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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Marie Jansson, KD   41 
Rektor Anders Qvist, Mjölnerskolan 41 
Claes-Göran Bjerding, Stage4you 41 
Maxe Axelsson, Stage4you 41 
Ulla Gustafsson, Stage4you 41 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB 42 
Jan Andersson, miljöchef 48 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum  41 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 41 - 51 
 

§ 41 Information om de nya programmen på Mjölnerskolan 
§ 42 Renovering Olssonska gårdens kök 
§ 43 Internbudget 2011, kommunstyrelsen  
§ 44 Inköp av defibrilator (hjärtstartare)   
§ 45 Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer  
§ 46 Revidering av Säkerhetspolicy   
§ 47 Skrivelse gällande VA-taxor   
§ 48 Rovfiskprojekt och Åtgärdsgenomförande i Samverkan (modell 
 Gamlebyviken) 
§ 49 Arbetsutskottets protokoll 2011-02-08 (Roland S) 
§ 50 Mål och vision 
§ 51 Inbjudan att gå med i uppropet Typiskt svenskt 
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AU § 41/11   
AU § 39/11   11/KS0005 
Information om verksamheten på Stage4you 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Claes-Göran Bjerding, 
Stage4you önskar få komma och informera om de nya programmen på 
Mjölnerskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2011-02-22 börjar klockan 08.00 på  
     Mjölnerskolan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-02-22 
 
Rektor Anders Qvist, Claes-Göran Bjerding, Maxe Axelsson och Ulla 
Gustafsson från Stage4you informerar om deras verksamhet på Mjölnerskolan. 
 
Rektor Anders Qvist redovisar att idag finns cirka 270 elever och inom tre år 
cirka 400 elever. Detta innebär att fler lokaler behövs. Kalmarsunds 
Gymnasieförbund är positiva till en utbyggnad under förutsättning att 
ekonomin klars av. 
 
Claes-Göran Bjerding ger en inblick i deras positiva tänkande om att sätta 
upplevelserna i fokus. 
 
Bakom Vision4you står Maxe Axelsson, som även grundade Pama Records 
1988. Han var också med om att 2005 starta gymnasieprogrammet Stage4you 
med Ulla Gustafsson och Claes-Göran Bjerding. 
 
Vision4you möjliggör att eleverna kan få jobba med real case scenarion och ha 
lärare som är filmare, producenter, fotografer eller på annat sätt verksamma i 
branschen. 
 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum informerar om att det nya pro-
grammet Enterprise2you som är ett ekonomiprogram med inriktning entre-
prenörskap. 
 
Ordförande Håkan Algotsson tackar alla för en intressant och givande 
information. 
-----  
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AU § 42/11    
AU § 34/11   10/KS0075 
Renovering Olssonska gårdens kök 
 
Ärendebeskrivning 
 

Länsstyrelsen beslutar 2011-01-12 att lämna tillstånd till ombyggnad av kök på 
Olssonska gården, Torsås kommun. Tillståndet gäller med villkor och enligt de 
handlingar och ritningar som har bifogats ansökan 2010-09-10. 
 
Beslutet har fattats med stöd av 3 kap 14 § lag (1988:950) om kulturminne med 
mera (KML). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 

att inhämta offert enligt Länsstyrelsens beslut 2011-01-12 och inlämnad     
     ansökan 2010-09-10. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-02-22 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB redovisar upphandlade offerter 
gällande renoveringen av Olssonska gårdens kök. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta de redovisade offerterna och påbörja renoveringen av Olssonska  
     gårdens kök.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 43/11 
KS § 24/11 11/KS0048 
Internbudget 2011, kommunstyrelsen      
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar förslag på interbudget 2011 
för kommunstyrelsen. 
 
Håkan Algotsson, C föreslår att finansiering av samarbetsprojektet med 
Faurecia belastar finansförvaltningen samt att den nya controller funktionen på 
ekonomikontoret tas inom ramen för förvaltningschefer. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M avvaktar med att ta ställning i 
ärendet.  
 
 Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-02-22. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-02-22 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson kommer inte att ta ställning till några 
beslut utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01. 
 
Roland Swedestam, S frågar om kommunchefs- och controllertjänsten 
kommer upp i nästa kommunstyrelsesammanträde eftersom den inte fanns 
med på utsänd kallelse? 
 
För att finansiera samarbetsprojektet med Faurecia begärs ett tilläggsanslag 
med 500 000 kronor varvid näringslivsverksamheten förstärks. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från mötet med Faurecia  
2011-02-21. Faurecia kommer inte att bidrag med någon finansiering. 
       
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget med tillägganslag om  
     500 000 kronor för att förstärka näringslivsverksamheten, 
 
att notera att Moderaterna inte kommer att ta ställning till några beslut utan 
     inväntar kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01, 
 
att kommunchefs- och controllertjänsten kommer upp på kommunstyrelsen  
     2011-03-01. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 44/11   11/KS0006 
Inköp av defibrilator (hjärtstartare) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Eric Bergh, utbildningskonsult i Rädda Liv efterhör om intresse finns för 
att införskaffa defibrilator (hjärtstartare) till kommunkontoret samt att 
eventuellt medverka till att även simhallen/gymmet Möre Hotell, sporthallen i 
Torsås samt ICA eller Konsum i Torsås också får. 
 
Kostnaden inklusive utbildning för sex personer blir 17 970 kronor exklusive  
moms. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-03-08. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 45/11   11/KS0050 
Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Eric Sandell föreslår att avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 
förändras. Avgifterna är kopplade till basbeloppet. 
 
Förslag till Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-01-26 § 11 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 46/11   11/KS0045 
Revidering av Säkerhetspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. 
Ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av 
verksamheten och byggnader har brister i det byggnadstekniska brand- 
skyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslår därför en revidering 
av säkerhetspolicyn där följande punkter införs 
 
Brandskydd 
 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst 

överensstämma med räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska 

upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- 
följning sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 47/11   10/KS0198 
Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i 
Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsområde för VA. För att lösa VA-frågan för dessa fastigheter 
efterhördes om det fanns möjlighet att deras fastigheter genom ny 
gränsdragning kan ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga 
kostnader. 
 
Därför hemställer fastighetsägarna med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att 
avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-
området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus lägenhets-
avgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras enligt 
”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta ett svar på skrivelsen från tekniska nämnden. 
-----   
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 48/11   11/KS00 
Projekt Rovfiskprojekt och Åtgärdsgenomförande i Samverkan 
(modell Gamlebyviken) 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kalmarsundskommissionen arbetar med en ansökan till Havsmiljöanslaget. 
Det gäller två projekt, Rovfiskprojektet och Åtgärdsgenomförande i Sam- 
verkan (modell Gamlebyviken). 
 
Rovfiskeprojektet 
 
Ökat bestånd av rovfisk (gädda, abborre, öring) motverkar 
övergödningseffekter (alger och spigg) i kustnära områden. 
 
1. Återuppta tradition att odla gäddor för utsättning längs hela kusten 
2. Restaurera lekplatser för abborre 
3. Utsättning av havsöring 
 
Projektet bygger på samarbete med universitetet, våra vattenråd, kustmiljö- 
föreningar och Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. 
 
Åtgärdsgenomförande i samverkan (modell Gamlebyviken) 
 
* Framför allt jordbruk och skogsbruk 
* Aktiv rådgivning, diskussion, samverkan som leder till konkreta åtgärder 
* Hjälp hela vägen till ”Rätt åtgärd på rätt plats”. 
 
För Torsås kommun gäller det en medfinansiering (tid eller pengar) om 
150 000 kronor (100 000 kronor + 50 000 kronor). 
 
Besked om att delta i projektet ska lämnas senast 2011-03-01 och intyg på 
medfinansiering senast 2011-03-10.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att medverka i Rovfiskprojektet och Åtgärdsgenomförande i Samverkan  
     (modell Gamlebyviken), 
 
att informera kommunstyrelsen vad som beslutats i ärendet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta ett intyg på medfinansiering. 
-----   
Sändlista Kalmarsundskommissionen, Kommunstyrelsen 
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AU § 49/11   11/KS0024   
Arbetsutskottets protokoll 2011-02-08 (Roland Swedestam) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S påpekar att i hans yrkande i arbetsutskottets protokoll  
2011-02-08 § 40 har tillkommit ”att berörd chef ej ska kontaktas innan 
anmälan görs”. Eftersom detta aldrig nämndes i yrkandet anser Roland att 
ordförande har lagt till detta tillägg i protokollet. 
 
Ordförande Håkan Algotssons, C menar att han uppfattade yrkandet så här. 
 
Fortsättningsvis kommer Roland Swedestam, S att lämna in skriftliga yrkanden.  
-----   
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KS § 50/11    11/KS0059 
Mål och Vision för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C hänvisar till informationsmötet 2011-02-16 på 
Möre Hotell gällande förenklat målstyrningsprogram för Torsås kommun. 
 
Ärendet aktualiserades med anledning av att kommunstyrelsen beslutar 2010-
10-05 § 255 att tillförordnad kommunchef uppdras ta fram en förenklad mål- 
styrningsmodell som bygger på politiska prioriterade områden med mål, 
uppdrag och uttalanden. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01 kommer ärendet att tas upp 
igen för att besluta om eventuellt bibehålla styrkortsmodellen i reviderad form 
eller någon annan form av målarbetesmodell. 

-----                       
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AU § 51/11   11/KS0006 
Inbjudan att gå med i uppropet Typiskt svenskt 
 
Ärendebeskrivning 
 

Demokrati är grunden för ett tryggt och rättvist samhälle, men demokrati är 
ingen självklarhet.  
 
Typiskt svenskt är ett upprop för jämlikhet, tolerans och mångfald. Det riktar 
sig till alla demokratiska krafter som står upp för värderingen om allas lika 
värde. 
Samtliga studieförbund är med i Typiskt svenskt och står som avsändare. Alla 
studieförbund arbetar redan aktivt med mångfalds- och demokratifrågor. 
 
Fortbildningsförbundet har formulerat uppropet Typiskt svenskt tillsammans 
med Expo utbildning. 
 
Det kommunen ska göra är att publicera vår logotyp på uppropets webbplats 
och länka till valfri sida. Mejla logotypen (jpg) till 
typisktsvenskt@folkbildningsforbundet.se och bifoga länkadressen. Att 
underteckna uppropet är helt gratis. Som undertecknare fån vi också fritt 
använda ”det goda ögat” i sammanhang som stödjer uppropets tankar om allas 
lika värde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att gå med i uppropet Typiskt svenskt. 
-----   
Sändlista 
Informatör Johan Blomqvist 


