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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 245 - 265       
 

§ 245 Klimatindex enkät, redovisning  
 
§ 246 Månadsuppföljning januari - maj 2010  
 

§ 247 Delårsbokslut januari – juni, kommunstyrelsen 
 
§ 248 Delårsbokslut januari – juni, kommunen  
 
§ 249 Delårsbokslut bolagen    
 
§ 250 Finansrapport januari – juli 2010 
 
§ 251 Översiktplan samt tematiskt tillägg till vindkraft 
 
§ 252 Förslag till reviderad internbudget 2010, kommunstyrelsen 
 
§ 253 Budgetförutsättningar 2011 – 2013 
 
§ 254 Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
§ 255 Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
§ 256 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 
 
§ 257 Skrivelse, Optikabel vid avloppsutbyggnad   
 
§ 258 Skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad, förslag om nyttjande av  
 kommunal förköpsrätt     
 
§ 259 Skötsel av kommunstyrelsens fastigheter  
 
§ 260 Information om mobilt poliskontor  
 
§ 261 Skrivelse gällande förlängning av arbetstidsvillkor, Utgrunden II 
 
§ 262 Kommunledningen informerar  
 
§ 263 Kommunala e-postadresser   
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AU § 245/10   10/KS0059 
KS § 166/10   10/KS0004 
Klimatindex enkät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2010-06-01 § 166 om Naturskyddsföreningens enkät, 
Klimatindex 2010. Torsås kommun hamnade sista av 222 kommuner som 
deltagit i enkäten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordnad kommunchef uppdras att ta fram 
svaren och se hur enkäten är ifylld.  
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson har inhämtat enkäten och reviderat den.  
 
Torsås kommuns resultat efter revidering: 
 
• från 8 till 15 poäng 
• från sista plats till delad 206:e av 225 
• en poäng efter Emmaboda och Mörbylånga 

  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 246/10   10/KS0016 
Månadsuppföljning med helårsprognos januari – maj 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tekniska nämnden och bildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen för 
januari – maj 2010 att budgeten för 2010 hålls. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,0 mkr. Kostnaden för 
avgångsvederlag för kommunchefen belastar 2010. Minskat driftbidrag för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund beaktas. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,3 mkr. 1,0 mkr gällande 
vinterväghållningen samt 0,3 mkr för ökade kostnader Bergkvara reningsverk 
och ökat underhåll vattenledningsnät. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 0,9 mkr. På grund av extra 
kostnader vid organisationsförändringen samt en pensionsavgång över-
skridande 200 tkr. Inom hemtjänsten befaras underskott med 200 tkr vid ökad 
belastning på grund av färre platser i särskilt boende. Placeringar barn och 
unga, prognos för närvarande cirka 500 tkr över budget. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – maj 2010.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 247/10   10/KS0016 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2010, 
kommunstyrelsen  
 

Ärendebeskrivning 
 
Driftredovisningen för januari – juni 2010 visar en total nettoförbrukning på 
cirka 50 procent. 
 
Minskat driftbidrag till Kalmarsunds Gymnasieförbund och mindre kostnader 
för simbadsavtal bidrar till årsprognos enligt driftbudget. I resultatet ingår av- 
gångsvederlag för kommunchef. 
 
Investeringsredovisningen för januari – juni 2010 visar en total förbrukning på 
noll procent. Prognosen för helåret är enligt investeringsbudget. 
 
Alla uppställda mål i kommunövergripande styrkort 2010 kommer ej att 
uppnås under året. Kommunstyrelsen saknar eget styrkort 2010. 
 
Under hösten 2010 påbörjas ett förändrings- och utvecklingsarbete i syfte att få 
en bättre kommunövergripande styrning.  
 
Planerade delmål under hösten är att påbörja arbetet med att ta fram  
 
• en gemensam värdegrund 
• ett varumärke för kommunkoncernen 
• en förenklad målstyrningsmodell. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut januari – juni med  
     helårsprognos för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/10   10/KS0016 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2010  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2010 med 
helårsprognos. Kommunens delårsbokslut omfattar ej sammanställd 
redovisning för Torsås kommunkoncern. Personalekonomisk redovisning samt 
resultat- och balansräkning för VA-verksamheten kommer att redovisas i års- 
redovisningen. Augusti prognosen från Sveriges kommuner och landsting har 
använts för helårsprognos av skatter och bidrag. 
 
Viktiga händelser under perioden har varit att tre förvaltningschefer begärt 
entledigande från sina tjänster, beslut om ny sporthall och nya bibliotekslokaler 
samt övergång från central till en decentraliserad kostorganisation från och 
med 2010-07-01. 
 
Resultatet efter sex månader visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är 3,7 mkr 
bättre än motsvarande period förra året. Avsatta medel för löneöversyn 2010 
har ej utnyttjats under perioden. 
 
Låneskulden har minskat med 2,5 mkr sedan årsskiftet. 
 
Investeringarna uppgår för de första sex månaderna till 2,7 mkr. Medel avsatta 
för de större investeringsprojekten, ny väg Faurecia till Norra Tångvägen och 
VA-utbyggnad söder om Bergkvara har ännu ej utnyttjas. 
 
Alla uppställda mål i kommunövergripande styrkort 2010 kommer ej att 
uppnås under året.   
 
Resultatet för helåret prognostiseras till 3,2 mkr, vilket är 2,7 mkr bättre än 
budget. Budgetöverskott för skatter/bidrag, 6,5 mkr varav skatteintäkter 5,5 
mkr och kommunal fastighetsavgift, 0,6 mkr. Försiktighetsprincipen har 
tillämpats inom finansförvaltningen för reserverade medel och finansnetto. 
 
Nämndernas årsprognoser visar ett totalt budgetunderskott på 3,4 mkr. 
Tekniska nämnden 1,9 mkr (därav vinterväghållning 1,1 mkr och VA 0,5 mkr) 
samt socialnämnden 1,5 mkr ( därav placeringskostnader 1 mkr och 0,4 mkr 
för äldreomsorgen och LASS). 
 
Årsprognos för nettoinvesteringar är enligt budget. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 248/10, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2010  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/10   10/KS0016 
Delårsbokslut bolagen  
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer i arbets- 
     utskottet 2010-09-07. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 250/10   10/KS0162 
Finansrapport per den 2010-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 

Finansrapport per den 2010-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att notera finansrapporten per den 2010-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 251/10 10/KS0113 
Översiktsplan samt tematiskt tillägg till vindkraft  
      
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om läget efter utställningen 
av, del av översiktsplan samt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
vindkraft för Torsås kommun.  
 
Ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-09-07, extra sammanträde i 
kommunstyrelsen 2010-09-14 och i kommunfullmäktige 2010-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsen sammanträder 2010-09-14 med anledning av 
     ovanstående, kallelse utsänds i vanlig ordning, 
 
att ärendet utgår vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24, 
 
att i övrigt notera informationen.      
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 29  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 

AU § 252/10   09/KS0248 
Förslag till reviderad internbudget för kommunstyrelsen 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens internbudget 2010: 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund,   -935 tkr 
minskat kommunbidrag 
Ej verkställda kostnadsminskningar   400 tkr 
Avgift Samordningsförbundet   100 tkr 
Vindkraftsexpo, kostnader för hyra     60 tkr 
och el under uppsägningstiden 
Inflyttarservice      35 tkr 
Ny hemsida      60 tkr 
Ny grafisk profil*      80 tkr 
Förvaltningslokaler, för lågt budgeterat  200 tkr 
 
* I satsningen ingår: 
Ny uppdaterad grafisk profil 
Nya grafiska element som tillhör den grafiska profilen 
Ny marknadsföringsprofil med eventuell symbol 
Brevmallar, faxmallar med mera 
PowerPoint-mall. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att ny grafisk profil 80 tkr utgår från förslaget, 
 
att i övrigt godkänna förslaget till reviderad internbudget för kommunstyrelsen  
    2010.   
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 253/10   10/KS00015 
Budgetförutsättningar 2011 – 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar budgetförslag 2011 för 
kommunstyrelsen – satsningar på övergripande styrning och ökad 
tillgänglighet. 
 
• Logikområden 
• Relation politik – profession 
• Aktiviteter för bättre övergripande styrning 
• Infocenter 
• Mötesplats 
• Kommunal ledningsplats 
 
Det finansiella resultatmålet motsvarar cirka 6,6 mkr för år 2011. Budgeterat 
resultat 2010 uppgår till 0,5 mkr. 
 
Folkmängd 
 

Beräkning av skatter och bidrag baseras på den senaste prognosen från 
Sveriges kommuner och landsting (augusti 2010). 
 
I beräkningen har antagits nedanstående folkmängd. 
 
2011    7 000 
2012    6 960 
2013    6 920 

 
Skattesats 
 
Beräkningar av skatteintäkter är utifrån oförändrad utdebitering på 21,84 per 
skattekrona exklusive skatteväxling kollektivtrafik. 
 

Skatteunderlagsprognos 
 

%  2009  2010  2011  2012  2013 
SKL, augusti 2010           1,5      1,8      2,8       3,9     4,3 
ESV, juni 2010                1,2      2,1      2,9       3,6     3,9 
VP, april 2010                 1,0      1,9      3,3       4,1     4,4 
KSL, april 2010               1,5      1,4      2,4       4,0     4,5 
 
VP= Vårpropositionen, ESV = Ekonomistyrningsverket, SKL = Sveriges 

kommuner och landsting 

Fortsättning  
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Fortsättning § 253/10, Budgetförutsättningar 2011 – 2013 
 
Kommunfullmäktige har i samband med arvodesbeslut, tagit beslut om att 
socialjouren ska bemannas av tjänstemän istället för av socialnämndens 
ordförande. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-08-19 § 91 att hos kommunfullmäktige begära 
tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010 för finansiering av tjänstemannajouren. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 254/10 
AU § 229/10 
AU § 130/10   10/KS0013 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 § 57 att en översyn görs och förslag på 
riktlinjer tas fram och fastställs gällande ansökan om bidrag till samlingslokaler. 
 
Förslag föreligger daterat 2010-03-17 på riktlinjer för bidrag tillsamlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att återemittera förslaget för förtydligande av riktlinjer för ansökan om bidrag  
     till samlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Förslag till nya riktlinjer för bidrag till samlingslokaler föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2010-08-24 för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bidrag till samlingslokaler utgår till Torsås Bygdegårdsförening, Torsås  
     Folketshusförening och Gullabo Bygdegårdsförening, 
 
att till ansökan om bidrag till samlingslokaler ska bifogas föregående års  
     verksamhetsberättelse och bokslut. I verksamhetsberättelsen ska klart  
     framgå uthyrningsfrekvensen,  
 
att ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 maj det år ansökan 
     avser. 
----- 
Sändlista 

 Kommunstyrelsen 
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AU § 255/10 
KS § 57/10 
AU § 54/10   10/KS0013 
Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Lokal/förening  Bidrag 2009     Ansökan 2010 
 
Torsås Bygdegårdsförening  115 000:-         125 000:-  
Torsås Folketshusförening  185 000:-         325 000:-   
Gullabo Bygdegårdsförening     25 000:-      25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening        4 000:-      5 000:- 
Torsås Hembygdsförening        4 000:-        5 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille        4 000:-      5 000:-
Söderåkra Hembygdsgille       4 000:-      5 000:- 
Torsås GOIF  ---      7 500:- 
 
Finansiering 2010 konto 301, 350 000 kronor. 
 
Bert Appert, TP biträder inte förslaget till förskottet till Torsås 
Bygdegårdsförening med hänvisning till Torsåspartiets budgetförslag för 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att vid halvårsskiftet 2010 inhämta från Torsås Bygdegårdsförening en 
     redovisning av den utåtriktade verksamheten för året, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2010 års 
     budget, 
 
att slutligt beslut om bidrag till samlingslokaler för 2010 tas senare. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 

Jäv 
 

Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 255/10, Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Tilläggsyrkande 
 

Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att en översyn görs och förslag på 
riktlinjer tas fram och fastställs, gällande bidrag till samlingslokaler. 
 

Bert Appert, TP biträder inte förslaget till förskottet till Torsås 
Bygdegårdsförening med hänvisning till Torsåspartiets budgetförslag för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att vid halvårsskiftet 2010 inhämta från Torsås Bygdegårdsförening en 
     redovisning av den utåtriktade verksamheten för året, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2010 års 
     budget, 
 
att slutligt beslut om bidrag till samlingslokaler för 2010 tas senare, 
 
att en översyn görs och förslag på riktlinjer tas fram och fastställs, gällande 
     bidrag till samlingslokaler. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-24 
 
Redovisning daterad 2010-08-17 föreligger från Torsås Bygdegårdsförening 
genom Hans-Olof Berg. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2010 enligt följande: 
 
Torsås Bygdegårdsförening  125 000:- (varav 70 000 i förskott)  
Torsås Folketshusförening  185 000:- (varav 100 000 i förskott)  
Gullabo Bygdegårdsförening     25 000:- 
 
att verksamhetsbidrag 2010 beviljas till: 
     
Gullabo Hembygdsförening        4 000:-       
Torsås Hembygdsförening        4 000:-         
Bergkvara Hembygdsgille        4 000:-       
Söderåkra Hembygdsgille       4 000:- 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 256/10   10/KS0174 
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mars 2010 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med anledning 
av en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. 
 
I den nya lagen tilldelas kommunerna nya uppgifter.  
 
De viktigaste förändringarna för kommunerna är att kommunerna övertar 
polisernas tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna får 
själv bestämma var handläggningen av tillstånds- respektive tillsynsfrågor 
gällande brandfarlig och nu också explosiva varor ska ske. Kommunerna ges 
möjlighet att helt eller delvis uppdra åt en annan kommun att utföra den nya 
uppgifterna. 
 
Den 2 juni föreslår Försvarsutskottet att lagen tidigareläggs till 2010-09-01. 
Beslut i frågan beräknas komma den 22 juni. Motiven till tidigareläggningen är 
att Sverige är skyldig att införliva ett EU-direktiv i Svensk lag om inrättande av 
ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Det 
betyder inte princip 70 dagar från riksdagsbeslut till ny lag. 
 
I samband med den nya lagen och delegering av ansvaret för tillstånd och 
tillsyn av explosiv och brandfarlig vara enligt den nya lagen föreslås att även 
tillstånd för brandfarlig vara flyttas över från bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde till Räddningstjänstförbundet i Emmaboda – Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor enligt 
     den nya lagen delegeras till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att den nya taxan fastställs av Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/10   10/KS0170 
Skrivelse angående optikabel vid avloppsutbyggnaden söder 
om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Svensson och Anders Palmer anser i en skrivelse att Torsås kommun 
ska passa på att dra optikslagen samtidigt som avloppsledningen läggs söder 
om Bergkvara. Kostnaden är förhållandevis ringa. Denna teknik i framtiden är 
helt överlägsen och hela området blir mycket mer attraktivt om data/tele 
överföring via optiteknik kan erbjudas. Även markförhållanden är av sådan art 
att på större delen av sträckan är nedplöjning av slang i ett senare skede i 
praktiken omöjlig. 
 
Skrivelsen överlämnas till tekniska nämnden 2010-08-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera skrivelsen. 
-----  
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AU § 258/10   10/KS0173 
Skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad angående förslag om 
nyttjande av kommunal förköpsrätt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås föreslår att Torsås kommun utnyttjar sin 
förköpsrätt när det gäller Möre Hotell och Dalskärs Camping, som just nu står 
i begrepp att byta ägare. 
 
Författningen gällande förköp upphävdes 2010-05-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun inte har någon förköpsrätt eftersom författningen gällande  
     förköp upphävdes 2010-05-01. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
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AU § 298/10 
KS § 292/09 
AU § 391/09   09/KS0222 
Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att ett fastighetsbolag bildades i kommunen 2004 så lämnades 
ett fåtal lokaler samt fastighetsskötsel kvar inom kommunstyrelsen. 
 
Följande fastigheter som ligger kvar hos kommunstyrelsen 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen 
Dalskär stuga 8 
Torsås 11:1, PRO-stugan 
Sågen 4 
Torsås 2:42 
Torsås 53:9 
Torsås 22:1 före detta brandstationen 
 

Kommunstyrelsen har under åren köpt vissa tjänster från Torsås Bostads AB 
på fastighetsskötsel. 
 
Efter diskussioner med Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB föreslå 
följande ändringar 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten, ligger kvar men avtal tecknas kring skötsel  
                    av fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen, ligger kvar av skattemässiga skäl men avtal tecknas  
                    kring skötsel av fastigheten 
Torsås 11:1, PRO-stugan, avtal tecknas kring skötsel av fastigheten 
Sågen 4,       säljes till Torsås Bostads AB 
Torsås 2:42, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 53:9, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 22:1  före detta brandstationen, säljs till Torsås Bostads AB 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att upprätta skötselavtal med Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB på 
     följande fastigheter: 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 259/10, Förändring av ansvar för lokaler inom 
kommunstyrelsen 
 
Sågen 4, ”Blå huset” 
Torsås 2:42 ”Österbrogatan 28” 
Torsås 22:1 ”Före detta brandstationen” 
Torsås 53:9 ”Gula villan”, samt avtal gällande administration av fastigheten 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förhandla med fastighetsbolaget  
     om skötselavtal samt 
 
att redovisa upprättat förslag till skötselavtal, för ställningstagande i kommun- 
     styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 

att upprätta skötselavtal med Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB på  
     följande fastigheter: 
 
     Sågen 4, ”Blå huset” 
     Torsås 2:42 ”Österbrogatan 28” 
     Torsås 22:1 ”Före detta brandstationen” 
     Torsås 53:9 ”Gula villan”, samt avtal gällande administration av fastigheten 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förhandla med fastighetsbolaget  
     om skötselavtal samt 
 
att redovisa upprättat förslag till skötselavtal, för ställningstagande i kommun- 
     styrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-24 
 
Ordförande informerar om att Torsås Fastighets AB:s nyanställda fastighets- 
ingenjör kommer att upprätta en kostnadskalkyl för iordningsställande av 
Torsås 53:9 (gula villan) och Torsås 2:54 (blomsteraffären samt lägenheten på 
övervåningen). 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås Fastighets AB:s jour kan användas vid akuta händelser i kommun- 
     styrelsens fastigheter, som sker efter att kommunkontoret stängt samt  
     helgdagar, 
 
att i övrigt inga förändringar när det gäller kommunstyrelsens fastigheter, 
 
att invänta en kostnadskalkyl för Torsås 53:9 och Torsås 2:54. 
----- 
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AU § 260/10   10/KS0175 
Information om försöksverksamhet med mobilt poliskontor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län har inlett ett fördjupat 
samarbete som bland annat syftar till att frigöra mer resurser för den operativa 
polisverksamheten. I Polisens uppdrag från Regeringen och Rikspolisstyrelsen 
ingår bland annat att vi ska bidra till att öka människors trygghet genom ökad 
synlighet och tillgänglighet i hela landet. Motsvarande mål har även satts upp 
av polisstyrelserna i respektive polismyndighet. 
 
Länspolismästaren i Kalmar och Kronobergs län har beslutat att inleda 
gemensam försöksverksamhet med så kallad mobil poliskontorsverksamhet 
(MPK) under hösten 2010. Operativa cheferna i myndigheterna ansvarar för 
genomförandet och inspektör Kjell Hultman vid Polisen i Kalmar län kommer 
att vara huvudansvarig för driften. 
 
Verksamheten kommer att bedrivas i nio kommuner och på 20 orter med 
tyngdpunkt i ”gränslandet” mellan Kalmar och Kronobergs län samt på Öland. 
 
Verksamheten ska ses som ett komplement till den lokala polisverksamheten 
som bedrivs idag. Det mobila poliskontoret utgörs av en polisutrustad husbil 
som fungerar som ett mindre poliskontor där man kan ta emot besökande. 
Teknik finns för att ta upp brottsanmälning, hålla förhör med mera. Via det 
mobila kontoret går det att ansökan om vapentillstånd eller andra typer av 
tillstånd. Tekniska förutsättningar saknas dock för närvarande att ta emot 
passansökningar eller lämna ut pass. 
 
Försöksverksamheten kommer att bedrivas enligt ett schema där de aktuella 
orterna kommer att besökas på fasta tider var fjortonde dag. Det mobila 
kontoret kommer att ställas upp på en och samma plats antingen utanför en 
affär eller ett systembolag där det rör sig relativt mycket folk. Vid vissa till- 
fällen kommer MPK-verksamheten att kompletteras av en polispatrull som 
bedriver verksamhet på samma ort. 
 
Från och med den 15 september till och med 10 december 2010 bedriva 
försöksverksamheten i Bergkvara och Torsås. 
 
Innan verksamheten startar kommer annonsering att ske i lokalpressen om de 
tider och platser för verksamheten på respektive ort. Efter försöksperiodens 
slut kommer verksamheten att utvärderas. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 260/10, Information om försöksverksamhet med 
mobilt poliskontor 
 
Polisen ser gärna att respektive kommun utser en kontaktperson som kan 
upprätthålla en dialog med polisens driftansvarige under försöksperioden samt 
medverka i utvärderingen tillsammans med lokala chefer inom Polisen. Behov 
finns också att få tillgång till elström på de platser där det mobila poliskontoret 
ställs upp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att som kontaktperson utse tillförordnad kommunchef Kent Frost, 
 
att plats för det mobila poliskontoret anvisas turistbyrån i Bergkvara och  
     Torget i Torsås,  
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att efterhöra med polisen om  
     Söderåkra också kan få vara med i försöksverksamhet. 
-----  
Sändlista  
Polisen i Kalmar och Kronobergs län   
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 261/10   10/KS0053 
Skrivelse gällande ansökan om förlängning av arbetstidsvillkor, 
Utgrunden II (M 344-02), Mål nr M 4076-09 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2010-08-11 från Växjö Tingsrätt gällande tillfälle att yttra sig 
om ansökan om förlängning av arbetstidsvillkor, Utgrunden II. 
 
Yttrandet ska vara skriftligt och inkommit till tingsrätten senast 2010-08-26. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande. 
-----  
Sändlista 
Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen 
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AU § 262/10   10/KS0002 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Avtalet som tecknats med Senior Partners Management AB, gällande 

tillfällig tillförordnad socialchef, 
• Kommunstyrelsens styrkort, 
• Förstudie – Sammanfattning, Näringslivsutveckling inom Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 263/10   10/KS0024 
Kommunala e-postadresser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har vid flera tillfällen under de senaste åren fått skarp kritik 
från omgivningen då det upplevs som svårt att få kontakt med kommunens 
politiker. Främst är det avsaknaden av e-postadresser till många politiker. 
 
I samband med att Torsås kommuns nya hemsida lanseras bör man därför 
skapa kontakt sidor för kommunens folkvalda ledamöter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att de förtroendevalda i Torsås kommun som har ett politiskt uppdrag ska få  
     en kommunal e-postadress som de ska använda,  
 
att uppdra åt IT-enheten att skapa dessa kommunala e-postadresser. 
-----  
Sändlista 
Informatör Ulrika Widell 
IT-enheten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 29  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 264/10   10/KS00015 
Oljeskyddsplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Joakim Åberg redovisar sitt uppdrag med att upprätta en oljeskyddsplan för 
Torsås kommun. 
 
Målet med oljeskyddsplanen är att skapa förutsättningar för en effektiv 
räddnings- och saneringsinsats efter ett oljeutsläpp till sjöss. Detta för att 
minimera påfrestningen på människa, miljö och egendom i Torsås kommun. 
 
Syftet med oljeskyddsplanen är att utgöra ett stöd för kommunen, räddnings- 
tjänsten och andra inblandade parter vid en eventuell räddningstjänstinsats och 
saneringsinsats på grund av ett oljeutsläpp. 
 
Oljeskyddsplanen för Torsås kommun se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att innan oljeskyddsplanen godkänns av kommunfullmäktige inhämta yttrande  
     från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad oljeskyddsplan för Torsås kommun.  
----- 
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/10    
AU § 241/10 
AU § 206/10   10/KS0019 
Redovisning av flyktingverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 148 att teckna avtal med 
Migrationsverket om mottagande av flyktingar. 
 
Avtalet med Migrationsverket omfattar totalt 30 individer i blandade åldrar för 
perioden 2007 - 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 ska en utvärdering  
     redovisas för perioden 2007 - 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 
 
Bert Appert, TP lyfter frågan gällande integrationen i samhället för de 
flyktingar som kommit hit. Hur har det gått? 
 
Ordförande informerar om att Charlotte Sandell kommer till arbetsutskottet 
2010-08-24 för att lämna en redovisning gällande flyktingmottagningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 
 
Charlotte Sandell lämnar en redovisning av integrationsenheten. 
 
• 88 personer har anlänt 
• 32 av dessa har flyttat 
• 56 är boende i kommunen i dagsläge 
• 11 barn går i förskolan(1 har aviserat att de snart kommer att flytta) 
• 8 barn går i grundskolan (några av dem i förberedelseklass) 
• 2 går på gymnasiet (1 på IV i Torsås och 1 på IV i Kalmar) 
• 19 personer går på SFI (2 ytterligare börjar i september när inskolningarna 

är klara) 
• 6 går på Komvux i Kalmar 
• 2 personer går på yrkessvenska (utbildning via Arbetsförmedlingen). 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 265/10, Redovisning av flyktingverksamheten 
 
Arbete 
• 7 personer har instegsjobb 
• 1 person har nystartsjobb 
• 1 person har vanligt lönearbete 
 
• 2 personer är sjuka (enligt läkarbedömning) och ansöker om sjukersättning 

från Försäkringskassan 
 

• 1 person har pension 
 

• 6 personer ej i aktivitet på grund av till exempel föräldraledighet samt 
nyanlända.  

 
Kort information om konsekvenserna av den nya etableringslagen och 
kommunernas fortsatta ansvar efter 2010-12-01. 
 
Kort information gällande organisationen och inriktningen på arbetsmarknads- 
och integrationsenheten (AMIE). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att nästa arbetsutskott 2010-09-07 tas ärendet upp gällande organisationen  
     och inriktningen på arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE). 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


