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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 392 - 404 
 
§ 392 Delgivningsärende    

§ 393 Kurser och konferenser   

§ 394 Budget 2011, Plan 2011 – 2012   

§ 395 Redovisning delegationsärende   

§ 396 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
 andra skyddsbehövande 

§ 397 Subventionering årskort, Färdtjänst KLT  

§ 397 Skrivelse, bevara kulturlandskapet i Ragnabo  

§ 399 Skrivelse, investering i en vassklippare  

§ 400 Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun  

§ 401 Ansökan om markköp, del av Spelet 11 

§ 402 Samråd om förslaget ”Unga i samverkan 2011 – 2013 

§ 403 Kommunledningen informerar  

§ 404 Avtal, vandringsleden  
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KS § 392/10 10/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, 

10/KS0002 
• Migrationsverket, Informations- och prognosbrev om asylsökande, 

mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden, 10/KS0019 
• SmåKom, Effektivare planering av vägar och järnvägar, SmåKom saknar 

landsbygdsperspektivet i den nationella transportplanen 2010-2021, 
10/KS0226 

 
Cirkulär 
 
10:69, Hyreshöjning från och med 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till 
           konsumentprisindex, KPI 
10:70, Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn  
           med funktionshinder 
10:74, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
-----  
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AU § 393/10   10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Lantbrukarnas Riksförbund, Grön tillväxt – hur kan de gröna näringarna 

bidra till tillväxt i din kommun, 14 januari 2011, Kalmar 
• Coompanion, Utbildning Socialt företagande i praktiken 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivna kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 394/10   10/KS0015 
Budget 2011, Plan 2012 - 2013            
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-11-22 § 148/10 att ärendet för budget 
2011, plan 2012 - 2013 återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen 
att Alliansens budgetförslag som har majoritet i kommunfullmäktige ej är 
balanserat och finansierat. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar sin sammanställning av 
Alliansens förslag. 
 
Förslag till resultatbudget för 2011 (tkr) 
 
 Kommunstyrelsens Alliansens 

Kommunstyrelsen   
Budget 2010 -74 898 -74 898 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-257 

 
-257 

Reviderad budget 2010 -75 155 -75 155 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-86 

 
-86 

Nytt simbadsavtal 900 900 
Indragning av kommunchefstjänst 1 000 200 
Stöd, centrumbiografen  -200 
Budgetreglering  250 
Budgetförslag 2011 -73 341 -74 091 
   
Kommunrevisionen   
Budgetförslag 2011 = budget 2010 -500 -500 
   
Bygg- och miljönämnden     
Budget 2010 -3 649 -3 649 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-53 

 
-53 

Reviderad budget 2010 -3 702 -3 702 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-18 

 
-18 

Ramminskning överförs till tekniska 
nämnden 

 
100 

 
100 

Budgetförslag 2011 -3 620 -3 702 
   

Fortsättning 
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Fortsättning § 394/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet 

 
  

  

Budget 2010 -7 713 -7 713 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

-37  
-37 

Reviderad budget 2010 -7 750 -7 750 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-12 

 
-12 

Ramtillskott skötselavtal Valfridsbo -100 -100 
Budgetförslag 2011 -7 862 -7 862  
Affärsdrivande verksamhet     
Budget 2010 3 300 3 300 
Budgetförslag 2011 -3 300 -3 300 
   
Socialnämnden     
Budget 2010 -123 904 -123 904 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
- 2 498 

 
-2 498 

Reviderad budget 2010 -126 402 -126 402 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-833 

 
-833 

Generellt statsbidrag äldreomsorg 
anhörigstöd med mera 

 
-299 

 
-299 

Budgetförslag 2011 -127 534 500  
  -127 034 
Bildningsnämnden     
Budget 2010 -93 422 -93 422 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-1 102 

 
-1 102 

Reviderad budget 2010 -94 524 -94 524 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-367 

 
-367 

Generellt statsbidrag allmän förskola 
3-åringar med mera 

 
-460 

 
-460 

Hyreskostnader Gullabo skola kök -110  
Hyreskostnader Smultronet -330  
Hyreskostnader Torskolans kök -338  
Hyreskostnader Sporthallen -600  
Ramtillskott ökade lokalkostnader  -800 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 394/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 

 

Ökad kostnad barnomsorg obekväm 
arbetstid 

 
-200 

 

Stöd, centrumbiografen -200  
Ramtillskott simlärare -100 -100 
Budgetreglering  500 
Budgetförslag 2011 -97 229 -95 751 
Centrala poster    
Centrala poster (pensioner med mera) -11 595 -11 573 
Central lönepott 2011 -2 300 -2 300 
Avsättning Hallagärde soptipp -600 -600 
Budgetreglering från nämnderna  -1 250 
Budgetförslag 2011 -14 494 -15 723 
   
Nettokostnader -321 281 -321 281 
   
Avskrivningar -6 550 -6 550 
Skatter och bidrag 328 731 328 731 
Finansnetto -400 -400 
   
Budgeterat resultat 500 500 
   
Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 575 6 575 

 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med tillägget att en extern utredare tar fram en 
genomgripande redovisning av tjänstemannaorganisationen i Torsås kommun, 
vad behovet är utifrån kommunens storlek. 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Mona Magnussons, M yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, TP lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 394/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP och Mona 
Magnusson, M yrkar tillägg med att handläggning av bostadsanpassnings- 
bidrag övergår från tekniska nämnden till bygg och miljönämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla att handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden till bygg och 
miljönämnden.  
 
Investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen   
Samlingsanslag 500,0  
   
Tekniska nämnden   
Vatten och avlopp 12 550,0 VA Kvilla utgår 1 000,0 
Gata/Park/Fritid/Service   
Samlingsanslag 1 875,0  
   
Socialnämnden   
Samlingsanslag 600,0  
   
Bildningsnämnden    
Samlingsanslag 600,0  
 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 394/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 

Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP med instämmande av Roland Swedestam, C yrkar att 100 000 
kronor tas upp för 2011 för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla samt 
att under 2012 upptas 1 mkr för fortsatt arbete med projektet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Mona Magnusson, M ställer sig positiv till att 100 000 kronor tas upp för 2011 
för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla men avvaktar till att ta ställning 
till investeringen för 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budget 2011 enligt kommunstyrelsens förslag, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt förslag 2011 med tillägget att 100 000  
     kronor tas upp för 2011 för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla  
     samt att under 2012 upptas 1 mkr för fortsatt arbete med projektet, 
 
att handläggning av bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden 
     till bygg och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 395/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under november 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under november 2010. 
 
• Ricoh Sverige AB, Kopieringsmaskin, Mariahemmet 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under november  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 396/10   10/KS0019 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skydds-
behövande föreligger. 
 
I överenskommelsen åtar sig Torsås kommun att årligen ta emot 30 
utlänningar varav omkring 15 beräknas bosätta sig på egen hand och omkring 
15 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets 
försorg. 
 
Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända invandrares 
etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. 
 
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar 
samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. 
 
Innehåll i samhällsorienteringen: 
 
1. Att komma till Sverige 
2. Att bo i Sverige 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
4. Individens rättigheter och skyldigheter 
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
6. Att påverka i Sverige 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige 
8. Att åldras i Sverige 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-12-14 samt  
 
att bjuda in Charlotte Sandell till detta sammanträde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Charlotte Sandell 
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AU § 397/10   10/KS0033 
AU § 369/10   10/KS0033 
Subventionering årskort, Kalmar Läns Trafik AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns fem zoner mellan Kalmar och Torsås/Bergkvara. Prissättningen är 
annorlunda i jämförelse med det gamla biljettsystemet. 
 
Kalmar Läns Trafik AB:s styrelse har fastställt den nya taxan och för vissa 
resenärer har det blivit dyrare. Anledningen till detta är att man har minskat 
rabatten för resperioderna. 
 
Torsås kommun har inte meddelat om man har för avsikt att subventionera 
några produkter i det nya biljettsystemet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen i arbetsutskottet 2010-12-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphöra med subventionering av årskort. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 398/10   10/KS0229 
Skrivelse, bevara kulturlandskapet i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att bevara kulturlandskapet i 
Ragnabo föreligger. 
 
Jan-Erik Persson vill att man stoppar planerna på att bygga bostäder i Ragnabo 
och bevara det vackra kulturlandskapet. 
 
Inom detta område finns ett rikt djur- och fågelliv. De vilda växterna och den 
biologiska mångfalden måste skyddas. Strandskyddet måste bevaras. 
 
Jan-Erik vill att Torsås kommun upprättar en plan för att skydda tätortsnära 
strövområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för behandling. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson 
Bygg- och miljönämnden
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AU § 399/10   10/KS0228 
Skrivelse, investering i en vassklippare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2010-11-23 föreligger från Rune Fransén och Birgitta 
Hedvall, Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Under innevarande höst har, genom Torsås kommuns försorg, genomförts 
vasslåtter längs Torsåskusten. Kommunen har hyrt in en vassklippare med 
förare och genomfört röjningen hos de föreningar inom Torsås Kustmiljö- 
grupp som meddelat intresse för åtgärden. Bortforslandet av den upptagna 
vassen har varje enskild förening själva ombesörjt. Kommunens initiativ har 
uppskattats av föreningarna. 
 
Kustmiljögruppen rekommenderar kommunen att om möjligt investera i en 
vassklippare samt att säkerställa drift och personella resurser att handha 
maskinen eventuellt med hjälp av bidrag likt upplägget i Kalmar. 
 
De maskiner för vasslåtter och slamsugning som tidigare inköpts har tyvärr 
visat sig inte ha tillräcklig kapacitet och var för svaga. 
 
Minnesanteckningar förda vid Torsås Kustmiljögrupps höstmöte 2010-11-13 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för behandling. 
-----  
Sändlista 
Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén 
Tekniska nämnden
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AU § 400/10 
AU § 306/10 
KF § 92/10 
KS § 215/10 
AU § 237/10 
AU § 194/09 
AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08   08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen  
     samt om konstgräsfotbollsplan, 
 

att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 

Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen 
får i uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två 
huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då 

möjlighet att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag 
från Riksidrottsförbundet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 400/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric 
Assarssons upprättade underlag, utredning angående en eventuell 
konstgräsplan i Torsås kommun till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning 
     samt uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras  
     arrangemang i ärendet.  
 

Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med 
en hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida 
investeringsbudget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 att lämna ägardirektiv till Torsås 
Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra 
utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till kommande aktivitetsyta 
motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 400/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C yrkar att motionen om konstgräsfotbollsplan 
återremitteras med hänvisning till att beslutet att bygga ut sporthallen inte går 
att jämföra med en konstgräsfotbollsplan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Marcus Johanssons, C yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-01: 
 
att återremittera motionen med hänvisning till att beslutet att bygga ut  
     sporthallen inte går att jämföra med en konstgräsfotbollsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden att kontakta föreningarna för en avstämning  
     om intresse för en konstgräsfotbollsplan samt att upprätta en översiktlig  
     kalkyl över kostnaderna för att anlägga en plan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-12-07 
 
Marcus Johansson, C meddelar bildningsnämnden 2010-11-11 att han ej har 
för avsikt att driva ärendet vidare. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-11-11 § 111 att vidarebefordra informationen 
från Marcus Johansson, C till kommunstyrelsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 400/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utifrån informationen från bildningsnämnden anse motionen besvarad. 
----- 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 401/10 
AU § 377/10 
AU § 298/10   10/KS0172 
Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Ulrika Karlsson och Jon Björklund att köpa del av 
mark cirka 1 200 – 1 400 kvm på fastigheten Spelet 11 i Bergkvara för 
uppförande av bostadshus. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att synpunkter inhämtas senast 2010-10-11 från Bergkvara Samhällsföreningen  
     om eventuell markförsäljning, 
 
att undersöka möjligheten med servitut för att köparen ska få en utfart från 
     fastigheten samt 
 
att därefter underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan  
     om ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-23 
 
Bergkvara Samhällsförening har tagit del av arbetsutskottets beslut och 
meddelar 2010-10-06 att all nybyggnation i Bergkvara är till gagn för samhället 
och Torsås kommun. Specifikt ”Propsbacken” med dess läge ger möjlighet till 
byggnation och på så vis förtätas den delen av Bergkvara. Föreningen vill dock 
understryka att det är av stor vikt att utformningen av byggnationen anpassa till 
befintlig bebyggelse och på så vis smälta in i den totala miljön. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-26 § 211 att godkänna upprättad 
skrivelse från samhällsbyggnadschef Peter Persson. 
 
• I detaljplanen uttrycks i en planbestämmelse att ”särskild vikt skall läggas 

vid bebyggelsens placering och utförande så att den harmoniserar med ur 
kultur- miljösynpunkt värdefull bebyggelse och bebyggelsestruktur utmed 
Storgatan. Fasaden skall vara av trä och målas i ljus oljefärg. Taktäckning 
skall vara rött tegel”. 

• Planbestämmelserna visar också att den maximala byggnadsarean inom 
området är 1 000 kvm.  

• De planerade avstyckningarna strider mot syftena med detaljplanen då de 
avviker från de kulturhistoriska förutsättningar och intentioner som råder 
för området. Vidare menar nämnden att ny bebyggelse i ”New England 
stil” (amerikansk kolonialarkitektur) inte kan komma i fråga i denna del av 
Bergkvara. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 401/10, Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
I ny skrivelse daterad 2010-11-02 från Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
önskar de köpa den del av mark mot Skepparvägen. På tomten ska uppföras ett 
trähus i 2-plan. Önskan finns att kommunen finner en lösning med 
anslutningsväg till den andra tomten med direkt utfart till Hamngatan.   
 
Från Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg finns en framställan daterad 
2010-10-10 om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 i anslutning till 
deras fastighet Spelet 10.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att försälja till Ulrika Karlsson och Jon Björklund cirka 1 000 kvm mark på 
     fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus samt 
 
att ett köpekontrakt upprättas med Ulrika Karlsson och Jon Björklund, 
 
att avslå framställan om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 från  
     Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, 
 
att underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan om  
     ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-12-07 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger med Ulrika Karlsson och Jon Björklund på 
cirka 1 350 kvm på fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus enligt 
kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Ulrika Karlsson och Jon Björklund cirka 1 350 kvm mark på 
     fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus samt 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Ulrika Karlsson och Jon Björklund, 
 
att avslå framställan om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 från  
     Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, 
 
att underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan om  
     ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 402/10   10/KS0234 
Samråd om förslaget ”Unga i samverkan 2011 – 2013” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt 2010-11-18 att skicka ut förslaget Unga i 
samverkan 2011 – 2013 på samråd till länets kommuner. 
 
Svar önskas senast 2011-01-12. 
 
Regionförbundet har jobbat aktivt med ungs uppväxtvillkor under de senaste 
fem åren. Som ett resultat av detta har Ungdomsstyrelsen utsetts till pilot- 
region inom den nationella ungdomspolitiken. 
 
Inom ramen för pilotregionsuppdraget har ett samarbete byggts upp kring, och 
en kunskap om ungas uppväxtvillkor i regionen. Samarbetet är både kommun- 
och sektorsöverskridande. Insatserna har omfatta tre områden: 
 
1. Kunskap, kompetensinsatser och erfarenhetsutbyten. 
2. Internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
3. LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

 
Förslaget Unga i Samverkan, som omfattar tre insatsområden, innebär en bred 
samverkan i länet kring ungdomsfrågor.  
 
1. Internationella möjligheter för unga. 
2. Lokal och regional ungdomspolitik. 
3. Mötesplatser 

 
Finansiering för Torsås kommun: 
 
År 2011, 52 978 kronor 
År 2012, 52 978 kronor 
År 2013, 52 978 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 403/10   10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Utbildningsdagen för förtroendevalda 2011-03-01 kommer inte att hållas 

av Axel Danielsson. Ny föredragare sökes. 
• Annons gällande turismansvarig är ute. Lokal för turismansvarig åter-

kommer i januari 2011. 
• Arbete pågår gällande skatteväxling, Kalmar Läns Trafik AB. 
• Arbete pågår gällande socialt företag, Kulturföreningen Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 404/10   10/KS0020 
Avtal, vandringsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya avtal med markägare gällande vandringsleden är upprättat. 
 
Upplåtelsetiden är 10 år.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef Kent Frost att underteckna  
     upprättade avtal gällande vandringsleden. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 


