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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-06-21, 10.00 – 12.00     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Marie Jansson, KD tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 Mona Magnusson, M 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Verksamhetschef Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum § 211 
 Ewy Svensson, ordförande i socialnämnden § 212      
 Agneta Karlsson, MAR § 212      
       
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-06-28 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 210 - 220 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor  
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 210 - 220 
 

§ 210 Räddningstjänstärende 
§ 211 Projekt – Samverkan för ett konkurrenskraftigare  
 entreprenörskap i Kalmar län        
§ 212 Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
§ 213 Klimat- och energisamordnare 
§ 214 Analys av inflyttade och utflyttade i kommunen 
§ 215 Förfrågan om fastighet på Matrosgatan 6, Däcket 15 
§ 216 Delgivning, Organisation och samverkansformer för 
 kollektivtrafiken i Kalmar län från och med 2012 
§ 217 Olssonska gården, skrivelse från ordförande Cissi Ericsson 
§ 218 Remiss - Kulturplan Kalmar län 2012 - 2014 
§ 219 Annons i tidningen länken Kamraten 
§ 220 Fråga gällande samarbete med Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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AU § 210/11 11/KS0072 
Räddningstjänstärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett uppdrag pågår om att utreda om intresse finns med en samverkan av 
grannkommunerna om en gemensam brandorganisation. Uppdraget ska 
redovisas senast december 2012. 
 
Räddningschef Hans Erlandsson efterhör om han ska fortsätta och medverka i 
detta uppdrag. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan om närvarorätten vid 
räddningsförbundets direktionsmöte. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att räddningschef Hans Erlandsson fortsätter att medverka i uppdraget om en  
     gemensam brandorganisation med grannkommunerna, 
 
att förorda, att icke tjänstgörande ersättare har rätt att närvaro vid räddnings-  
     förbundets direktionsmöte. 
-----  
Sändlista 
Räddningschef Hans Erlandsson 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
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AU § 211/11 11/KS0037 
Projekt, Samverkan för ett konkurrenskraftigare 
entreprenörskap i Kalmar län      
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef Tuulikki Åkesson informerar om projektet Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län. 
 
Status idag gemensam samverkan: 
 
• Västervik 
• Vimmerby 
• Hultsfred 
• Nybro 
• Emmaboda 
• Torsås   
• Öland (Borgholm/Färjestaden)  
 
Med men utan ”cash” insats på grund av låsta budgetar i andra projekt 
• Oskarshamn 
• Högsby 
• Mönsterås 
• Kalmar 
 
Mål och möjligheter: 
 
• Lyfta alla till samma minimum basnivå 
• Gemensam övergripande central projektorganisation 
• Gemensamt agerande ut mot marknaden 
• Gemensamma resurser och koordinering på projektnivå 
• Ökad profilering inom ”Profilområden” det vill säga samarbete över 

kommungränserna 
• Gemensam kapitalanskaffning. 

 
Ny gemensam struktur: 
 
• Formellt – ekonomisk förening 
• Egen juridisk enhet för att söka bidrag, knyta gemensamma avtal och 

samarbeten 
• Separat ekonomisk enhet utan påverkan utifrån gällande budget, med mera 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 211/11, Projekt, Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län      
 
Exempel på ekonomisk utväxling ”Guld” kontra ”Brons” 
 
Per år (2,5 – 3 år) 
 
”Brons” = lägre insats = mindre kapital = inga resurser för organiserad central 
draghjälp. (Tveksamt om man kan växla upp med Strukturfonden). 
 
8 kommuner x 100 000 kronor = 800 000 kronor, 30 % kommun 
                                800 000 kronor,  30 % Regionförbund 
              1 050 000 kronor, 40 % Strukturfond 
                                                 2 650 000 kronor 
                       331 250 kronor                   331 % Uppväxling av insatt kapital 
        231 250 kronor   ”Vinst” 
 
”Guld” = något högre insats = uppväxling genom strukturfonden = 
gemensamt överskott för organiserade delade centrala resurser och draghjälp. 
(Regionförbundet klarar max att växla upp cirka 2,5 mkr per år). 
 
8 kommuner x 315 000 kronor = 2 520 000 kronor,    30 % kommun 
                                2 520 000 kronor,    30 % Regionförbund 
                 3 300 000 kronor, 40 % Strukturfond 
                                                    8 340 000 kronor 
                       1 042 500 kronor                   331 % Uppväxling av insatt kapital 
            727 500 kronor  ”Vinst” 
 
Räknas Öland som en enhet blir ”Guld” 7 x 350 tkr istället, i övrigt detsamma. 
 
• Insatsen går direkt tillbaka till den lokala verksamheten (315 tkr per år), det 

vill säga kommunen förlorar inga pengar 
• 20 % av ”Uppväxlingen” går direkt tillbaka lokalt (145 tkr per år), det vill 

säga kommunen får direkt en avkastning. 
• 80 % av ”Uppväxlingen” nyttjas centralt i föreningen (8 x 582 tkr per år).  
 
För ”Guld” krävs ett godkännande på uppväxling från Regionförbundet samt en 
färdig ansökan för EU Strukturfonderna 2011-08-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till projektet samt 
 
att slutligt beslut tas i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 212/11 11/KS0146 
Kommunal hjälpmedelsförsörjning      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 200 att Avtal om service hjälp-
medel med mera sägs upp innan 2010-12-31 samt uppdra åt Primärkommunala 
nämnden tar fram ett förslag till kommunal samverkansmodell för hjälp-
medelsförsörjning i länets kommuner. 
 
Kalmar läns kommuner avser bilda en gemensam nämnd för hjälpmedels- 
försörjning och Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma 
nämnden. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun blir arbetsgivare för den 
personal som anställs för kommunernas gemensamma hjälpmedelsenhet. 
 
Kommunerna äger och finansierar hjälpmedelsenheten. Hjälpmedelsenheten 
fördelas proportionerligt mellan kommunerna baserad på nyckeltal per 
invånare. 
 
Agneta Karlsson, MAR informerar om Torsås kommuns framtida hjälpmedels- 
försörjning. 
 
Hjälpmedelsverksamheten i Torsås har satsat på inköp av nya hjälp medel. 
Detta har minskat kostnader för reparation och användning av tekniker. 
Kommunen har egen tekniker som reparerar inköpta hjälpmedel men även 
hanterar sängleveranser. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inte ställa sig bakom förslaget, utan först undersöka möjligheten att driva  
     verksamheten i egen regi. 
-----  
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AU § 213/11 
AU § 197/11 
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 2011-05-24: 
 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 213/11, Klimat- och energisamordnare 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar hur det ser ut på bygg- och 
miljösidan gällande antal personal och pågående projekt. 
 
Ledamöterna delges behovsutredning och tillsynsplan för bygg- och miljö- 
nämndens verksamheter 2011.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07: 
 
att notera information till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Peter Perssons redovisning i arbetsutskottet 2011-06-07, 
 
att utfört arbete inom energirådgivning ska redovisas till arbetsutskottet vid  
     årsskiftet 2011/2012. 
-----  
Sändlista 
Annika Åberg Persson 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 15  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-21 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 214/11 
KS § 161/11 11/KS0017 
Analys av inflyttade och utflyttade i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 161 att uppdra åt inflyttarlots Sofie 
Nyström att närmare analysera varför invånarna flyttar från kommunen. 
 
Inflyttarlots Sofie Nyström efterhör vilken arbetsuppgift som ska prioriteras, ta 
fram en enkät som visar varför invånarna flyttar till/från kommunen eller 
marknadsföras lediga tomter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att prioritera enkäten som visar varför invånarna flyttar till/från kommunen.  
-----  
Sändlista 
Inflyttarlots Sofie Nyström 
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AU § 215/11 11/KS0145 
Förfrågan om fastighet på Matrosgatan 6, Däcket 15 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Anders Johansson, Bergkvara om att få köpa 
fastigheten på Matrosgatan 8, Däcket 15 i Bergkvara. 
 
Anders Johansson har för avsikt att köpa fastigheten på Matrosgatan 6. Tanken 
är att fastigheterna slås samman till en fastighet för att kunna bygga ut bostads-
huset samt bygga ett större garage.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att sälja fastigheten, 
 
att efterhöra med tidigare intressenter om intresse kvarstår att köpa fastigheten  
     Däcket 15, 
 
att därefter lämna slutligt besked till Anders Johansson, Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Anders Johansson, Bergkvara 
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AU § 216/11 11/KS0086 
Delgivning, Organisation och samverkansformer för kollektiv-
trafiken i Kalmar län från och med 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med landstings- 
fullmäktige i Kalmar län 2011-05-31 gällande organisation och samverkans- 
former för kollektivtrafiken i Kalmar län från och med 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen till protokollet. 
-----  
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AU § 217/11 11/KS0056 
Olssonska gården, skrivelse från ordförande Cissi Ericsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger daterad 2011-06-19 från Kulturföreningen Olssonska 
Gården genom ordförande Cissi Ericsson. 
 
För att Kulturföreningen ska kunna hålla verksamheten igång över sommaren 
behöver föreningen anställa Britt-Marie Ljunggren under två månader. 
Föreningen kan få 85 % lönebidrag från Arbetsförmedlingen och hoppas även 
på att få ett mindre bidrag från kommunen i form av att slippa betala hyra 
under ett år vilket motsvarar 12 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan från Kulturföreningen Olssonska Gården. 
-----  
Sändlista 
Cissi Ericsson, Kulturföreningen Olssonska Gården 
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AU § 218/11 10/KS0233 
Remiss – Kulturplan Kalmar län 2012 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets arbetsutskott har § 187/10 uppdragit åt kansliet att ta fram 
en kulturplan för Kalmar län för åren 2012 – 2014. Kulturplanen ska ligga som 
underlag åt Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen i 
enlighet med samverkansmodellen. 
 
Kulturplanen, som ska var treårig, ska tas fram i samverkan med länets 
kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar, 
Länsstyrelsen samt det civila samhället. 
 
Målet för arbetet med kulturplanen är att också förnya överenskommelserna 
med kulturinstitutionerna. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2011-09-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden på remissen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 219/11 11/KS0006 
Annons i tidningen länken Kamraten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Länkarna om ett fortsatt stöd i tidningen länken 
Kamraten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå förfrågan från Länkarna. 
-----  
Sändlista 
Länkarna, lank@glocalnet.net  
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AU § 220/11 11/KS0005 
Fråga gällande samarbete med Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S frågar varför det inte finns något samarbete mellan 
förvaltningarna och Bergkvara Hamn & Stuveri AB med anledning av att bygg- 
och miljönämnden beslutat att ta in en privatperson för att köra den inköpta 
vassröjningsbåten istället för att nyttja personalen i hamnbolaget. 
-----  
 


