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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 19 
 

§ 1 Information om kärnkraftsövningen 

§ 2 Delgivningsärende    

§ 3 Kurser och konferenser   

§ 4 – 5 Redovisning delegationsärende 

§ 6 Översyn av arbetsmarknadsenheten Vågen  

§ 7 Svar på revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll 
 och förnyelse i Torsås kommun 

 
§ 8 Bredband, VA söder Bergkvara   

§ 9 VA-utredning Djursvik   

§ 10 Information Lv 504, Allfargatan   

§ 11 Information Markupplåtelseavtal mellan FTI och kommunen 

§ 12 Björn Raméls stångmärke på Dalskär   

§ 13 Medborgarförslag – Kostpolicy och översyn av Torskolans  
 matsal    

§ 14 Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna- 
 nämnderna 

§ 15 Inbjudan till samråd om förslag till reviderad transportplan för  
 Kalmar län åren 2010-2021   

§ 16 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan, Borgholm och  
 Mörbylånga kommun   

§ 17 Kommunledningen informerar 

§ 18 Revidering av arvodesreglemente 

1 29 Utveckling inom hemtjänsten   

 
 
 
       
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 1/11 11/KS0010 
Information om kärnkraftsövningen 2 – 3 februari 2011      
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell informerar om kommande kärnkrafts-
övningen den 2 – 3 februari 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 2/11 11/KS0002 
Delgivningsärende       
 
Ärendebeskrivning 
 
 Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, 

110/KS0002 
• Tidplan pilotprojekt Torsås, 10/KS0067 
• Projekt Aktivt försörjningsstöd i Torsås kommun, utvärdering och 

projektresultat, december 2010, 10/KS00198 
• KPR och RFH protokoll 2010-11-16 § 75, 10/KS0236 
• Bildningsnämndens protokoll 2010-12-09 § 117, distansundervisning för 

elever bosatta i Sverige, 11/KS0005 
• Förvaltningsrättens dom 2010-12-16, biblioteksfrågan 09/KS0153 
• Regeringsrättens beslut 2010-12-29 och Förvaltningsrättens dom 2010-12-

22, Anslutningsavgift, 10/KS0169 
• Kalmar kommun, Uppsägning av konsortialavtal mellan landstinget och 

kommunerna angående den kollektiva trafiken i länet, 10/KS0100 
• Sveriges kommuner och landsting: 

Ny kollektivtrafikmyndighet, 10/KS0100 
Reviderad kommungruppsindelning 2011, 10/KS0041 
Markavtal för ledningar i allmän platsmark, 10/KS0041 
Privata aktörer i kommunens lokaler, 10/KS0041 
Trygga lokaler, säkerhet i kultur- och fritidslokaler, 10/KS0041 
Ekonomirapport, kommunernas och landstingets ekonomi december 2010, 
10/KS0041 
God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, 10/KS0041 
 

Cirkulär 
 
10:71, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som kort- 
           tidsvistelse enligt LSS för år 2011  
10:72, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 2011  
10:73, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads- 
          överflyttningar 2011  
10:75  Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syo- 
          funktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
10:76 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostads- 
          rättsform 
10:77 En ny alkohollag 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/11, Delgivningsärende 
 
10:78, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikapp- 
          omsorgen 2011  
10:79, Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
10:80, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014  
10:81, Prisindex december 2010: omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex 
          (VPI) 
10:82, Redovisningsfrågor 2010 och 2011  
10:83, Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2011  
10:84, Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL med mera 
10:85, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
 
11:3,   Redogörelse för överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Charlotte Sandell och Anna Flink för en redovisning av Projekt  
     Aktivt försörjningsstöd i Torsås kommun, utvärdering och projektresultat,  
     december 2010, 
 
att redovisa Förvaltningsrättens dom 2010-12-16 gällande biblioteksfrågan till 
     kommunfullmäktige samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----   
Sändlista 
Charlotte Sandell 
Anna Flink 
Kommunfullmäktige 
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AU § 3/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• PWS, Årsredovisningen – ett verktyg för förtroendevalda, februari 2011 
• Sveriges kommuner och landsting, Arbetsmarknads- och näringslivsdagar. 

18 mars 2011, Uppsala 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 4/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under december 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 5/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende under 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 6/11 11/KS0015 
Översyn av arbetsmarknadsenheten Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har för avsikt att påbörja en utredning om vilka 
sysselsättningar/aktiviteter förvaltningen kan och ska erbjuda enskilda 
personer. Denna utredning kommer även att omfatta på vilket sätt 
förvaltningen ska organisera sin verksamhet så att bästa effekt uppnås med 
insatserna. 
 
Ansvaret för Vågen ligger idag på kommunstyrelsen. Samtidigt har 
socialförvaltningen personal och sysselsättning/aktiviteter på Vågen. En 
utredning som socialförvaltningen genomför kan komma att påverka Vågens 
nuvarande innehåll.  
 
Avsikten är att utredningen ska komma igång direkt efter årsskiftet. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-12-16 § 133 att föreslå kommunstyrelsen utse en 
eller två personer som kan delta i nämnda utredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse tillförordnad kommunchef och Charlotte Sandell att delta i nämnda  
     utredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 7/11 
AU § 361/10   10/KS0207 
Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse i 
Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av Va-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Vatten och avloppsledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att planering och genomförande av underhåll och 
förnyelse av VA-ledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det baseras på att det saknas planer över underhåll och förnyelse 
av ledningsnätet samt saneringsplaner. 
 
De rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet 
kartläggs i sin helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. 
Vidare bör driftstörningar dokumenteras systematiskt och användas som 
underlag för planering. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-12-30. 
Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 

att inhämta tekniska nämndens svar på revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Tekniska nämnden har 2010-12-15 § 128 antagit förslag till svar på 
revisionsrapporten och översänt det till revisorerna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 8/11 
AU § 257/10   10/KS0170 
Bredband, VA söder 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 2010-08-24: 
 
att notera skrivelsen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-01-25: 
 
Tekniska nämnden har tagit fram en kostnadskalkyl för att förlägga 
kanalisation i syfte att möjliggöra framtida ledningsdragning av optokabel. 
 
WSP har genomfört förstudie avseende kanalisation, daterad 2010-10-08. 
Förstudien redovisar två alternativ 
 
Alternativ 1, bygger på att samtliga fastigheter kommer att nås med planerad 
kanalisationen som följer VA-projektets schaktsträckor. 
 
Alternativ 2, omfattar Björkenäs, Skäppevik, Hillsborg, Järnsida och Gata. 
 
SVEVIA har lämnat offert daterad 2010-11-15. 
Alternativ 1, 3,75 miljoner kronor 
Alternativ 2, 1,7 miljoner kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 113 att överlämna utredningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att undersöka möjligheten  
     till medfinansiering i form av EU-bidrag för ovannämnda ärende. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 9/11  10/KS0235 
VA-utredning Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP i Karlskrona har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
VA-utredning inklusive kalkyl för ny spill- och vattenledning längs den enskilda 
vägen till Gunnarstorp, norrut från Djursvik. 
 
Utbyggnad av ny spill- och vattenledning för fyra befintliga fastigheter är 
kostnadsberäknad till 650 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 114 att föreslå kommunfullmäktige 
att ej utvidga verksamhetsområdet i Djursvik norrut på Gunnarstorpsvägen 
eftersom 100 procent kostnadstäckning ej kommer att uppnås med anslutning 
av de fyra befintliga fastigheterna.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 10/11  11/KS0027 
Underhåll av Lv 504, Allfargatan i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2010-11-10 föreligger från Trafikverket. 
 
I ett stort samarbetsprojekt 1994 mellan Torsås kommun och dåvarande 
Vägverket utformades ett av Sveriges första stora satsningar på en 
miljöprioriterad genomfart i tätortsmiljö. 
 
Det är nu behov av att se över beläggningen på Allfargatan, Lv 504, genom 
Torsås. Trafikverket kommer att göra större åtgärder för att uppnå längre 
livslängd på de beläggningsåtgärder som måste utföras. Vid översynen kommer 
de också att ta med övriga behov av åtgärder såsom planteringar, pollare samt 
färgsättning. 
 
Trafikverket vill starta en dialog med Torsås kommun om detta arbete så att 
Allfargatan även fortsättningsvis ska vara en god förebild som miljöprioriterad 
genomfart. De förutsätter även att kommunen bidrar ekonomiskt till genom- 
förandet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-01-11 § 8 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
 att bjuda in representanter från Trafikverket och samhällsbyggnadschef Peter  
      Persson för en dialog om förbättringsarbetet med Lv 504, Allfargatan i  
      Torsås.        
-----  
Sändlista 
Representanter från Trafikverket 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
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AU § 11/11 
KS § 103/10 
AU § 107/10   10/KS0050 
Avtal, upplåtelse av mark och återvinningsstationer inom 
kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) vill ur samtliga avtal med 
Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen AB (FTI), då de förutom redan 
ingångna avtal inte längre är involverade i deras verksamhet. Avtal kring 
städning och snöröjning är utgångna  
2009-12-31. 
 
De avtal som är kvar är 
 
• Tömning av tidningspapper i Kalmar och Torsås kommun till och med 

2011-03-31 åt Stena. 
• Ett avtal med SGÅ omkring tömning av glasiglos. Detta avtal löper till och 

med 2011-03-31, men förhandling pågår om ett förtida utträde då SGÅ 
flaggade för en större region redan från och med hösten 2010. 

• Ett avtal med FTI kring hårdgörande, inhägnad och markupplåtelse 
avseende ÅVS. 

 
FTI låter KSRR gärna komma ur avtalet (punkt tre) men vill ha en ny 
avtalspart som accepterar det som åläggs dem. Det innebär enbart ett rent 
markupplåtelseavtal där FTI står för samtliga faktiska kostnader och inga årliga 
schablonersättningar. Kommunen ska inte bygga utan bara samråda om vilka 
förändringar FTI vill utföra inom ramen för ÅVS-verksamheten. 
 
Juristen Christer Hjerts utredning och ett förslag till markupplåtelseavtal med 
FTI föreligger. 
 
Yrkande och proposition 
 

Bert Appert, TP yrkar att vid uppställning av insamlingscontainrar i kommunen 
som tillhör FTI:s ansvarsområde ska tydligt framgå med skyltar att det är FTI 
som har ansvaret.  
 
Vid av ordförande ställa proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11/11, Avtal, upplåtelse av mark och 
återvinningsstationer inom kommunen 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att kommunen övertar markupplåtelseavtalet, under förutsättning att samtliga  
     kommuner inom förbundet gör detsamma,  
 
att ordförande tar med sig till nästa träff med KSRR Bert Apperts, TP yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06: 
 

att kommunen övertar markupplåtelseavtalet, under förutsättning att samtliga 
     medlemskommuner gör detsamma. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-24 
 
Mikael Elm, Kalmarsundsregionens Renhållare informerar i ett mail daterat 
2011-01-12 att gällande avtal med Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen AB 
(FTI) fortsätter. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare har haft en ambition att i förtid säga upp ett 
(fram till 2012-12-31 gällande) avtal med FTI avseende markupplåtelse för 
återvinningsstationer (ÅVS) inom förbundets fyra kommuner. Uppsägningen 
hade medfört att nya avtal kan tecknas mellan respektive kommun och FTI. 
 
Kommunerna var överens med KSRR om att detta ska genomföras enbart 
under förutsättning att samtliga parter var eniga. Så blev det inte eftersom 
Kalmar kommun såg detta som en avfallsfråga. Här går uppfattningar isär och 
KSRR har för avsikt att under 2011 fortsätta diskussionerna omkring 
avsikterna i överlåtelseavtalen som skrevs då KSRR bildades. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 12/11 
AU § 319/10   10/KS0204 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. Samhälls- 
byggnadskontoret har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke är i stort behov av restaurering. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 101 att hemställa om att 
kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag och renovera konstverket och att 
kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor för projektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 12 att ställa sig positiva till en 
renovering av nämnda konstverk under förutsättning att bildningsnämndens 
budget tillförs medel för ändamålet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 13/11 
AU § 334/10 
KF § 110/10   10/KS0191 
Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara att 
bildningsnämnden ser över helheten i Torskolans matsal i samband med 
renovering av köket samt tar fram en kostpolicy för hela Torsås kommuns 
kostverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 120 att ställa sig positiv till Roger 
Isberg medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/11 
KF § 207/10   10/KS023 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunkansliet 
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AU § 15/11   10/KS0220 
Inbjudan till samråd om förslag till reviderad transportplan för 
Kalmar län åren 2010-2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2010-12-16 att föreslå en revidering av 
Kalmar läns regionala transportplan för åren 2010-2021. Syftet är att 
möjliggöra en upprustning av Stångådals- och Tjustbanan samt Kust till 
kustbanan så snart som möjligt, inklusive en mötesstation i Trekanten. 
 
Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 
2011-02-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget till reviderad transportplan för  
     Kalmar län åren 2010-2021. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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AU § 16/11   10/KS0130 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan Borgholm och 
Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ölandskommunerna ställer ut förslaget på Vindkraftsplan. Planen är ett 
tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplan. 
 
Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkraftsetablering 
men även områden som bör lämnas helt fria från etablering. Fullt utbyggda 
etableringar i utpekade områden innebär att stora ytor kan lämnas helt fria från 
vindkraft. 
 
Vidare är syftet att klargöra och förankra riktlinjer för utformning, lokalisering 
och prövning för att på så sätt förenkla processen vid handläggning av 
vindkraftsärende. 
 
Synpunkter ska vara Borgholms och Mörbylånga kommuner tillhanda senast 
2011-03-16. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad vindkraftsplan, tematiskt tillägg till 
     översiktsplan Borgholm och Mörbylånga kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
Lägesrapport om utredningen inom arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
 
Hans Gustafsson är anställd som projektledare inom Socialt företag på 
Olssonska gården till och med 2011-06-30. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan om ett eventuellt köp av den  dator 
som han använt under sin period som ordförande i socialnämnden. Princip- 
beslut blev att datorn ska lämnas tillbaks till arbetsgivaren. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-01-17 § 9 om att nämnden förespråkar att 
Leif Karlsson kvarstår som tillförordnad bildningschef med tjänstgöring två 
dagar per vecka från och med 2011-02-23 till dess att ordinarie bildningschef 
har tillträtt tjänsten och att Leif Karlsson får använda sig av den personal som 
finns tillgänglig på bildningsförvaltningen för att lösa de arbetsuppgifter som ej 
ryms inom hans egen tjänstgöring. 
 
När det gäller tillförordnad socialchef så är det inte klart än. 
 
Hyrestiden för turismansvariges lokal gäller fram till 2011-12-31. Sägs inte 
avtalet upp nio månader innan utgång förlängs hyreskontraktet automatiskt 
med tre år. 
 
SCB erbjuder kommunen att beställa månadsstatistik 2011 innehållande 
tabeller med folkmängd fördelade på kön och ålder, folkökning, födda, döda, 
flyktingar, gifta och skilda till ett pris av 4 750 kronor per år.  
Månadsstatistiken ska redovisa månadsvis till kommunstyrelsen. 
 
Bidrag beviljas på 75 000 kronor från Energimyndigheten för en förstudie 
gällande verksamheten Vindexpo. Arbetet ska utföras av Rune Franzén. 
 
Till nästa arbetsutskott 2011-02-08 kommer kommunstyrelsens interbudget 
2011 och ett preliminärt bokslut redovisas. 
 
Pågår en undersökning med en eventuell ombyggnad av ett större 
sammanträdesrum i nya kommunhuset. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 17/11, Kommunledningen informerar 
 
Till arbetsutskottet bjuds Maria Agestam in, gällande Regional kulturplan. 
 
Ordförande Håkan Algotsson lämnar en lägesrapport gällande Faurecia. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att säga upp lokalen som hyrs till 
    turismansvarige, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef
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AU § 18/11   11/KS0036 
Revidering av arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan gällande arvode för icke 
tjänstgörande ersättare utsedda av kommunfullmäktige som är icke tjänst- 
görande ersättare vid kommunförbundens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillämpa samma regler som Torsås kommun använder för icke tjänstgörande  
     ersättare, när ledamot utsedd av kommunfullmäktige är icke tjänstgörande  
     ersättare vid kommunförbundens sammanträde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 19/10   11/KS0006 
Utveckling inom hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S informerar ur socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
daterat 2011-01-13 § 2 gällande utveckling inom hemtjänsten. 
 
Farhågor finns om utvecklingen inom hemtjänsten även under 2011 kommer 
att gå med underskott. 
 
Konsulterande socialchef Bengt Jartsell anser det är viktigt att reda ut 
kostnaderna och informerar om att en extern konsult kommer att anlitas för 
detta arbete. Kostnaden för konsultuppdraget kommer att belastas 
kommunstyrelsen.  
 
Enligt konsulterande socialchef har tillförordnad kommunchef lovat att  
kommunstyrelsen finansierar konsultuppdraget. 
 
Roland Swedestam, S anser att man reder ut underskottet inom sin egna 
personal innan man tar in en konsult från Stockholm. 
-----    


