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§ 76  Lägesrapport enligt uppdrag 2010-02-09 § 27 
 
§ 77  Delgivningar 
 
§ 78  Kurser och konferenser 
 
§ 79 - 81  Delegationsärende   
 
§ 82  Tjänsten som folkhälsosamordnare    
 
§ 83  Bibliotekslokaler      
 
§ 84  Viljeinriktning Elmia hösten 2010    
 
§ 85  Projekt – Enkelt avhjälpta hinder 
 
§ 86  Samråd, vindkraftsplan för Kalmar kommun 
 
§ 87  Kommunledningen informerar 
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AU § 76/10           09/KS0194 
Lägesrapport enligt uppdrag 2010-02-09 § 27 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av Sveriges kommuner och landstings analys beslutar arbetsutskottet  
2010-02-09 
 
att ekonomichefen får i uppdrag att redovisa förslag i syfte att förbättra budget- 
     följsamheten, 
 
att kommunchefen får i uppdrag att redovisa förslag på hur balanserad styrning med så  
     kallade styrkort ska kunna utvecklas vidare, 
 
att kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att inför budgetramar 2011 redovisa  
     förslag på besparingsåtgärder exklusive volymförändringar, 
 
att en lägesrapport ska lämnas till arbetsutskottet 2010-03-09 för ovanstående uppdrag. 
 
Lägesrapport från ekonomichef Kent Frost  
 
• för att förbättra budgetföljsamheten så ska budgetansvariga inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde en gång i månaden gå igenom med ekonomiavdelningen 
budgetsiffrorna, 

• ECO-zon används för att följa upp budgeten månadsvis, 
• För att öka nämndernas långsiktiga ansvarstagande för ekonomi, kvantitet och kvalitet 

redovisas en modell gällande principer för resultatreglering. 
 

Lägesrapport från kommunchef Tommy Nyberg 
 
• Arbete och tidplan med kostnadsminskningar inför 2011 

 
2010-04-14, Möte med förvaltningschefer, enhetschefer samt fackliga representanter  
                   där uppdraget diskuteras samt olika förslag på kostnadsminskningar 
                   bemöts samt föreslås. 
2010-05-07, Diskussion kring de olika förslagen som inkommit. Prioritering av förslag  
                    samt diskussion kring hur man går vidare. 
2010-07,      Förankring i respektive nämnd. 
2010-08-24, Redovisning av förslag från tjänstemannaorganisationen till arbetsutskottet. 
2010-08-31, Redovisning av förslag till kommunstyrelsen. 

 
• Styrkort 
 

Politiker och berörda tjänstemän åker på ett studiebesök till en kommun som lyckats  
väl i sitt arbete kring balanserade styrkort. 
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Fortsättning § 76/10, Lägesrapport enligt uppdrag 2010-02-09 § 27 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen och ekonomichefen uppdras att utifrån analysen ta fram jämförelse  
     med de kommuner som finns med i analysen, på standardkostnader och slutsatser inom  
    de områden som Torsås kommun avviker, 
 
att revidera redovisad tidplan gällande kostnadsminskningar inför 2011, 
 
att avrapportering sker till arbetsutskottet runt den 15 april 2010,  
 
att ärendet gällande styrkort återkommer senare. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 77/10           10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Tommy Nyberg, Renovering av köket på Olssonska gården, 10/KS0075 
 
Cirkulär 
 
• 10:12. Budgetförutsättning för åren 2010 – 2013 
• 10:13, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl 

av en habiliteringsassistent vid gruppboende 
• 10:14, Minskning av traktamente på grund av fri kost med mera 
• 10:15, Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

                                             
   Arbetsutskottet beslutar: 

 
att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 78/10           10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Sveriges kommuner och landsting, Medborgardialog i kommuner och landsting 
• Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens vårproposition 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla ordförande Roland Swedestam, Håkan Algotsson, Bert Appert och 
     kommunchef Tommy Nyberg till information om regeringens vårproposition, 
 
att i övrigt notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 79/10           10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under februari 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under februari 2010. 
 
• Hästmahult 1:46, 1:69 
• Lönbomåla 1:21 
• Norra Gullabo 1:16 
• Karsbo 1:74 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under februari  
     2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 80/10           10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
februari 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under februari 2010. 
 
• Torsås 53:26 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under februari  
     2010.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 81/10           10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2010   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av samhällsbyggnadschef Peter Perssons fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under 2010. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende 2010.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 82/10 
AU § 57/10           10/KS0066 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften 
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns 
pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-03-09 samt 
 
att notera informationen gällande tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-03-09 
 
Folkhälsosamordnaren kommer från och med 2010-08-31 att konverteras, det vill säga 
tillsvidare anställas om inte folkhälsosamordnaren sägs upp tre månader innan. 
 
Håkan Algotsson, C frågar om interbudgeten för kommunstyrelsen är klar? Ordförande 
meddelar att i interbudgeten är differenser fortfarande - 400 000 kronor. 
Utifrån detta anser Algotsson att innan vi tar ställning till att permanenta tjänsten måste en 
finansieringsplan upprättas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson till kommunstyrelsen 2010-04-06 för  
     en redovisning av hennes arbete med folkhälsa, 
 
att inhämta socialnämndens och bildningsnämndens svar, om intresse finns att finansiera  
     tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
att socialnämnden och bildningsnämndens svar redovisas i arbetsutskottet 2010-04-13. 
-----  
Expedieras till 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden
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AU § 83/10           09/KS0153 
Revidering av Torskolan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ge 
Torsås Fastighets AB i uppdrag att projektera en ombyggnad av gamla skolan till ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Konsekvensbeskrivning av att bedriva folkbiblioteksverksamhet i två våningsplan föreligger 
från bildningschef Göran Eliasson. 
 
Kommunchefen redovisar synpunkter inkomna från bibliotekschef samt fackliga 
representanter 
• En tillräcklig redovisning av de olika alternativen har inte redovisats 
• Ingen konsekvensbeskrivning av verksamheterna har redovisats. 
 
Håkan Algotsson, C ställer sig bakom Irma Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C 
protokollsanteckning i bildningsnämndens § 22, 2010-02-25. ”Vi anser att folkbiblioteket 
inte skall integreras med skolbiblioteket. Efter att lyssna på opinionen tagit del av insändare 
har vi kommit till slutsatsen att Torsås kommuns invånare vill ha kvar bibliotek centralt i 
Torsås. Vi folkvalda politiker måste lyssna på innevånarna i kommunen om det ska bli bra 
beslut som fattas. Dessutom var ärendet dåligt förberett eftersom de två övriga alternativen 
inte har presenterats i nämnden”. 
 
Skrivelse daterad 2010-01-18 från PRO med flera och medborgarupprop från Livbojen 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att genomföra fackliga förhandlingar före kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31, 
 
att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen blir 2010-03-22 klockan 18.30, där  
     ärendet återkommer, kallelse utskickas i vanlig ordning, 
 
att notera inkomna skrivelser från PRO med flera och Livbojen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
att Karin Seebass redovisar besöken på samtliga ytter-bibliotek före och efter integreringen  
     med skolbiblioteket. 
 
Reservation 
Håkan Algotsson, C och Hans-Olof Berg, C reserverar sig mot beslutet till förmån för Irma 
Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C protokollsanteckning i bildningsnämnden. 
-----  
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AU § 84/10           10/KS0067 
Viljeinriktning, Elmia hösten 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande efterhör om intresse finns för att kommunen medverkar i en mäss-monter på 
Elmia-mässan i höst 2010. 
 
Torsås medverkar tillsammans med Nybro, Emmaboda, Högsby kommuner och tre 
företag från varje kommun. 
 
Kostnaden är 100 000 kronor per kommun och 30 000 – 50 000 kronor per företag. 
 
Ärendet är initierat av Lena Ovesson på Möre ResursCentrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun lämnar en positiv viljeinriktning till att medverka i detta, 
 
att ärendet återkommer för slutligt ställningstagande när Möre ResursCentrum har fått klart  
     med medverkande företag. 
-----   
Expedieras till 
Lena Ovesson, Möre ResursCentrum 
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AU 85/10             10/KS0076 
Projekt – Enkelt avhjälpta hinder  
 
Ärendebeskrivning 
 
Boverket ska i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och i samråd med 
länsstyrelserna ha en uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder i 
kommunerna under 2009 och 2010. 
 
För att kommunen ska få stödet krävs att konsulten utvecklar kommunens deltagande i 
projektet EAH genom att kommunen levererar en ”EAH-spindel”. Denna ska användas av 
Sveriges kommuner och landsting för att göra en analys av hur långt man kommit med 
EAH-arbetet i landet genom ”Öppna jämförelser ”. Redovisning ska göras enligt en 
checklista som utarbetas av Sveriges kommuner och landsting. 
 
Kommunen använder egen personal eller anlitar själv en konsult och kan då i efterhand 
rekvirera kostnaden för arbetet (max 20 000 kronor). 
 
För att kostnaden för stödet ska kunna utbetalas till kommunen krävs att den anlitade 
konsulten uppfyller de krav som anges i kravspecifikationen som medsänts. Expertens 
insats ska ha direkt koppling till arbetet med enkelt avhjälpta hinder – EAH. 
 
Hur arbetet går till i den enskilda kommunen bestämmer kommunen själv. 
 
Sveriges kommuner och landsting vill veta om Torsås kommun vill få del av stödet eller 
inte samt en kontaktperson i projektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet 2010-03-23. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsutskottet
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AU § 86/10           10/KS0068 
Samråd, vindkraftsplan för Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrunden till att en vindkraftsplan tas fram är att Kalmar län har antagit en vision/mål 
att länet ska vara fossilbränslefritt år 2030. Kalmar kommun har också antagit detta mål 
och kommer att bidra med sin del så att visionen kan bli verklighet. 
 
Vindkraftsplanen kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till Kalmar kommuns översikts- 
plan, vilket betyder att vindkraftsetablering är ett ämne som kommunen valt att fördjupa 
sig i och beskriva närmare avseende framtida mål och visioner. Vindkraftsplanen behandlar 
vindkraftutbyggnad både på land till havs. Verk lägre än 20 meter totalhöjd faller utanför 
det som vindkraftsplanen diskuterar. 
 
Synpunkter ska ha inkommit till Kalmar kommun senast 2010-04-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra oss i ärendet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 87/10           10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Förslag på intern kontroll diskuteras inom ledningsgruppen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
 


