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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 96 - 122 
 

§ 96 Delgivningsärende    
§ 97 Kurser och konferenser    
§ 98 - 100 Delegationsärende    
§ 101 Framställan om bidrag, Nämndemansförening  
§ 102 Landsbygdshandel och service i bygden  
§ 103 Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 
§ 104 Revidering reglemente, socialnämnden  
§ 105 Revidering reglemente, tekniska nämnden  
§ 106 Inrättande av kultur- och fritidsutskott  
§ 107 Olssonska gården    
§ 108 Projekt AQUABEST 
§ 109 Redovisning medborgarförslag   
§ 110  Redovisning motioner    
§ 111 Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till  
 Allfargatan    
§ 112 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till  
 Söderåkra    
§ 113 Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och  
 Torsås     
§ 114 Motion – Kommunfullmäktiges dagordning  
§ 115 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för  
 vissa VA-anslutningar   
§ 116 Redovisning, svar på synpunkter gällande cykelväg  
§ 117 Redovisning, hemsida synpunkter och klagomål  
§ 118 Kommunledningen informerar 
§ 119 Redovisning av verksamheten inom integrationsenheten 
§ 120 Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
§ 121 Familjecentral 
§ 122 Bergkvara Sjöfartsmuseum  
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KS § 96/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2011-04-01 
• Förvaltningsrättens dom 2011-03-22 gällande översiktsplanen, 10/KS0113 
• För kännedom, Underskrifter gällande motsättning av vindkraftpark 

Videbäcksmåla, 11/KS0006 
• Sveriges kommuner och landsting, 11/KS0030 

Samhällsbyggande för klimatet 
På gång inom EU, våren 2011 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva följande ärende: 
     2007-11-27, Ersättningsområde, vattenskydds-/reservvattenskyddsområde,  
     Gummebo, 07/KS0151, 
     2008-11-26, Taxor byggnadsnämnden, 08/KS0152, 
     2010-06-16, Studie LUPP, 10/KS0043, 
     2010-11-02, Folkhälso- och drogförebyggande plan/program, 10/KS0043 
 
att notera delgivningarna. 
-----  
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KS § 97/11   11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Arbetsutskottet delges  

 
• Möre ResursCentrum, föreningsstämma 2011-04-11 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, Det kommunala uppföljningsansvar 

KUA, Under maj 2011 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivna kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 98/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
mars 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande mars 2011. 
 
• Torsås 4:111, Tillbyggnad sporthall. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     mars 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 99/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under mars 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under mars 2011. 
 
* TeliaSonera Sverige AB, Bredband, Svalgatan 9 C. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under mars 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 100/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende under 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 101/11 11/KS0091 
Framställan om bidrag, Nämndemansföreningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nämndemän till Kalmar Tingsrätt väljs av kommunfullmäktige i Torsås 
kommun vid allmänna val vart fjärde år. 
 
Nämndemännen får ingen fortbildning av Domstolsverket utöver en kort 
information vart fjärde år. Behovet är stort att våra nämndemän ska vara 
kunniga inom dömandet och skaffa nödvändiga kunskaper om både brotts- 
offer och de som utfört brott. 
 
Kalmar Ölands nämndemannaförening vill därför att Torsås kommun bidrag 
med 200 kronor per år för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. 
Detta utgör 800 kronor per år eller 3 200 kronor för innevarande mandat-
period 2011 till 2014. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 3 200 kronor för innevarande mandatperiod 2011 till  
     2014 för de fyra nämndemän som kommunfullmäktige i Torsås utsett. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/11   11/KS0076 
Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
När Landsbygdsservice FLF beslutade att lägga ned sin verksamhet beslutade 
Landsbygdsmentorerna att fortsätta verksamheten. 
 
Föreningen Landsbygdsmentorerna vill i samverkan med offentliga, privata 
och ideella aktörer i Kalmar län förbättra landsbygdsbutikernas möjlighet att 
erbjuda konsumenter och företag, liksom turister, en attraktiv butiksmiljö och 
ett bra utbud av varor och tjänster. 
 
Projektet inriktas på följande område: 
 
• Butikens ekonomi – fortbildning med teori och praktik 
• Egenkontrollprogram – för att leva upp till miljö och skyddslags-

stiftningens krav 
• Behovsstyrda mentorinsatser – kompetensutveckling och stöd för 

butiksägare/personal i förändringsarbete 
• Insatserna ökar förutsättningarna för att sista dagligvarubutiken och 

bensinstationen på orten kan bevaras och utvecklas 
• Stöd vid upprättande av serviceplan 
• Hjälp vid ägarbyte. 
 
Projektet sker i samarbete med Regionförbundet och Länsstyrelsen som värnar 
om en fungerande service på landsbygden. 
 
Landsbygdsmentorerna önskar medfinansiering från Torsås kommun till 
projektet som enligt beräkningar uppgår till 4 000 kronor per deltagande 
landsbygdsbutik per år under tre år. 
 
I Torsås kommun finns två butiker, Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka samt att finansiera projektet, för en kostnad av 4 000 kronor per 
     deltagande landsbygdsbutik per år under tre år, totalt 24 000 kronor,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 80016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 103/11   11/KS0079 
Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
När SKL Kommentus Inköpscentral strax före jul frågade om kommunerna 
var intresserade av att det görs en gemensam upphandling så att det blir 
ekonomiskt möjligt att kontrollera att etiska och sociala krav följs av våra 
leverantörer, svarade cirka 90 kommuner att man ville vara med i en sådan 
upphandling. 
 
• Den årliga avgiften blir 20 kkr fast per kommun, plus 25 öre per 

innevånare. Maximalt 50 kkr per kommun. Kommunala bolag ingår också i 
systemet. 

• Avgifter för att delta är en abonnemangsavgift varför den rörliga delen bara 
blir en tredjedel i år. 

• Svarstiden förlängs till 2011-05-30 eftersom fler kommuner har påtalat 
behovet av utökad tid för beredning. 

 
Med detta upplägg betalar en genomsnittskommun cirka 25 kkr per år för att 
verka för att inte våra upphandlingar tillåter dåliga social och etiska 
förhållanden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 104/11 
AU § 180/10   10/KS0119 
Revidering reglemente, socialnämndens  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2010-04-22 § 45 att anta reviderat förslag till 
reglemente för socialnämnden och överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för godkännande. 
 
Förslag på reviderat reglemente från socialnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-05-11: 
 
att 12 § Inkallande av ersättare revideras enligt kommunfullmäktiges beslut  
     2007-03-28 § 20. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att efter revidering av 12 § Inkallande av ersättare, godkänna reviderat  
     reglemente för socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Socialnämnden beslutar 2011-020-23 § 20 att i § 12 ”Inkallande av ersättare” i 
socialnämndens reglemente revideras i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2007-03-28 § 20:  
 
1. I första hand den personliga ersättaren 
 
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti 
 
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (C, M, FP, 
    KD), inkallas ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i  
    första hand, när det gäller ”3-parti-gruppen” (S, V, TP) inkallas ersättare 
    från denna grupp, med yngst i första hand 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med  
    yngst i första hand. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 104/11, Revidering reglemente, socialnämndens  
 
Socialnämnden beslutar 2011-02-23 § 21 att i § 22  avseende ersättares närvaro 
 
att allmänna ärenden läggs först på arbetsutskottets dagordning och ersättare 
kan närvara samt 
 
att när det gäller ärenden som berör sekretess ska ersättare närvara endast om 
ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning till något besluta gällande ersättares 
närvaro utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i socialnämndens reglemente gällande inkallande av  
     ersättare för socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 105/11 
AU § 180/10   11/KS0055 
Revidering reglemente, tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden föreligger 2011-02-08 
§ 17. 
 
I § 1, punkt 18 utgår (svara för bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt lag SFS 
1992:1574). 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i reglementet för tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 106/11   11/KS0089 
Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21 § 29 att ingå till kommunfullmäktige 
med begäran om att få inrätta ett kultur- och fritidsutskott bestående av tre 
politiker och med enhetschef Karin Seebass som föredragande. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Sören Bondesson, S yrkar avslag på förslaget och föreslår i stället att kultur- 
och fritidsfrågor sätts upp som en stående punkt på dagordningen till arbets- 
utskottet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att inrätta ett kultur- och fritids-
utskott och Sören Bondessons, S avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt förslaget att inrätta ett kultur- och fritidsutskott, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = att inrätta ett kultur- och fritidsutskott och nej = enligt 
Sören Bondessons, S avslagsyrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat att inrätta ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor  S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson M Ewy Svensson, M X             
Roland Swedestam S Sören Bondesson, S        X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 3 2  

 

Reservation 
 
Sören Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Sören Bondessons, S yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 106/11, Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bildningsnämnden inrättar ett kultur- och fritidsutskott. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 107/11 
KS § 60/11   11/KS0056 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit för kännedom till Håkan Algotsson och Kent Frost 
från Cissi Ericsson före detta ordförande och grundare av Kulturföreningen 
Olssonska gården. 
 
Enligt Cissis Ericsson så känner de som svarat för 90 % av föreningens arbete 
utslängda och detta har kommunen medverkat till. 
 
I skrivelsen hänvisas till föreningens stadgar och mål och visioner för 
Olssonska gården daterat 2010-11-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01: 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att uppta överläggningar med styrelsen för 
     Kulturföreningen Olssonska gården angående återförande av fastighets- 
     förvaltningen till kommunen med anledning av arbetet med socialt  
     företagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Kulturföreningen 
Olssonska gården har varit i kontakt med Coompanion och ingen uppstart av 
cafe-verksamhet kommer att ske innan sommaren 2011 från projektets sida. 
 
När det gäller utvecklingen av trädgården så finns inga oklarhet. 
Slöjdföreningen kontaktar Kulturföreningen med anledning av fortsatt hyra av 
lokaler. 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Kulturföreningen Olssonska gården 
daterat 2010-12-14 löper som vanligt. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-03-01 § 60. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 108/11   11/KS0099 
Projekt AQUABEST 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet är tänkt att starta i oktober 2011 och löper på i 2,5 år. Kalmar läns del 
i projektet börjar januari 2012. Projektledare är ”Finnish game and fisheries 
research institute” och medverkar gör även organisationer i Sverige, Tyskland 
och Danmark. 
 
Projektet går ut på att tillverka ett lokalt producerat fiskefoder och att börja få 
igång icke-miljöförstörande aquakultur av olika slag. Östersjömusslor och 
skarpsill har framförts som önskvärda ingredienser i fet framtida fodret ”Baltic 
Blend” som man planerar att tillverka inom projektet. Detta foder ska alltså 
sluta kretsloppet i näring från land till hav, samtidigt som det skapar nya jobb- 
möjligheter längs kusten och på andra ställen. 
 
Jan Andersson från samhällsbyggnadskontoret meddelar att det är mycket 
projekt på gång just nu och man bör först avvakta besked om sökta pengar för 
LOVA och Havsmiljö, vilket vi bör få inom några månader. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet AQUABEST. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 109/11   11/KS0018 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2011-04-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2011-04-01. 
 
1. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket),  

10/KS0036, Bo Wennersson, Torsås 
 
2. Namnförslag på vägen ner till Torshammar, 10/KS0036, Jan-Olof Olsson, 

Torsås 
 

3.   Gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra, 10/KS0201, Lars  
      Carlson, Djursvik 
 
4.   Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och Torsås, 10/KS0244, Håkan  
      Klasson, Söderåkra 

 
5.  Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010, 11/KS0044, Jan-Erik  
     Persson, Torsås 

 
6.  Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

 
7.  Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter  
     Rosenblad 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 110/11   11/KS0019 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-04-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-04-01. 
 
1. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0132 
    Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänstern 

 
2. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara 
    10/KS0056 
    Torsåspartiet 

 
3. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
    Torsåspartiet 

 
4. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
    Torsåspartiet 

 
5. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
    Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
6. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
    kommun, 10/KS0098 
    Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
7. Medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 10/KS0182 
    Ledamot Marie Jansson, KD 

 
8. Gullabo Prästgård, 11/KS0033 
    Ledamot Jan-Åke Ehrnborg, MP 

 
9. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
    Ledamot Lars Sjöholm, MP 

 
10. Kommunfullmäktiges dagordning, 11/KS0088 
      Ledamot Lena Gustafsson, V 
 
11. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 110/11, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2011-04-01 

 
 

12. Lagen om Valfrihet (LOV), 10/KS0124 
      Ledamot Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD  
      och Christer Andersson, FP 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 111/11 
AU § 39/40 
KF § 10/10   10/KS0036 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till 
Allfargatan (vid biblioteket) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
biblioteket)  föreligger från Bo Wernersson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09: 
 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 och 2009-10-20 behandla frågan om 
utfart från Applerumsgatan mot Allfargatan och gav teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda olika alternativ till att lösa trafiksituationen på 
Applerumsgatan mot Allfargatan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens pågående utredning om trafik- 
     situationen på Applerumsgatan anses härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 112/11 
AU § 385/10 
KF § 123/10   10/KS0201 
Medborgarförslag – Gång – och cykelväg mellan Djursvik upp 
till Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra 
föreligger från  
Lars Carlson för Djursviks Samhällsförening. 
 
Startpunkten i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten och 
avloppsledningen ut till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till 
Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Trafikverkets svar: 
 
Trafikverket tar tacksamt emot synpunkter och förslag, men har inte möjlighet 
att tillgodose alla önskemål och behov som kommer in. De medel som 
regeringen tilldelar Kalmar län öronmärks i en regional transportplan. Läns- 
transportplanen fastställa av Regionförbundet och prioritering av åtgärderna 
sker i samarbete med länets kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket och 
Kalmar Länstrafik. 
 
I Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 finns inte väg 530 
upptagen. Trafikverket kan inte prioritera det framförda förslaget om gång- 
och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra framför andra behov som lyfts 
gemensamt i den regionala transportplanen. 
 
Med hänsyn till ovanstående finns det för närvarande inga planer på att anlägga 
en cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 112/11, Medborgarförslag – Gång – och cykelväg 
mellan Djursvik upp till Söderåkra 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 28 att vidarebefordra Trafikverkets 
svar till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för närvarande finns inga planer på att anlägga en cykelväg mellan Djursvik  
     upp till Söderåkra, 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/11 
KF § 209/10   10/KS0244 
Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlägga en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås föreligger från Håkan Klasson, Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare befordran 
     till Transportstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Trafikverkets svar: 
 
Trafikverket har tagit till sig synpunkter om trafiksituationen och förslaget om 
cykelväg utmed väg 130. 
 
I Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 prioriteras och fastställs 
olika åtgärder och dess ekonomiska ramar för de kommande åren. Planen 
utgör grunden för vilka åtaganden Trafikverket ska arbeta med. 
 
Regionförbundet ansvarar för framtagandet av planen och i processen deltar 
representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och Kalmar 
Länstrafik. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen som exempel 
på åtgärd som kan utföras i planperioden 2010 – 2021. 
 
För närvarande kan vi inte meddela när och i vilken omfattning cykelvägen kan 
genomföras. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 28 att vidarebefordra Trafikverkets 
svar till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen i den Regionala  
      transportplanen som exempel på åtgärd som kan utföras i planperioden  
      2010 – 2021. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 113/11, Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg 
mellan Söderåkra och Torsås 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 114/11 
KF § 37/11   11/KS0088 
Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lena Gustafsson, V hemställer i en motion att enkla frågor, 
interpellationer och motioner ska ligga först på kommunfullmäktiges 
dagordning. 
 
I Torsås kommun avslutas alltid kommunfullmäktiges dagordning med enkla 
frågor, interpellationer och motioner. Vänsterpartiets förslag är att dess ska ligga 
först på dagordningen. 
 
Detta ska öka allmänhetens intresse och engagemang samt även göra att större 
utrymme ges i lokaltidningarna för frågorna. 
 
Vid fullmäktigesammanträden med få ärende finns utrymme för att fördjupa 
kunskaper och information rörande speciella teman, exempelvis äldreomsorg 
eller folkhälsopolitiska frågor. 
 
Ett annat förslag är att information om kommunens reglementen och 
delegationsordningar vid det politiska nämnds- och styrelsearbete kunde ske i 
samband med fullmäktigesammanträde. Detta alternativ skulle vara betydligt 
billigare än att anordna en heldag med inhyrda konsulter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande samt 
 
att även inhämta synpunkter från partigrupperna. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 115/11 
KF § 205/10 
KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendet utgår från dagordningen och återkommer vid ett senare sammanträde. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 116/11 
KS § 26/11 11/KS0031 
Synpunkter gällande cykelväg mellan Gullabo och Torsås      
 
Ärendebeskrivning 
 
Synpunkter har inkommit från Camilla Rundkrantz Ängeborn gällande 
cykelväg mellan Gullabo och Torsås (gäller även på andra ställen i Torsås 
kommun).  
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända synpunkterna från Camilla Rundkrantz Ängeborn gällande  
     cykelväg mellan Gullabo och Torsås till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons svar till Camilla Rundkrantz: 
 
Väg 504 mellan Gullabo och Torsås är i statlig ägo, ansvar genom Trafikverket. 
 
I Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 prioriteras och fastställs 
olika åtgärder och dess ekonomiska ramar för de kommande åren. Denna plan 
utgör grunden för vilka åtaganden Trafikverket ska arbeta med. Planen finns 
att läsa i sin helhet på Regionförbundets hemsida, www.regionforbundet.se  
 
Synpunkter och frågor avseende trafiksäkerheten på statliga vägar besvaras av 
Trafiksäkerhetsverket, avdelning Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 117/11 
KS § 40/11   11/KS0020 
Synpunkter och klagomål 
 
Ärendebeskrivning 
 
På Torsås kommuns nya hemsida finns under Kommun och politik/Påverka 
och överklaga en sida för synpunkter och klagomål. 

Vi tar alla klagomål på allvar  
I Torsås kommun tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra invånare 
på allvar. Synpunkter/klagomål ger oss möjlighet att ta itu med det problem 
eller missförstånd som har uppstått, att föra en dialog, ställa till rätta och lära 
oss för framtiden. Det är en unik möjlighet för oss att ge god kvalitet och att 
bli ännu bättre på det vi gör.  
 
Vi vill lösa problemen där de uppstår  
Synpunkter och klagomål ska fångas upp så nära brukaren som möjligt. Vi 
hoppas att våra verksamheter i dialog med brukare i första hand ska försöka 
lösa problem och reda ut enkla fel eller missförstånd genast.  
Ibland kan det upplevas svårt för en enskild att framföra klagomål då man 
exempelvis upplever sig vara i en beroendeställning och att man därför är rädd 
att bli lidande om klagomål framförs. Då kan man vända sig till någon annan 
än den närmast berörda personalen.  
 
Vi hanterar klagomål utan dröjsmål  
För de flesta är det viktigt att få snabbt svar på sitt klagomål. Inom två veckor 
ska den som klagat få ett första svar från kommunen. Vid ett mer omfattande 
ärende ska den som klagat hållas underrättad under handläggningens gång.  
Du kan framföra klagomål personligen, per telefon, skriftligen eller via mail.  
 
Viktigt att veta!  
Brev och e-post som kommer in till kommunen blir diariefört och därmed 
allmän handling. Det gör att medborgarna har rätt att ta del av alla inkomna 
handlingar enligt offentlighetsprincipen och på så sätt få reda på vad just du 
tycker. Det finns några begränsningar i offentlighetsprincipen och det är till 
exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under 
sekretesslagen.  
 
Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan du inte få ett svar 
från oss.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 117/11, Synpunkter och klagomål 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01: 
 
att omarbeta sidan på kommunens hemsida. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Sidan synpunkter och klagomål på kommunens hemsida är nu omarbetad. 
 
Informatör Johan Blomqvist lämnar en kort redogörelse om hemsidans 
fördelar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera att hemsidan har omarbetats gällande synpunkter och klagomål samt 
 
att notera informationen om hemsidan. 
-----  
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AU § 118/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva Kristina Berg, C informerar om den nya regionindelningen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C sammanfattar skatteväxlingen i samband med 
att landstinget i Kalmar län övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, 
färdtjänst och riksfärdtjänst från länets kommuner 2012-01-01. 
 
Per Lindberg informerar om Arbetsmiljöverkets förmöte 2011-04-08 gällande 
systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 119/11   11/KS0016 
Redovisning av verksamheten inom integrationsenheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-22 § 84 att bjuda in Tara Braem för en 
redovisning av verksamheten inom integrationsenheten. 
 
Tara informerar om att idag finns det i Torsås kommun 32 flyktingar varav 
19 kvinnor och 13 män. 
 
Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända invandrares 
etablering i arbets- och samhällslivet i kraft.  
 
Samhällsorientering införs enligt den nya lagen (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare som obligatorisk del av nyanländas 
etableringsplan. Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare inbjuds 
minst 60 timmar samhällsorientering. 
 
SFI – Yrkesutveckling är ett EU-projekt med medel från Europiska social 
fonden. Kalmarsunds Gymnasieförbund är projektägare mellan åren  
2011-01-17 – 2013-01-17. 
 
SFI-yrkesutveckling är att man varvar skolmiljö med arbetsmiljö för att lära sig 
svenska. 
 
Ett önskemål från flyktingarna i Torsås är att få läxhjälp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Anders Qvist bjuds in till arbetsutskottet 2011-04-26 för att se vad Mjölner-  
    skolan har för möjligheter att erbjuda utbildning i samhällsorientering samt 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Anders Qvist
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AU § 120/11   10/KS0161 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås Fastighets 
AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46 att 
uppdra åt Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden 
projektera och genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat 
folk- och skolbibliotek upphävs samt att uppdra åt Torsås Fastighets AB och 
bildningsnämnden att påbörja planering och genomförande av et etappvis 
renovering av Torskolan som i huvudsak följer det nya förslag som har 
presenterats. 
 
Sören Bondesson, S yrkar bifall till kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46. 
 
 Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande  
 och Sören Bondessons, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt  
 Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Reservation 
 
Sören Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Sören Bondessons, S yrkande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås  
     Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och  
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och  
     skolbibliotek, 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att påbörja  
     planering och genomförande av et etappvis renovering av Torskolan som i  
     huvudsak följer det nya förslag som har presenterats. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 121/11   11/KS0 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C vill att socialnämndens synpunkter inhämtas 
på att bjuda in landstinget för nya överläggningar angående en framtida 
gemensam familjecentral i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta socialnämndens synpunkter på att bjuda in landstinget för nya  
     överläggningar angående en framtida gemensam familjecentral i Torsås  
     kommun 
 
att svaret ska lämnas innan nästa sammanträde i kommunstyrelsen 2011-05-03. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 122/11   11/KS0100 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB redovisar en uppskattad kalkyl på 
utvändiga åtgärder på sjöfartsmuseet i Bergkvara. Total kostnad exklusive 
mervärdesskatt 337 000 kronor.  
 
Förslaget på den uppskattade kalkylen tas upp i partigrupperna för vidare 
diskussion i kommunstyrelsen 2011-05-03. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om sammanträffandet med 
Bergkvara Samhällsförening och deras framtida planer om att utveckla området 
runt Dalskär och Bergkvara hamnområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 


