling, vilka viger sig sommaren 2010. 
 
Konceptet för kommunhälsningen bygger på att hälsningen görs i form av en mindre 
plantering i Ulriksdals Slottspark, som kompletteras med någon form av skriftligt alster 
vilket kommer att exponeras vid rabatten.  
 
Varje kommunhälsning/plantering kostar 75 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka i SommarSalongen – Bröllopshälsningen 2010. 
-----  
Expedieras till 
SommarSalongen 2010, En bröllopshälsning från kommunen 
PO Box 22 105 
104 22 Stockholm 
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AU § 427/09          09/KS00004 
Länsstyrelsens kommunbesök 2009-11-17 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tisdagen den 17 november 2009 kommer representanter från Länsstyrelsen att besöka 
Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna i arbetsutskottet samt samhällsbyggnadschef Peter Persson inbjuds att  
     medverka vid Länsstyrelsens besök. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsutskottets ledamöter 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
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AU § 428/09          09/KS0215 
Kommunblad nummer 2, 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunbladet nummer 2, 2009 har framkommit felaktigheter i avsnitten gällande 
Närtrafiken samt Torsås blir en eurokommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att felaktigheterna rättas till innan kommunbladet skickas ut till kommuninvånarna, 
 
att ansvarig utgivare för kommunbladet ska var kommunchefen. 
-----  
Expedieras till 
Informatör Ulrika Widell 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 429/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Sammanträffande med ledningen på Möre Hotell. 
• Personalen i Bergkvara Hamn & Stuveri AB kommer att anlitas för att avverka skog. 

Finansiering sker genom verksamhet skogsavverkning. 
• Sammanträffande med chefsnätverket på Motoman. 
• Gullabo Skytteförening ska anordna SM i skytte i november 2010. Kommunen bidrar 

med hyreskostnad av sporthallen samt eventuellt personal under fyra dagar. 
 
Ledamöterna delges bildningsnämndens protokoll 2009-11-05 § 93 om lokaler på 
Torskolan samt jämförbar kostnadsbild för ett informationscentra. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande informationscentra återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunchefen. 
-----  
 
 
 
 
 
 
 
 


