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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig  145 
Rune Franzén, konsult  145 
Hans Gustafsson, projektledare 146 
Sonja Hedman Folke, Coompanion  146 
Ulla-Stina Sandgren, Överförmyndarnämnden 147 
Ann-Katrin Berisson 147 
Anders Qvist, Mjölnerskolan 149 
Irene Blomgren, programansvarig för SFI 149 
Tara Braem 149 
Lars Persson, säkerhetssamordnare 150 
Ewy Svensson, M ordförande i socialnämnden 158 
Bengt Einarsson, tillförordnad socialchef 158 
Irma Folkesson, C ordförande i bildningsnämnden 158 
Sören Bondesson, S 2:e vice ordförande i 
bildningsnämnden 

 
158 

Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef 158 
Lotta Elmbro, tillförordnad bildningschef 158 
Magnus Svensson, M ordförande i bygg- och miljö- 
nämnden 

 
158 

Magnus Nilsén, M 1:e vice ordförande i tekniska 
nämnden 

 
158 

Peter Persson, samhällsbyggnadschef 158 
Torsten Karlsson, ekonom 158 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 138 - 163  
 

§ 138 Delgivningsärende    
§ 139 Kurser och konferenser   
§ 140 - 142 Delegationsärende 
§ 143 Avtal markdisposition, Gullabo 
§ 144 Förskottering av olika projekt 
§ 145 Vindexpo i Bergkvara, redovisning 
§ 146 Redovisning Social företag 
§ 147 Information från Överförmyndarnämnden 
§ 148 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i  
 Kalmar län från och med 2012 
§ 149 SFI-redovisning 
§ 150 Kommunal ledningsplats 
§ 151 Regler för pedagogisk omsorg på obekväm tid  
§ 152 Informationsärende, Folkhälsosamordnare/Operativ        
 ungdomssamordnare    
§ 153 Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk 
 i Ekaryd och Påboda    
§ 154 Medborgarundersökning, hösten 2011  
§ 155 Inbjudan till samråd om översiktsplan för Kalmar kommun 
§ 156 Utställning, fördjupad översiktplan för Kvarnholmen med  
 omgivande vattenrum, Kalmar kommun  
§ 157 Kommunledningen informerar  
§ 158 Budgetförutsättningar, nämndernas presidium presenterar sina  
 budgetäskande 
 Socialnämnden 
 Bildningsnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
 Kommunstyrelsen 
§ 159 Strategikarta    
§ 160 Central resursfördelningsmodell    
§ 161 Representant i Möre ResursCentrums styrelse 
§ 162 Avtal gästhamn, badplats och badgästers tillgång till toaletter  
 samt stuga 8, Dalskär 
§ 163 Landsbygdshandel och service i bygden 
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AU § 138/11   11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2011-05-02, 11/KS0002 
• Skrivelse till kommunalrådet från fortfarande upprörd sommargäst 
• Resultatrapport, Bergkvara Hamn & Stuveri AB, 11/KS0013 
• Information gällande ensamkommande barn och unga samt flykting- 

mottagning, 11/KS0016 
• Kammarrätten i Jönköpings protokoll 2011-04-29. Översiktsplanen. 

Meddelar inte prövningstillstånd. 10/KS0113 
• Sveriges kommuner och landsting, 11/KS0030 

Fastighetsförvaltning i mindre kommuner 
Jakten på effektivitet, några exempel på mod och metod 
Ansvarsfördelning mellan hyresgäster och fastighetsansvariga 
Vägen till energieffektiva skolor 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från polisen för en redovisning av deras resurser att  
     bevaka vår bygd i Torsås samt 
 
att notera redovisade delgivningar till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 139/11   11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  

 
• Inbjudan till länsgruppen för sexuell hälsa, Folkhälsocentrum, 2011-06-07 
• Klimat och miljöfordonsturné 9 – 11 maj 2011, Kalmar, Växjö eller 

Jönköping 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser till protokollet. 
-----  
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AU § 140/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
april 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande april 2011. 
 
• Kornknarren 1, Tillbyggnad skärmtak 
• Näktergalen 8, Tillbyggnad förråd. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     april 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 141/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under april 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under april 2011. 
 
* Atea Sverige AB, Programvaror och tjänster 2007, systemintegratörer. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under april 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende 2011-03-28 och 2011-03-30. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/11 11/KS0047 
Avtal om markdisposition, Binnaretorp 1:41 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Sockenstämma genom Jan-Åke Ehrnborg framställer om att få 
disponera mark för att uppföra en bensinmack på fastigheten Binnaretorp 1:41, 
Gullabo. 
 
Det finns tre olika alternativ för placering av cisternen med pumpar: 
 
• Alternativ 1, parallellt med väg 504 
• Alternativ 2, direkt i anslutning av väg 504 
• Alternativ 3, längre ner på fastigheten Binnaretorp 1:41. 

 
Vid alternativ 1 och 2 blir det enligt samhällsbyggnadschefen en mindre 
avvikelse i planen. 
 
Enligt samhällsbyggnadschefen har Trafikverket godkänt utfart på väg 504. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun ställer sig positiva till att upplåta mark för uppförande av 
     bensinmack i Gullabo samt 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-31 redovisa ett avtal om  
     markdisposition med Gullabo Sockenstämma. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/11   11/KS0006 
Förskottering vid olika projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om problemen som uppkommer 
vid utbetalning av olika projekt som har beviljats bidrag av bland annat 
Jordbruksverket. Problemet är att det tar så lång tid innan finansieringen är 
utbetald. 
 
Idag finns två olika projekt på gång, bland annat Bergkvara Båtklubb (ett 
leaderprojekt) och Gullabo Sockenstämma (ett projekt inom Länsstyrelsens 
ramar). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
----- 
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AU § 145/11   10/KS0146 
Vindexpo i Bergkvara, redovisning      
 
Ärendebeskrivning 
 
Rune Franzén, konsult redovisar kortfattat hans arbete med förstudien gällande 
Vindexpo i Bergkvara. 
 
Förstudien ska analysera möjligheten att utveckla befintligt Vindexpo i 
Bergkvara till sydöstra Sveriges fysiska kunskapsplats för vindkraft.      
 
Förstudien genomförs under tre (3) månader. 
 
Studien ska bland annat ge svar på: 
 
• vilka samarbetspartner och/eller finansiärer som finns i regionerna Kalmar, 

Kronoberg och Blekinge eller nationellt/internationellt 
• hur ska ett center vända sig till en bred målgrupp – forskare, skolelever, 

turister 
• hur ska kunskapsspridningen ske? 

 
En viktig del av utredningen är en analys omfattande konsekvenser såsom 
ekonomi, huvudmannaskap. 
 
Utifrån resultatet i förstudien formuleras eventuellt ett projekt för start och 
drift av ”nya” Vindexpo. 
 
Förstudien ska sammanställas och slutredovisas 2011-05-31 till Energi-
myndigheten. 
 
Energimyndigheten inbjuder intresserade att ansöka om medel för aktiviteter 
inom ramen för Nätverket för vindbruk. Sista ansökningsdatum 2011-05-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för  
     vindbruk samt 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 146/11 11/KS0015 
Redovisning av projekt Social företag       
 
Ärendebeskrivning 
 
Sonja Hedman Folke, Coompanion och Hans Gustafsson, projektledare 
lämnar en redovisning av projektet Socialt företag. 
 
Syftet med projektet är att genom samverkan stödja grupper att gå från arbets- 
löshet till arbete genom social företagande. 
 
Projektet startade med 11 deltagare och 2011-05-09 är det 8 personer plus 
eventuellt en på ingång i projektet. 
 
Deltagarnas egna affärsidéer: 
 
• Fixarservice och sofftillverkning 
• Café och catering 
• Internetverksamhet. 
 
Projektet önskar fler deltagare för att kunna arbeta fram alla påbörjade affärs- 
idéer. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inriktning från Torsås kommun är att fortsätta arbetet med sociala företag 
     samt 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Hans Gustafsson
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AU § 147/11   11/KS0121 
Information från Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Katrin Berisson och Ulla-Stina Sandgren från Överförmyndarnämnden 
föredrar ärendet. 
 
Ann-Katrin Berisson redovisar antal ärendeperioder per ärendetyp samt 
bokslut för året 2010. 
 
Torsås kommun har haft en kostnad på 199,6 tkr för kontor samt 404 tkr för 
arvoden. 
 
Antalet ärende (gode män, förvaltare och förmyndare) uppgick till 83. 
 
I Torsås har 16 nya ställföreträdarskap förordnats, vilket innefattar 12 
godmanskap, 2 förvaltarskap, 1 ensamkommande flyktingbarn och 1 legal 
förmyndare. 4 huvudmän har avlidit. Ökningen av ärenden är 7 ställ-
företrädarskap. 
 
Administrationsbidrag månadsvis januari – december 2011 för Torsås 
kommun är 16 889 kronor. 
 
I avtalet Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, 
Torsås och Uppvidinge kommuner § 9 står det att ”Parterna är överens om att 
uppdraget som ordförande och vice ordförande bör roteras årsvis”. Denna 
skrivning kommer att ersättas med Parterna är överens om att uppdraget som 
ordförande och vice ordförande bör rotera mandatperioden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande överförmyndarens verksamhet 2010 till  
     protokollet. 
 
föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagen förändring i avtalet om samverkan i gemensam  
     överförmyndarnämnd samt 
 
att avtalet börjar gälla under förutsättning att kommunfullmäktige i Nybro,  
     Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommun godkänner densamma. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 148/11 11/KS0086 
Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Kalmar län från och med 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft 2012-01-01. En av 
förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska 
finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. 
En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om 
kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som 
idag genom länstrafikbolag. Motivet är ökad insyn, en tydligare politisk styrning 
och en bättre samordning med annan samhällsplanering. 
Kollektivtrafikmyndigheten ska, i samråd med motsvarande myndigheter i 
angränsande län samt med andra berörda myndigheter och organisationer med 
flera, upprätta ett trafikförsörjningsprogram, som ska ange mål för den 
regionala kollektivtrafiken, behovet av kollektivtrafik i länet, åtgärder för att 
skydda miljön samt omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen 
om riksfärdtjänst m.m. 

 
En särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner har 
utarbetats (bilaga). Enligt denna övertar landstinget ansvaret för allmän 
kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari 
2012.  

 
En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighets-
utövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafik-
försörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. 

 
För den övergripande politiska styrningen och förankringen hos kommunerna 
föreslås inrättande av en trafikstyrelse med tolv ledamöter (varav sex 
representanter för kommunerna och sex för landstinget). 

 
Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras 
till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1 januari 
2012. 

 
Former för samråd och samverkan kring bl.a. den strategiska inriktningen av 
kollektivtrafiken föreslås ske genom ett kollektivtrafikråd med tjänstemän som 
representerar länets samtliga kommuner, regionförbundet och landstinget. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 148/11, Organisation och samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Kalmar län från och med 2012 
 
Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget 
beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå, vilket för 
landstingets del motsvarar 41 skatteören.  

 
För att kompensera omfördelningen mellan kommuner till följd av 
skatteväxlingen görs en mellankommunal utjämning. 

 
Ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för 
kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund, 
kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige 
och respektive kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och samverkans 
     former för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i Kalmar län  
     och länets kommuner, 
 
att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m.  
     2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och  
     riksfärdtjänst, 

 
 att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med  
      41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års  
      nivå fr.o.m. 2012-01-01, 

 
att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per  
     2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till  
     överlåtelseavtal. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 149/11   11/KS0016 
SFI-redovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-12 § 119 att bjuda in Anders Qvist för att se 
vad Mjölnerskolan har för möjligheter att erbjuda utbildning i samhälls-
orientering. 
 
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. 
 
Tara Braem redovisar kort dagsläget inom integrationsenheten. 
 
Anders Qvist, rektor på Mjölnergymnasiet och Irene Blomgren program-
ansvarig informerar om SFI verksamheten på Mjölnerskolan. 
 
• Idag finns totalt 22 personer inskrivna på SFI därav14 flyktingar. 
• Ett problem är att det är svårt att få praktikplatser.  
• Höstterminen 2011 kommer att fortsätta med nuvarande organisation.  
• Det finns inget gällande avtal tecknat mellan Mjölnergymnsiet och 

integrationsenheten gällande SFI.  
 
Tara Braem informerar om att samtliga tolv kommuner i Kalmar ansöker om 
medel för att gemensamt arbeta fram en plattform för samverkan över 
kommungränserna avseende flyktingmottagande och andra integrations- 
främjande insatser för nyanlända. 
 
Det övergripande målet för projektet är att alla nyanlända invandrare till 
Kalmar län erbjuds samma möjligeter till samhällsorientering, SFI, yrkes- 
praktik eller andra integrationsfrämjande insatser oavsett i vilken av länets tolv 
kommuner de bor i. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149/11, SFI-redovisning 
 
Det övergripande syftet för projektet är att skapa en långsiktig organisation och 
samverkan kring integrationsfrågorna i regionen samt att arbeta med 
utvecklingsprojekt som riktar sig till nyanlända invandrare i enlighet med 
etableringsreformens intentioner. 
 
Frågan väcks att inhämta partigruppernas synpunkter när det gäller att teckna 
nytt avtal med Migrationsverket. Ärendet återkommer på kommunstyrelsen i 
maj 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delta i att gemensamt arbeta fram en plattform för samverkan över  
     kommungränserna avseende flyktingmottagande och andra integrations-  
     främjande insatser för nyanlända samt 
 
att delge kommunstyrelsen informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 150/11 
AU § 72/11   11/KS0010 
Kommunal ledningsplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Lag 2006:544, om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de 
föreberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 
beredskapsföreberedelserna ingår bland annat att anordna ledningsplatser för 
kommunledningen. 
 
Kommunens ledningsplats är det ställe varifrån kommunledningen under 
normala förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån utövar 
kommunen också det geografiska områdesansvaret under en Kris. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan lämna bidrag med 
maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen 
som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen. 
 
För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd 
genomfört en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån 
ledningsanalysen skall en ledningsplan och informationsplan upprättas och 
övas. 
 
Detta åtgärdsförslag som föreligger har framtagits av MSB i samarbete med 
Torsås kommun och konsulter. 
Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer 
utförts. Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag. 
 
Kostnaden totalt för att utföra en kommunal ledningsplats är 2 420 000 kronor 
varav bidrag lämnas med maximalt 50 procent av kostnaden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att inget beslut tas i ärendet med hänvisning till föregående beslut § 71,  
     förändring av lokaldisposition inom kommunhusen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-10 
 
Lars Persson, säkerhetssamordnare informerar om det åtgärdsförslag som 
kommunen har fått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gällande kommunal ledningsplats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 150/11, Kommunal ledningsplats 
  
För att kommunen ska få del av det bidrag som MSB redovisar i sitt 
åtgärdsförslag så måste politikerna besluta att godkänna förslaget. I beslutet 
bifogas en ansökan om bidrag, enligt förslaget till MSB. I ansökan ska det 
framgå vilket år åtgärderna är planerade att utföras samt en budget som visar 
investeringen ska bifogas.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut samt 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 151/11  11/KS0112 
Regler för pedagogisk omsorg på obekväm tid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21 att ändra reglerna för barnomsorg på 
obekväm tid så att Torsås kommun erbjuder barnomsorg till klockan 22.00 
samtliga veckodagar. Ändringen görs från 2011-08-01. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-04-18, 50 att hemställa hos kommun- 
fullmäktige om ändring av reglerna för pedagogisk omsorg på obekväm tid 
enligt ovan nämnda förslag. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till Sören Bondessons, S med fleras yrkande i 
bildningsnämnden 2011-03-21, att nuvarande regler för barnomsorg på 
obekväm tid bibehålls. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att bifalla bildningsnämndens 
beslut 2011-04-15 och Roland Swedestams, S yrkande finner han att arbets-
utskottet beslutat att fastställa ändring av reglerna för pedagogisk omsorg på 
obekväm tid enligt bildningsnämndens förslag. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt egna yrkande. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa ändringen av reglerna för pedagogisk omsorg på obekväm tid så  
     att Torsås kommun erbjuder barnomsorg till klockan 22.00 samtliga vecko- 
     dagar. Ändringen görs från 2011-08-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 152/11 11/KS0024 
Information, folkhälsosamordnare/Operativ ungdoms-
samordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2011-04-20 § 51 att befattningen som ungdoms-
samordnare organisatoriskt ska inordnas inom socialförvaltningen, under 
områdeschefen för individ och familjeomsorg samt att befattnings innehållet 
och uppgifter för den operative samordnaren successivt följs upp i utskotts-
samråd mellan socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att informationen från socialnämnden noteras i protokollet samt 
 
att styrgruppen blir även Torsås kommuns folkhälsoråd. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 153/11 
KF § 50/11   11/KS0106 
Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk i Ekaryd 
och Påboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att mätning ska utföras av redan befintliga vindkraftverk 
i Ekaryd och Påboda föreligger från Lena Peribert, Söderåkra och Karl E W 
Petersson, Torsås. 
 
Förslagsställarna anser också att Torsås kommun ska ta del av den pågående 
forskning från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet som belyser akustiska 
såväl som hälsomässiga och samhälleliga aspekter. 
 
Med ledning av dessa åtgärder ska kommunen därefter göra en översyn av 
översiktsplanen för vindkraftsetablering i kommunen. 
 
Denna undersökning är ett måste för att inte fler människor och djur ska 
drabbas av ständiga olägenheter samtidigt som frågan har ett riksintresse och 
skulle säkert ge Torsås kommun uppmärksamhet som en kommun som värnar 
om trivsel och livskvalitet för sina invånare enligt Lena Peribert och Karl E W 
Petersson. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-04-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista  
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 154/11    11/KS0109 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 242 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 178 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2011-08-25. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens medborgarundersökning 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 155/11   11/KS0110 
Inbjudan till samråd om översiktsplan för Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar kommun har upprättat förslag till översiktsplan. Syftet med planen är 
att fånga in och analysera nuläget för att, med hjälp av strategier, hitta vägen 
framåt för att utveckla kommunen i ett internationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. Planen ska fungera som ett strategiskt dokument och underlag för 
kommande planering. Det tre övergripande strategierna Mer Kalmarsund, Mer 
Möre och Mer Stadsliv baseras på det unika i Kalmars läge, landskap och stad. 
 
Synpunkter på planen ska lämnas senast 2011-06-15 till Kalmar kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger på översiktsplanen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 156/11    10/KS0135 
Utställning av fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med 
omgivande vattenrum, Kalmar kommun samt tillhörande miljö- 
bedömning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar kommun har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kvarnholmen med omgivande vattenrum och en tillhörande miljöbedömning 
med konsekvensbeskrivning.. Syftet med planen är att fånga in och analysera 
nuläget för att, med hjälp av strategier, hitta vägen framåt för att förädla unika 
Kvarnholmen, Planen ska fungera som ett strategiskt dokument. 
 
Synpunkter på planen ska lämnas senast 2011-06-15 till Kalmar kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger på planen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 157/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om 
 
• sammanträffandet med Cissi Eriksson och Britt-Marie Ljunggren, 

Kulturföreningen Olssonska gården 2011-05-06 
• lägesrapport gällande rekrytering av kommunchef och bildningschef. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar att en förfrågan har 
inkommit inflyttarlots Sofie Nyström om att överlämna till de som bygger nytt 
hus i kommunen ett äppleträd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppmärksamma de som bygger nytt enfamiljshus i kommunen genom att  
     överlämna en gåva i form av ett äppleträd samt 
 
att ansvarig för uppdraget utses turismansvarig, 
 
att informationen noteras till protokollet. 
----- 
Sändlista 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson
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AU 158/11  11/KS0071 
Budgetförutsättningar samt nämndernas budgetäskande för 
2012 
      
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Ewy Svensson och tillförordnad socialchef Bengt Einarsson 
redovisar nämndens ändrade behov och förslag till förändringar för budget 
2012 jämfört med budget 2011. 
 
Resursbehov för 2012 (exklusive löneökningskompensation): 127 034 tkr. 
 
Förslag föreligger om att stänga 10 – 11 platser på Sophiagården och i stället 
satsa på att bygga trygghetsboende i fastigheten. För att kunna dra nytta av 
gällande statsbidrag till trygghetsboende måste projektet startas i år. 
 
Leif Karlsson tillförordnad bildningschef, Lotta Elmbro, tillförordnad 
bildningschef, Irma Folkesson ordförande och Sören Bondesson, 2:e vice 
ordförande i bildningsnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar 
för budget 2012, 2013 och 2014. 
 
Resursbehov för 2012: 93 673 tkr. 
Investeringsbudget 2012: 1 550,0 tkr 
 
Magnus Svensson, ordförande i bygg- och miljönämnden och Peter Persson, 
samhällsbyggnadschef redovisar bygg- och miljönämndens förslag till 
förändringar för budget 2012. 
 
Resursbehov för 2012: 7 172 tkr. 
Investeringsbudget 2012: 400 tkr 
 
Magnus Nilsén, 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden och Peter 
Persson, samhällsbyggnadschef redovisar tekniska nämndens förslag till 
förändringar för budget 2012. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
 
Resursbehov för 2012: 8 075,0 tkr. 
Investeringsbudget 2012: 1 485 tkr 
 
Affärsdrivande verksamhet 
 
Budgeterat underskott 2012: 430 tkr 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 158, Budgetförutsättningar samt nämndernas 
budgetäskande för 2012 
 
Taxor 
 
• Brukningsavgifter för VA är oförändrad från år 2011 
• Torghandelstaxan oförändrad från år 2011 
• Båtplatstaxan höjs med cirka 20 procent. 
 
Inom kommunstyrelsens verksamhet diskuterades om underhållskostnader för 
kajen i Bergkvara, lägenheten över blomsteraffären, Olssonska fastigheten samt 
”Gula Villan”, Kalmarvägen 6.  
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost återkommer när det gäller Kalmar-
sunds Gymnasieförbund och Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att redovisningen av samtliga nämnders budgetförslag sammanställs, 
 
att inhämta kostnadsförslag på repareration av kajen i Bergkvara, 
 
att inhämta kostnadsförslag på att riva ”Gula villan” och återställa marken till  
     parkeringsplatser för kommunanställda,  
 
att inhämta en kostnadsberäkning på renovering av blomsteraffär och  
     lägenhet i Olssonska fastigheten.  
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 159/11   11/KS0059 
Strategikarta 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08 § 67 att från och med 2012 införa ny 
målstyrningsmodell enligt tillförordnad kommunchefs förslag samt att mall för 
ifyllande av strategikarta utsänds till partigrupperna, som ska inlämnas till 
kansliavdelningen senast 2011-05-06 då även nämnderna inkommer med sina 
budgetförslag.  
 
Ett utkast på strategikarta redovisas. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att utkastet på strategikarta, överlämnas till kommunfullmäktige. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/11   11/KS0122   
Central resursfördelningsmodell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson 
redovisar ett första förslag på en resursfördelningsmodell för socialnämnden 
och bildningsnämnden. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
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AU § 161/11    11/KS0037 
Representant i Möre ResursCentrums styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Möre ResursCentrums styrelse ingår idag tillförordnad kommunchef Kent 
Frost. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost fortsätter att representera Torsås  
     kommun i Möre ResursCentrums styrelse. 

-----                       
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 34  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 162/11    10/KS0230 
Avtal gästhamn, badplats och badgästers tillgång till toaletter 
samt stuga 8, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på avtal mellan Torsås kommun och Dalskärs Camping AB, 
Therese och Ove Karlsson gällande gästhamn, badplats och badgästers till- 
gång till toaletter samt stuga 8 på Dalskär. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättade avtal med Dalskärs Camping AB gällande gästhamn,  
     badplats och badgästers tillgång till toaletter samt stuga 8 på Dalskär. 

-----                       
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163/11 
KS § 107/11 
AU § 102/11   11/KS0073 
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 2011-04-12 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 landsbygds-  
     utveckling 80016. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03: 
 
att undersöka om Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären är intresserade av  
     att medverka i projektet samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
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 landsbygds-  
     utveckling 80016,  
 
att uppföljning av projektet ska redovisas till kommunstyrelsen om ett år. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


