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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-03-22, 08.00 - 12.30           
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M § 69 - 85 
 Roland Swedestam, S § 71 - 95 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Marie Jansson, KD icke tjänstgörande ersättare 
 Ann Crantz, Nybro kommun § 80 
 Anna Flink IFO-chef § 80 - 81   
 Tina Qvist, Arbetsmarknadsenheten Vågen § 80 
 Lars Persson, säkerhetssamordnare § 83 
 Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef § 85 
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Utses att justera Eva-Kristina Berg, C 
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Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 69 - 95 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg  
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 69 - 95 
 
§ 69 Årsredovisning 2010      
§ 70 Kompletteringsbudget 2011/Omdisponeringar 2011  
§ 71 Förändring av lokaldisposition inom kommunhusen 
§ 72 Budgetuppföljning januari – februari 2011    
§ 73 Ram för nyupplåning under 2011 
§ 74 Delgivningsärende    
§ 75 Kurser och konferenser    
§ 76 Räddningstjänstfrågor    
§ 77 Inköp av defibrilator (hjärtstartare)   
§ 78 Ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma 
§ 79 Handläggning av ärende gällande markförsäljning 
§ 80 Projekt RAMP   
§ 81 Projekt Aktivt försörjningsstöd, slutredovisning 
§ 82 Feriearbetande ungdom 
§ 83 Information från säkerhetssamordnare 
§ 84 SFI-verksamheten 
§ 85 ”Operativ ungdomssamordnare”   
§ 86 Avsiktsförklaring, Socialt företagande  
§ 87 Färdtjänsten i Torsås kommun 
§ 88 Sponsring av elmotorcykel   
§ 89 Ändrade regler för vistelse på fritidshem  
§ 90 Motion – Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
§ 91 Kommunledningen informerar   
§ 92 Kalmar Läns Trafik AB, styrgrupp 
§ 93 Framställan om markköp, del av Skällenäs 1:70 
§ 94 Öka tillgänglighet för döva & hörselskadade 
§ 95 Snabbremiss på förslaget Unga i samverkan 2011 - 2013

  
       
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 33  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 69/11 11/KS0057 
Årsredovisning 2010      
 
Ärendebeskrivning 
 
En gemensam genomgång av bokslut för 2010 med samtliga nämnder 
genomfördes 2011-03-10. 
 
Utifrån tidigare genomgång med nämnderna lämnar tillförordnad kommunchef 
Kent Frost en kort redovisning av årsredovisning för 2010. 
 
Årets resultat 2010 blev positivt med 5,2 mkr trots att nämndernas totala 
budgetunderskott uppgick till 7,3 mkr. Det är sjätte året i rad som Torsås 
kommun uppvisar ett positivt resultat. 
 
Återhämtning inom svensk ekonomi gick snabbare än förväntat och arbets- 
lösheten blev inte så djup som befarades, vilket innebar ett förbättrat skatte- 
underlag med ökade skatteintäkter som följd. Andra förklaringar till resultatet 
är det tillfälliga konjunkturstödet och lägre investeringstakt än beräknat. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 70/11 11/KS0058 
Kompletteringsbudget 2011/Omdisponeringar 2011      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kompletteringsbudget 2011 
 
  
Investeringsbudget   
 Belopp i tkr Projekt 

Bygg- och miljönämnden   
Anslag för kustmiljöplanens genom- 
förande 

 
1 473 

 
1701 

   
Tekniska nämnden   
Skattefinansierad verksamhet   
Gator i tätort 95 1303 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28 969 1323 
Ny förbifart Torsås 9 987 1360 
Parkanläggningar 31 1392 
Handikappanpassningar 260 1395 
Summa 11 342  

   
Affärsdrivande verksamhet   
VA Ragnabo 3:23, 3:28 675 1329 
Torsås vattenverk 18 1343 
Projekt VA söder Bergkvara 10 281 1388 
Reinvestering vattenservis Bergkvara 582 1391 
Reinvestering spillvatten 507 1394 
Summa 12 063  

   
Bildningsnämnden   
Kosten, inventarier 189 1253 
   
Total summa 25 067  
   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 70/11, Kompletteringsbudget 2011, 
Omdisponeringar 2011 
 
Omdisponeringar 2011   
 Belopp i tkr  
Driftbudget   
   
Kommunstyrelsen   
Ombyggnad kök, Olssonska gården 100  
   
Bygg- och miljönämnden   
Ramjustering (lönekostnad för 
bostadsanpassning) 

 
115 

  

   
Tekniska nämnden   
Ramjustering (lönekostnad för 
bostadsanpassning) 

 
-115 

 

   
Finansförvaltningen   
Pensionskostnader -110   
Summa -0  

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 71/11   11/KS0081 
Förändring av lokaldisposition inom kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-01-11 § 15 att uppdra åt tillförordnad 
kommunchef Kent Frost att göra en översyn över lokalerna inom kommun- 
husen samt att upprätta en skiss på en eventuell flytt av receptionen och 
inbyggande av ett sammanträdesrum i foajén. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har upprättat en skiss och en kostnads-
beräkning över inbyggande av sammanträdesrum och reception i nya 
kommunhuset. 
 
Kostnader 
 
• Inbyggnad av sammanträdesrum, 20 – 25 personer cirka 250 000 kronor 
• Reception cirka 90 000 kronor 
• Totalt cirka 340 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2011-04-05. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 72/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 
2011 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
nämndernas budget januari – februari 2011. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse men en viss osäkerhet finns inom 
gata/park. Den omfattade vinterväghållningen november – februari kommer 
att innebära en hel del reparationsarbeten avseende kantsten, gatsten lagning 
etc. Dock för tidigt att summera omfattningen av skador. 
 
Socialnämndens budget innehåller två sparposter om sammanlagt 4 mkr. I 
dagsläge är det ännu för tidigt att säga hur stor del som kan verkställas. Redan 
nu finns tendenser till budgetöverskridande på försörjningsstöd. Antalet 
placeringar tenderar också att öka. Sammanlagd bedömning är budgetunder-
skottet på 2 – 4 mkr. 
 
Bildningsnämndens månadsuppföljning redovisar ingen avvikelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
  
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05 bjuda in Åsa Bejvall, PWC  
     för en redovisning av uppdraget gällande socialnämndens underskott, 
 
att till samma sammanträde ska ett förslag på åtgärder redovisas för att klara  
     budgetramarna. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta:    
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – februari 2011 med helårsprognos.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden samt ordförande Ewy Svensson 
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AU § 73/11   11/KS0073 
Ram för nyupplåning under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att behov finns att 
under 2011 nyupplåna 48 mkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 74/11   11/KS0002 
Delgivningsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Rapport Emigrationsmässan 2011 som Svenska Ambassaden skrivit, 

11/KS0017 
• Minnesanteckningar vid referensgruppens möte Social Företag 2011-02-28, 

11/KS0015 
• Information från Regionförbundet i Kalmar län angående Ny Check 2011, 

10/KS0050 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivna ärenden. 
-----  
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AU § 75/11   11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län: 

Förutsättningar för ett ökat träbyggande i Småland med flera trärelaterade 
frågor, 7 april 2011, Växjö 
Bredband med hög kapacitet till alla, 13 april 2011, Högsby 

• Grön omställning och grön integration i den lokala utvecklingen, 7 – 8 april 
2011, Lerum 

• Framtidsbygd – symposium för mat, måltid och turism 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson medverkar i Högsby 2011-04-13, bredband  
     med hög kapacitet till alla samt 
 
att notera delgivna kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 76/11   11/KS0072 
Räddningstjänstfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det nuvarande kommunikationssystemet som används inom Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås kommer att läggas ner vid årsskiftet 2011 – 
2012. Därför måste förbundet gå över till statens kommunikationssystem Rakel 
under innevarande år. 
 
För detta ändamål görs en framställan inför budgetåret 2012 att öka drift-
budgeten med 209 000 kronor. 
 
En förstudie gällande blåljushus i Emmaboda har redovisats 2011-03-07 för 
direktionen. 
Denna förstudie är ett utredningsdokument för Blåljushus i Emmaboda 
kommun och behandlar översiktligt vilka tekniska funktioner som behövs för 
att aktuella verksamheter ska kunna verka i byggnaden. Här finns objekt- 
anpassade förslag till planlösning och byggnadens utformning samt en första 
kostnadsuppskattning för projektet. 
 
Enligt räddningschef Hans Erlandsson har ingen lönekompensation anslagits i 
deras budget. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om tecknat avtal gällande 
lokalvård i Emmaboda. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till en lönekompensation för år 2012, 
 
att notera informationen.  
-----  
Sändlista 
Räddningschef Hans Erlandsson 
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AU § 77/10 
AU § 58/11 
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 2011-02-22: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-03-08. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-03-08 
 
Från Peter Svensson, Torsås föreligger en presentation av hans nystartade 
företag Comprimé. Företaget kommer i huvudsak att syssla med utbildning 
med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Främst kommer utbildningarna att 
omfatta hjärt- och lungräddning samt försäljning av defibrillatorer (hjärt- 
startare) men även kundanpassade sjukvårdsutbildningar. 
 
Förslag på placering av defibrilator är simhallen, sporthallen, Mariahemmet och 
Sophiagården. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att infordra anbud på inköp  
     av defibrillatorer (hjärtstartare).  
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-22 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att Torsås kommun har 
gått med i det avtal som Kalmar Inköpskontor och Landstinget har tecknat 
gällande defibrillatorer (hjärtstartare). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 77/11, Inköp av defibrilator (hjärtstartare) 
 
Fyra stycken defibrillatorer (hjärtstartare) ska inköpas till en kostnad av cirka 
40 000 kronor samt att kostnaden för utbildning tillkommer. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att genomföra upphandlingen av fyra 
     stycken defibrillatorer (hjärtstartare) samt den utbildning som krävs. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 78/11   11/KS0083 
Ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost initierar frågan gällande ansvar och 
försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma övergår till  
     samhällsbyggnadskontoret. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 79/11   11/KS00 
Handläggning av ärende gällande markförsäljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande initierar frågan, vem som ska administrera det arbete som krävs 
innan köpekontrakt upprättas när det gäller markförsäljning av kommunens 
fastigheter? 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att frågan noteras.  
-----  
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AU § 80/11   11/KS0015 
Projekt Ramp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann Crantz från Nybro kommun redovisar kortfattat om projektet RAMP. 
 
Syftet med projektet är att de kvinnor och män från arbetsmarknaden i 
regionen ska få nya vägar att se sig själva som en resurs. 
 
RAMP är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och där ingår Nybro, 
Emmaboda, Kalmar, Torsås, Lessebo, Borgholm och Mörbylånga kommun. 
 
En avsiktsförklaring daterad 2010-08-23, undertecknad 2010-08-24 föreligger. 
 
IFO-chef Anna Flink informerar om att det finns inga resurser som kan arbeta 
med detta och Tina Qvist från Arbetsmarknadsenheten Vågen har svårt att 
uttala sig i ärendet eftersom hennes anställning upphör under maj 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att delta i projektet RAMP. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 81/11   11/KS0015 
Projekt Aktivt försörjningsstöd, slutredovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
IFO chef Anna Flink redovisar projektet Aktivt försörjningsstöd. 
 
Budgetåret 2009 ökade socialnämnden ramen för försörjningsstöd med  
1 000 tkr och 2010 med ytterligare 500 tkr. För att hejda kostnadsutvecklingen 
föreslog förvaltningsledningen att ett projekt, begränsat på ett år (till och med 
2010-12-31) ska genomföras. 
 
Målsättningen med projektet är att få ut människor i självförsörjning och 
sysselsättning. Insatser i projektet ska ha som målsättning att samtliga personer 
ska ut i självförsörjning, studier och/eller sysselsättning. 
 
Helene Ganz, som tidigare arbetet i socialpsykiatrin som sysselsättnings- 
samordnare på 50 % anställs som coach i projektet på 100 %. 
 
Totalt har 22 individer deltagit i projektet. Av dessa är 8 personer mellan 18 – 
26 år, 5 personer mellan 26 – 30 år och 7 personer är 30 – 55 år. 15 av dessa är 
kvinnor och 7 är män.  
Utav dessa 22 individer har 8, under första delen av december, uppnått målet 
egen försörjning. Ytterligare 4 individer kommer, under förutsättning att 
nuvarande planering håller, gå till egenförsörjning under första kvartalet 2011. 
 
Under första halvåret kom 3 individer ut i egenförsörjning, detta innebär en 
genomsnittlig besparing på 22 000 kronor. Under andra halvåret har ytterligare 
5 kommit ut i egenförsörjning, detta innebär en genomsnittlig besparing på 
137 000 kronor. Sammanfattningsvis har projektet inneburit en genomsnittlig 
besparing på 159 000 kronor på helårsbasis. 
 
De ytterligare 4 individerna som förväntas gå ut i egenförsörjning under första 
kvartalet 2011 ges ytterligare en besparing på 23 000 kronor per månad. Det 
bör poängteras att detta gäller under förutsättning att individerna fortsatt ska 
vara aktuella på IFO och uppbära försörjningsstöd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera slutredovisningen av projektet – Aktivt försörjningsstöd. 
-----   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 33  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 82/11   11/KS0085 
Feriearbetande ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun kommer i år att kunna erbjuda cirka 40 ungdomar som fyllt 17 
år eller 18 år under året, feriearbete under sommaren 2011. 
 
Kontaktperson är Carina Johansson på personalavdelningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att erbjuda cirka 40 ungdomar som fyllt 17 år eller 18 år under året, feriearbete  
     under sommaren 2011. 
-----  
Sändlista 
Carina Johansson, personalavdelningen 
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AU § 83/11   11/KS0010 
Information från säkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson lämnar en sammanfattning över 
samverkansövningen SAMÖ-KKÖ. 
 
Ett förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Torsås kommun redovisas. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har haft i uppdrag i 
regeringsbrev för 2010 att inom ramen för Styrelprojektet under 2010 utarbetat 
ett inriktningsdokument för el-prioritering. 
 
Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av el-brist. För att 
skydda elsystemet kan elnätsföretagen tvingas koppla ifrån el-användare. 
Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att utveckla och införa ett system 
för styrning av el till prioriterade användare. Detta system kallas Styrel.  
 
Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och 
planerar för hur samhällsviktiga el-användare ska kunna prioriteras. 
Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i länet och fattar det myndighetsbeslut 
som ligger till grund för frånkopplingen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 84/11   11/KS0016 
SFI-verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Quist, Kalmarsunds Gymnasieförbund har funderingar kring 
dimensioneringen av SFI-verksamheten på kort och lång sikt i Torsås.  
 
Om det blir nedskärningar av flyktingverksamheten kommer det att påverka 
personalorganisationen/planeringen, därför behövs lite framförhållning om 
varsel måste läggas med mera. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att grundinställningen att teckna nytt avtal gällande flyktingmottagande är  
     positiv samt  
 
att ärendet återkommer så fort den uppkomna situationen inom integrations- 
     verksamheten är återställd, 
 
att bjuda in Tara Braem till arbetsutskottet 2011-04-12 för en redovisning av  
     verksamheten inom integrationsenheten. 
-----  
Sändlista 
Anders Quist, Kalmarsunds Gymnasieförbund  
Tara Braem 
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AU § 85/11   11/KS0024 
Operativ ungdomssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson och Lotta Elmbro redovisar en 
målbeskrivning för arbetet som operativ barn- och ungdomssamordnare i 
Torsås kommun. 
 
I målbeskrivning ska ingå att 
 
• utveckla och ha ett nära samarbete med personal som arbetar med barn 

och ungdomar för att tidigt hitta de barn och ungdomar som behöver stöd 
och hjälp så att uppkomsten av psykisk, fysisk och social ohälsa förhindras 

• samordna arbetet med barn och ungdomar som av någon anledning känner 
utanförskap 

• utveckla samarbetet med andra än kommunens aktörer som arbetar med 
barn och ungdomar 

• vara en länk mellan ungdomar och kommunens politiker, till exempel 
genom att anordna ungdomsting 

• synliggöra barn och ungdomar och deras behov 
• hitta gemensamma mötesplatser för barn och ungdomar 
• arbeta brotts- och drogförebyggande för barn och ungdomar 
• samordna föräldrastöd genom till exempel ”Värme och Ramar” 
• arbeta främjande för ungdomars sexuella hälsa 
• arbetet bedrivs huvudsakligen operativt bland barn och ungdomar 
• arbetet leds av socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma 

arbetsutskott. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2011-03-09 § 17 att ärendet 
överlämnas till partigrupperna för beredning och återkommer därefter till 
bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad målbeskrivning, 
 
att uppdra åt styrgruppen att rekrytera en operativ barn- och ungdoms- 
     samordnare, 
 
att överflytta från kommunstyrelsens budget 200 000 kronor till tjänsten som 
     operativ barn- och ungdomssamordnare. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen
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AU § 86/11   11/KS0015 
Avsiktsförklaring, Socialt företagande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detta projekt startade 2011-02-07. I projektet ingår 11 stycken deltagare varav 
5 stycken på heltid och resten på halvtid eller mindre. Handledare är Hans 
Gustafsson. 
 
Syftet med projektet är att genom samverkan stödja grupper att gå från arbets- 
löshet till arbete genom socialt företagande. Finna innovativa organisatoriska 
lösningar som främjar starka stödstrukturer och därmed gynna långsiktigheten 
för de sociala företagen. 
 
Avsiktsförklaring gällande Samverkansprojektet Socialt företagande för ökad 
välfärd från Coompanion föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna avsiktsförklaringen gällande Samverkansprojektet Socialt  
     företagande samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson underteckna avsiktsförklaringen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 87/11   11/KS0086 
Färdtjänsten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från sammanträffandet med 
representant från Kalmar Läns Trafik AB och Tomas Nilsson från Torsås 
Taxi. 
 
Torsås kommun ska fatta beslut kring: 

 
1. Egenavgiften, övriga kommuner har fattat beslut om egenavgift likställd 

med taxan för resa med allmänna kommunikationer. Grunden för aktuellt 
beslut är att ett funktionshinder med påföljande handikapp inte ska drabba 
enskild resenär. För Torsås kommun innebär förslaget minimal effekt på 
intäkt vad det gäller den särskilda kollektivtrafiken. 

 
      För att få ut maximal samordning vid nu övergång till KLT:s 
      beställningscentral krävs ovan angiven förändring. 

 
2. Möjlighet att beställa färdtjänst enligt 2 modeller. Modell 1 innebärande 

beställning av aktuell resa dagen innan datum för resa. Modell 2 innebär 
möjlighet att beställa resan fram till en timma innan själva tidpunkten för 
resan. Om resan vid beställning enligt modell 2 inte kan samordnas med 
annan resenär påförs en extra kostnad för den aktuella resenären. 
Motiveringen för den fördyrade kostnaden är att möjligheten till 
samordning försämras med sekundärt fördyrade kostnader för kommunen. 
Idag varierar beloppet (mellan kommunerna) vad det gäller den extra 
kostnaden, detta alltifrån 20- till 30kr. 

 
3. Möjlighet att använda sig av färdtjänsten dygnet runt. Torsås är den enda 

kommunen som begränsar användandet att gälla mellan 07.00-22.00. 
Övriga kommuner har fört diskussionen att ge möjlighet till användande 
för de som tvingas till särlösningar d.v.s. färdtjänst. Dock ska kravet för att 
få färdtjänst vara i enlighet med lagstiftarens mening d.v.s. en mer restriktiv 
handläggning. Möjligheten till användande betyder inte att det alltid finns 
möjlighet, detta utifrån tillgången på fordon. 

 
4. Möjlighet att för beställningscentralen förskjuta den aktuella resan d.v.s. 

tiden för den enskildes önskemål. Övriga kommuner har 30- alternativt 60 
minuter. Motiveringen är att beställningscentralen har större möjligheter att 
samordna de aktuella resorna, detta med sekundärt lägre kostnader för 
kommunen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 87/11, Färdtjänsten i Torsås kommun 

 
5. Att undanröja möjligheten till uppehåll under en färdtjänstresa. Det händer 

att den resande önskar göra uppehåll under den aktuella resan, kan gälla 
kortare ärenden. Om ett ärende tar 10 minuter och resan samordnas mellan 
4 resenärer innebär uppehåll á 10 minuter/resenär en förlängd resa med 40 
minuter. Endast en kommun tillåter uppehåll och detta då med 3 minuter. 

 
6. Att ge beställningscentralen möjlighet att ta ut en avgift om den enskilde 

inte avbeställer en resa som han/hon inte tänker fullfölja. Övriga 
kommuner klargjort 100kr som årligen ska ses över via KPI-index. 

 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/11   11/KS0070 
Sponsring av elmotorcykel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulrik Isaksson, Söderåkra undrar om det finns en chans att bli sponsrad med 
en del av köpesumman av en elmotorcykel, mot kanske ett reportage där det 
exempelvis nämns att kommunen stödjer miljövänlig teknik för pendlare i 
kommunen eller också reklamplats på fordonet.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå förfrågan om sponsring av elmotorcykel. 
-----  
Sändlista 
Ulrik Isaksson, Söderåkra 
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AU § 89/11   11/KS0066 
Ändrade regler för vistelse på fritidshem 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Torsås kommuns regler för vistelse på fritidshem står det ”Inom 
fritidshemmet bedrivs en pedagogisk verksamhet för skolbarn från och med 
det år barnet fyller 6 år till och med det är barnet slutar årskurs 6”. 
 
I den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 stadgas att ”Fritidshem ska 
erbjudas till och med vårterminen det är då eleven fyller 13 år. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17 § 19 att hemställa hos kommun-
fullmäktige att ändra reglerna för vistelse i fritidshem från och med 
höstterminen 2011 enligt ovanstående förslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med  
     höstterminen 2011 enligt den nya skollagen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 90/11 
AU § 208/10 
KF § 65/10   10/KS0124 
Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD och Christer 
Andersson, FP hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Torsås kommun inför valfrihetssystemet (LOV), för omvårdnadstjänster och 
att socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett regelsystem som ska gälla vid 
införandet av LOV. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-22 
 
Socialnämnden beslutar 2011-02-23 § 16  
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons, C med fleras motion om att införa 
LOV i Torsås kommun 
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011 – 2012,  
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att LOV kan införas i kommunen, 
 
 att om möjligt ansökan om stimulansmedel för utredning om LOV 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till 
kommunstyrelsen samt 
 
att uppdra åt konsulterande socialchef Bengt Jartsell att anmäla Torsås 
kommun till Sveriges kommuner och Landstings nätverk för LOV. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 90/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun i enlighet med 
     socialnämndens beslut samt 
 
att anse motionen härmed besvarad. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 91/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost lämnar en lägesrapport om den 
pågående utredningen inom integrationsenheten. 
 
Information om bemanningssituationen i receptionen/växel som är mycket 
sårbar. Ett samarbete finns med Emmaboda kommun. 
 
Johan Blomqvist, visstidsanställning på  50 % som informatör förlängs en 
månad i taget. 
 
Regionförbundet i Kalmar kommun genom Trine Nyberg, projektledare 
Regional Utvecklingsstrategi (RUS) vill komma och presentera de förslag på 
mål och strategier som tas upp i RUS:en.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att under september månad 2011 bjuda in Trine Nyberg till arbetsutskottet 
     för en presentation av förslagen på mål och strategier som tas upp i  
     RUS:en. 
-----  
Sändlista 
Trine Nyberg 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar 
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AU § 92/11   11/KS0080 
Kalmar Läns Trafik AB, styrgrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Regionförbundet i Kalmar län om en 
representant från Torsås kommun som ska ingå i styrgruppen för 
kollektivtrafiken i Kalmar län. 
-----  
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AU § 93/11   11/KS0087 
Framställan om markköp, del av Skällenäs 1:70 
 
Ärendebeskrivning 
 
En framställan föreligger från Jakob Pontén, om att få köpa mark på del av 
Skällenäs 1:70 i Bergkvara. 
 
Idag används marken av Bergkvara AIF som parkering i samband med 
matcher och evenemang på Hagaborg. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om markförsäljning på del av Skällenäs 1:70. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 94/11   11/KS0006 
Ökad tillgänglighet för döva & hörselskadade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från SDR Tecken AB föreligger förslag på ett tillgänglighetspaket för Sveriges 
kommuner.  
 
Paketet innehåller tre delar 
 
• Teckenspråksöversättning till kommunens hemsida (uppdateras 3 – 4 

gånger per år) 
• En distanstolkterminal (placeras i kommunens informationsdisk eller 

liknande) 
• Tre anslutningar mot TAC-larm. 

 
Kostnaden för tillgänglighetspaketet är 2 900 kronor per månad exklusive 
moms. 
 
Svar önskas innan 2011-04-08. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan från SDR Tecken AB.  
-----  
Sändlista 
SDR Tecken AB 
Tillgänglighetspaket 
Förmansvägen 2 
117 43 Stockholm 
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AU § 95/11   10/KS0234 
Snabbremiss på förslaget Unga i Samverkan 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt 2010-11-09 att skicka ut förlaget Unga i 
Samverkan på samråd. Hittills har elva av länets kommuner inkommit med 
svar. Av dessa är åtta positiva, två har valt att tacka nej och en kommun har 
inkommit med begäran om att bara få delta i det regionala LUPP-arbetet. 
 
Därutöver har både Eksjö kommun i Jönköpings län och Gotlands kommun 
aviserat att de önskar medverka i arbetet. 
 
Regionförbundets arbetsutskott behandlade inkomna remissvar 2011-02-10. 
Arbetsutskottet beslöt då att revidera förslaget i vissa delar samt att skicka ut 
detta på en snabbremiss. Eventuella synpunkter på det reviderade förslaget ska 
vara Regionförbundet tillhanda senast 2011-04-08. 
 
Förslaget Unga i Samverkan omfattar tre insatsområden; 
 
1. Internationella möjligheter för unga 
2. Lokal och regional ungdomspolitik 
3. Mötesplatser 
 
Reviderat förslag på Unga i Samverkan; 
 
1. Från LUPP till handling – 2011 – 2013 
2. Föreningen Kumulus, som ett aktivt tillval 
3. Det goda mötet och regionala konferenser 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att biträda bildningsnämndens beslut 2011-03-21. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


