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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-05-24, 08.00 – 11.45          
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande § 165 – 172, 174 - 188 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Roland Swedestam, S ordförande § 173 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ewy Svensson, M  
       
       
       
  
Utses att justera Marcus Johansson, C 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-05-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 165 - 188 

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg                             Roland Swedestam § 173 
    
 Justerande Marcus Johansson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 

 
2011-05-24 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-05-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-06-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 165 - 188 
 
§ 165 Delgivningsärende    
§ 166 Kurser och konferenser 
§ 167 Finansrapport per den 2011-04-30   
§ 168 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, januari – april 2011 
§ 169 Budgetuppföljning, nämnderna, januari – april 2011  
§ 170 Lönerevision, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
§ 171 Leaderprojekt Örarevet, förskottering   
§ 172 Bergkvara Sjöfartsmuseum   
§ 173 Bidrag till samlingslokaler 2011   
§ 174 Förslag på mall gällande köpeavtal   
§ 175 Framställan om markköp/arrende, Applerum 5:6 del av  
§ 176 Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1  
§ 177 Avtal om anläggningsarrende, KSRR 
§ 178 Skyltning för turister 
§ 179 Revidering reglemente, socialnämnden   
§ 180 Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad   
§ 181 Bredband, VA söder Bergkvara   
§ 182 Informationsärende, Skolinspektionens beslut gällande grund- 
 skola och obligatorisk särskola 
§ 183 Kommunledningen informerar   
§ 184 Torsås 53:9, ”Gula villan” 
§ 185 Framställan om bidrag, Nämndemansföreningen 
§ 186 Klimat- och energisamordnare 
§ 187 BALK (Byggnad, Adress, Lägenhet och Kartstöd) 
§ 188 Postutdelning utför tätorterna 
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KS § 165/11 11/KS0002 
Delgivningsärenden      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Utredning av konkurrensfördelar och kundkrav för godstransportlinje över 

Östersjön, 11/KS0002 
• En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljnings-

ansvaret) Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasie- 
skolan, Skolverket, 11/KS0006 

• Sveriges kommuner och landsting, 11/KS0030 
2010 år kommun- och landstingsval 
Enkelt avhjälpta hinder 
Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2011 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna till protokollet. 
-----  
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KS § 166/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  

 
• Inbjudan till regional lanseringskonferens för ANDT-strategin (Alkohol-, 

Narkotika-, Dopnings- och Tobaksfrågor, Länsstyrelsen i Kalmar,  
2011-06-08 

• Kunskap och innovation i Småland, Åseda 2011-06-08 
• Öppet hus på Regionförbundet i Kalmar, 2011-06-08 
• Kalmar län och regionfrågan, Kalmar. 2011-06-21 
• Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång , Stockholm 

2011-08-29 
• Rationella godstransporter för det småländska näringslivet, Hultsfred  

2011-05-17 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att konferensen Kalmar län och regionfrågan, Kalmar, 2011-06-21 återkommer  
     i arbetsutskottet 2011-06-07, 
 
 att notera kurser och konferenser till protokollet. 
-----  
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AU § 167/11 11/KS0134 
Finansrapport per den 2011-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2011-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2011-04-30. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 168/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av kommunstyrelsens budget januari – april 
2011  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
kommunstyrelsens budget januari – april 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – april 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 169/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april 2011 
med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
nämndernas budget januari – april 2011. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Budget saknas för externa rekryteringskostnader gällande förvaltningschefer. 
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 787 tkr. 
Överförmyndarverksamheten – 70 tkr. 
Utvändiga åtgärder Bergkvara Sjöfartsmuseum kostar 337 tkr. Förslag att detta 
tas av överskott från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
Inflyttarservice kommer att överskridas med cirka 95 tkr. 
Lägre intäkter i hamnen – 200 tkr. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott med – 0,5 mkr. 
Gata/park: - 500,0 tkr, vinterväghållning, gatubelysning och småbåtshamn. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med – 4,0 mkr. 
Hemtjänst personalkostnader: - 1,0 mkr. 
Försörjningsstöd: - 1,6 mkr.  
Utredningar IFO: - 0,9 mkr. 
Omsorg funktionshindrade, LASS ärende + 0,3 mkr. 
Besparingsåtgärder budgeterade till 4 mkr, ej fullt genomslag i år – 0,8 mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Finansförvaltningen har en prognos på + 6,6 mkr. 
 
Helårsprognos för årets resultat 2011 visar ett positivt årsresultat på 2,1 mkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – april 2011 med helårsprognos. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/11   11/KS0072 
Lönerevision i Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås ligger inte med i medlems- 
kommunernas årliga lönerevision. Det innebär att centralt styrda löneför- 
handlingar mellan arbetsgivare och fackförbund gör att räddningstjänst- 
förbundet med automatik får ett lika stort årligt besparingskrav. 
 
Detta är självklart inte hållbart för en tryggad verksamhet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås förutsätter att kostnads- 
täckning för framtida lönerevisioner kommer att gälla för förbundet, precis 
som alla andra kommunala verksamheter utan framställan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kostnadstäckning för framtida lönerevisioner kommer att gälla för 
     förbundet, precis som alla andra kommunala verksamheter, utan  
     framställan. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/11   11/KS0129 
Leaderprojekt Örarevet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Båtklubb har av Leader Småland Sydost tilldelats projektstöd för 
projektet Örarevet. Projektet är tilldelat ett stöd om totalt 93 500 kronor. 
 
Förskott är beviljat av Statens Jordbruksverk med 32 725 kronor och Leader 
Småland Sydost med 19 600 kronor. Totalt utbetalt förskott 52 325 kronor. 
 
Resterande belopp 41 175 kronor önskar Bergkvara Båtklubb att Torsås 
kommun förskottera som ett räntefritt lån.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att bevilja förskott om 41 175 kronor till Bergkvara Båtklubb samt 
 
att ekonomikontoret upprättar ett räntefritt reverslån. 
----- 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 172/11 
KS § 116/11 
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 2011-04-12: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03: 
 
att överlåta Bergkvara Sjöfartsmuseum i befintligt skick till Bergkvara  
     Hembygdsgille för en symbolisk summa, 
 
att ett långsiktigt avtal upprättas gällande disposition av mark, 
 
att uppta förhandlingar med Hembygdsgillet gällande det yttre underhållet på  
     sjöfartsmuseet,  
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att ta fram förslag på  
     finansiering av det yttre underhållet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-24 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om att Bergkvara Hembygdsgille 
söker ytterligare bidrag som kan användas för att bevara sjöfartsmuseet. 
 
Förslag på överlåtelseavtal och avtal om markdisposition kommer att redovisas 
på kommunstyrelsen 2011-05-31. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar att finansiering av yttre 
underhållet kan tas inom ramen för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 172/11, Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2011-05-31. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 173/11 
KS § 46/11 
AU § 28/11   11/KS0011 
Bidrag till samlingslokaler 2011  
 

Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C deltar inte i ärendet. 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2011: 
 
Lokal/förening  Bidrag 2010       Ansökan 2011 
 
Torsås Bygdegårdsförening  125 000 kronor    125 000 kronor 
  
Torsås Folketshusförening  185 000 kronor    185 000 kronor 
   
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2011 års 
     budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-03-01 
 
Jäv 
 
Inga-Britt Karlsson, S, Eva-Kristina Berg, C och Anita Borg, C meddelar jäv 
och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att bildningsnämnden uppmanas att samordna 
kultur- och fritidsevenemang på hemsidan enligt tidigare utsänd skrivelse till 
bildningsnämnden från folkhälsorådet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V 
yrkande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173, Bidrag till samlingslokaler 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2011 års 
     budget, 
 
att följa upp bildningsnämndens svar på skrivelse från folkhälsorådet samt se  
     över informationen på kommunens hemsida gällande samlingslokaler.  
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-24 
 
Jäv 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Ansökan från Gullabo Bygdegårdsförening samt stadgar från Skruvemåla 
skolrotes byggnadsförening föreligger. 
 
Ansökan om bidrag från Slätafly Byalag lämnas in till kommunstyrelsens 
sammanträde 2011-05-31. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2011 enligt följande: 
 
Torsås Bygdegårdsförening  125 000:- (varav 70 000 utbetalt i  
                  förskott)  
Torsås Folketshusförening  185 000:- (varav 100 000 utbetalt i  
                   förskott)  
Gullabo Bygdegårdsförening    25 000:- 
 
att verksamhetsbidrag 2011 beviljas till: 
     
Gullabo Hembygdsförening      4 000:-       
Torsås Hembygdsförening                 4 000:-         
Bergkvara Hembygdsgille      4 000:-       
Söderåkra Hembygdsgille     4 000:- 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 174/11 
AU § 136/11   11/KS0111 
Mall gällande köpekontrakt vid fastighetsförsäljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om förslag på köpekontrakt 
vid fastighetsförsäljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-26: 
 
att samhällsbyggnadschefen och sekreteraren upprättar ett förslag till nytt  
     köpekontrakt samt 
 
att därefter redovisa förslaget i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-24 
 
Förslag från samhällsbyggnadschef Peter Persson och sekreterare Yvonne 
Nilsson föreligger på köpeavtal. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på köpeavtal som ska användas vid försäljning  
     av kommunens fastigheter. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 175/11   11/KS0119 
Framställan om markköp/arrende, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan om att få köpa mark eller arrendera mark på del av Applerum 5:6 
föreligger från Jessica Petersson, Applerum. 
 
Marken ligger i anslutning till Applerum 13:1. Marken ska användas till att 
anlägga gräs samt plantera lite buskar och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprätta ett förslag på avtal om markdisposition som redovisas i nästa  
     arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
Jessica Petersson, Applerum 
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AU § 176/11   11/KS0123 
Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
-----  
Sändlista 
Växjö stift 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C 
Roland Swedestam S  
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
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AU § 177/11   11/KS0130 
Avtal om anläggningsarrende, Kalmarsundsregionens 
Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om anläggningsarrende mellan Torsås kommun och 
Kalmarsundsregionens renhållare föreligger. 
 
Arrendestället utgörs av ett område av Torsås 4:2 med en beräknad areal om 
11 485 kvm. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på avtal om anläggningsarrende mellan Torsås  
     kommun och Kalmarsundsregionens renhållare samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C underteckna  
     avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/11 11/KS0017 
Skyltning för turister 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig initierar frågan om att sätta upp skyltar 
som välkomnar turisterna när de kommer till Torsås kommun. Fyra stycken 
skyltar vid infarterna till kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att turismansvarig upprättar ett färdigt koncept på skyltar infattande samtliga  
     kostnader samt 
 
att återkommer till arbetsutskottet för en redovisning.  
-----  
Sändlista 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson 
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AU § 179/11 
KS § 109/11 
AU § 104/11 
AU § 180/10   10/KS0119 
Revidering reglemente, socialnämnden 
 
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 § 179/11, 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 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i socialnämndens reglemente gällande inkallande av  
     ersättare för socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-03 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 12 § gäller att en ersättare har alltid närvarorätt 
vid en nämnds sammanträden och ska alltid underrättas om tid och plats för 
sammanträdena. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utifrån 6 kap 12 § i kommunallagen gällande närvarorätt, återremittera  
     ärendet för utredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-24 
 
Närvarorätten enligt kommunallagen 6 kap 12 § gäller även i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återremitteras till socialnämnden med anledning av kommunallagen 
     6 kap 12 §. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 180/11   11/KS0131 
Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2006 hade Kalmar län ett av Sveriges bästa bredband. Nu, fem år senare 
ligger vi i botten. 
 
Inom ramen för Regionförbundets arbete med strategiska IT-frågor, tas ett 
ramförslag om hur arbetet med utbyggnad för högre bredbandstäckning ska 
kunna läggas upp. Ramförslaget ska förankras med kommunerna innan det tas 
upp för beslut i Regionförbundets styrelse. 
 
Frågor som ska beaktas är: 
 
• Kartläggning av befintlig tillgång till digital infrastruktur 
• Struktur på ett regionalt program som bygger på eller driver på ett 

kommunalt IT-infrastrukturprogram 
• Översiktliga ekonomiska konsekvenser av utbyggnad respektive avsaknad 

av hög bredbandskapacitet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun ställer sig positiva till arbetet med strategi för fortsatt  
      bredbandsutbyggnad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/11 
AU § 8/11 
AU § 257/10   10/KS0170 
Bredband, söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Svensson och Anders Palmer anser i en skrivelse att Torsås kommun 
ska passa på att dra optikslagen samtidigt som avloppsledningen läggs söder 
om Bergkvara. Kostnaden är förhållandevis ringa. Denna teknik i framtiden är 
helt överlägsen och hela området blir mycket mer attraktivt om data/tele 
överföring via optiteknik kan erbjudas. Även markförhållanden är av sådan art 
att på större delen av sträckan är nedplöjning av slang i ett senare skede i 
praktiken omöjlig. 
 
Skrivelsen överlämnas till tekniska nämnden 2010-08-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24: 
 
att notera skrivelsen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-01-25: 
 
Tekniska nämnden har tagit fram en kostnadskalkyl för att förlägga 
kanalisation i syfte att möjliggöra framtida ledningsdragning av optokabel. 
 
WSP har genomfört förstudie avseende kanalisation, daterad 2010-10-08. 
Förstudien redovisar två alternativ 
 
Alternativ 1, bygger på att samtliga fastigheter kommer att nås med planerad 
kanalisationen som följer VA-projektets schaktsträckor. 
 
Alternativ 2, omfattar Björkenäs, Skäppevik, Hillsborg, Järnsida och Gata. 
 
SVEVIA har lämnat offert daterad 2010-11-15. 
Alternativ 1, 3,75 miljoner kronor 
Alternativ 2, 1,7 miljoner kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 113 att överlämna utredningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-01-25: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att undersöka möjligheten  
     till medfinansiering i form av EU-bidrag för ovannämnda ärende. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 181/11, Bredband, söder Bergkvara 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-05-24 
 
I Kalmar län har det totalt beviljats 4,348 mkr för bredband och beviljade 
ansökningar är cirka 2,1 mkr. Kvar att fördela är cirka 2,2 mkr i Kalmar län.  
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost har i kontakt med Helena Ervenius på 
Regionförbundet i Kalmar fått information om att bidragen för 2011 är slut 
men under 2012 kommer nya statliga medel för bredbandsutbyggnad. 
 
Att kanalisation i syfte med att möjliggöra ledningsdragning av optokabel är 
oberoende av den VA-satsningen som pågår söder om Bergkvara. 
 
Inom ramen för Regionförbundets arbete med strategiska IT-frågor tas fram 
ett ramförslag till hur arbetet med utbyggnad för högre bredbandstäckning ska 
kunna läggas upp. Ramförslaget kommer att förankras i kommunerna innan 
det tas upp för beslut i Regionförbundets styrelse. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att meddela Magnus Svensson och Anders Palmer att man avvakta med  
     utbyggnad av bredband, söder Bergkvara tills nya statliga medel finns att 
     söka och hänvisar även till Regionförbundets pågående arbete med att  
     upprätta ett ramförslag. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 182/11   11/KS0132 
Information från Skolinspektionens tillsyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolinspektionen genomför tillsyn i Torsås kommun under våren 2011. Vid 
tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. 
Skolinspektionen besökte Torskolan 7 – 9 2011-03-23 och särskolan  
2011-03-24. 
 
Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, 
pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild 
elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs 
utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. 
 
Den nya skollagen träder i kraft 2010-08-01, men 1985 års skollag ska fortsätta 
att tillämpas från till 2011-07-01. Det innebär att 1985 års skollag är utgångs-
punkter för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram till dess. 
 
Tillsynsbeslut för grundskola och skolbeslut för obligatorisk särskola föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bildningsnämndens presidium under hösten 2011 till arbetsutskottet lämnar 
     en redovisning över åtgärder utifrån tillsynen samt 
 
att notera Skolinspektionens tillsynsbeslut till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämndens presidium 
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AU § 183/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om: 
 
• Anmälan om stimulansbidrag gällande LOV ska lämnas in senast  

2011-08-15 till Socialstyrelsen. Kontakt är taget med Bengt Jartsell. 
• Lokaler till IT-personalen. Letar i första hand efter interna lokaler. 
• Roland Swedestam, S lämnar en kort redogörelse från projektet Faurecia. 
• Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2011-05-11 § 52 att köpa in iPad 

till arbetsutskottets ledamöter. Torsås kommun medverkar i gemensam 
förstudie för kartläggning kring stöd för papperslösa sammanträde. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att ta fram ett kostnadsförslag på att 
     tillfälligt hyra lokaler till IT-personalen i före detta polishuset i Torsås samt 
 
att även avstyra bildningsnämndens inköp av iPad tills förstudien är klar  
     gällande kartläggning kring stöd för papperslösa sammanträde. 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef
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AU § 184/11   11/KS0184 
Torsås 53:9, ”Gula villan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-10 § 158 att inhämta kostnadsförslag på att 
riva ”Gula villan” och återställa marken till parkeringsplatser för kommun- 
anställda. 
 
Frågan initieras igen med anledning av att Torsås Bostads AB eventuellt vill 
hyra fastigheten till en näringsidkare under tiden som fastigheten på Allfargatan 
renoveras. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att el, telefoni, vatten och sophämtning sägs upp samt 
 
att inhämta ett kostnadsförslag på rivning av byggnaden och återställande av  
     marken. 
-----   
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/11 
KS § 106/11 
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 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 3 200 kronor för innevarande mandatperiod 2011 till  
     2014 för de fyra nämndemän som kommunfullmäktige i Torsås utsett. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03: 
 
att undersöka länets övriga kommuners ställningstagande om att bevilja  
     bidrag för innevarande mandatperiod 2011 till 2014 för de nämndemän som   
     kommunfullmäktige har utsett samt 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet, för att besluta i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna bidrag. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 186/11 11/KS0029 
Klimat- och energisamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har tillsatt en klimat- och energisamordnare som 
enbart arbetar med energifrågor. Denna tjänst har bildats på grund av den nya 
Plan- och bygglagen kräver mer utrymme så att dagens energi- och klimat- 
rådgivare Christer Franzén inte har möjlighet att fullfölja Energimyndighetens 
uppdrag. 
 
Då kommunen har blivit beviljad ytterligare ett energistöd från Energi- 
myndigheten, i form av energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. 
Ett projekt som pågår fram till och med 2014, har denna kombinerande tjänst 
tillsats. 
 
Tjänsten kommer att vara på 80 %, var av energi- och klimatrådgivning är  
40 % och energieffektiviseringsstödet är 40 %.  
 
Annika Persson Åberg har påbörjat tjänsten från och med 2011-05-01. 
 
Tillägg till handlingsplanen 2011: 
 
Klimat- och energisamordnaren är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen 
och jobbar med energifrågor på 80 %. Energi- och klimatrådgivning är på  
40 % och de resterande 40 % ligger på energieffektiviseringsstödet för 
kommuner och landsting. Denna förändring gäller från och med 2011-05-01. 
 
Aktuell handlingsplan kommer att gälla i sin helhet förutom ovanstående 
ändring. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inte acceptera förändringen gällande energisamordnartjänsten, 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson och ordförande i bygg- och  
     miljönämnden Magnus Svensson redovisar samtliga tjänster, projekt och  
     arbetsuppgifter inom bygg- och miljös verksamhet till arbetsutskottet 
     2011-06-07. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
Ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson 
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AU § 187/11 11/KS0029 
BALK (Byggnad, Adress, Lägenhet och Kartstöd) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03 § 291 att ansvar och ajourhållning av 
BALK överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2009-12-01. 
 
Mona Magnusson, M initierar frågan om adressregistret eftersom flera med 
henne har drabbats av att postförsändelserna inte har rätt adress. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att inom befintlig personal på  
     samhällsbyggnadskontoret omgående börja arbeta med BALK. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 188/11 11/KS0006 
Postutdelning utanför tätorterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markus Johansson, C initierar frågan om vad som gäller för utdelning av post 
utanför tätorterna. Mottagaren har svårt att hämta sin post eftersom avståndet 
mellan brevlådan och mottagaren är för lång. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2011-06-07 Sonja Andreasson från Posten  
     Sverige AB för en information om vad som gäller. 
-----  
Sändlista 
Sonja Andreasson, Posten Sverige AB 
 
 


