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§ 282 Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande  
 miljöpris 2009 – 2010    
§ 283 Presentation av Kalmars förslag till översiktsplan  
§ 284 Kommunal hjälpmedelsförsörjning   
§ 285 Strategi för funktionshinderpolitiken   
§ 286 Taxa för tillfälligt utlånande av hjälpmedel  
§ 287 Avgifter för vård- och stödtjänster  
§ 288 Arbetsintegrerade sociala företag i samverkan 
§ 289 Chefsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen  
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AU § 274/11 
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 2011-05-24: 
 
att turismansvarig upprättar ett färdigt koncept på skyltar infattande samtliga  
     kostnader samt 
 
att återkommer till arbetsutskottet för en redovisning.  
 
Arbetsutskottet behandling 2011-09-13: 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig redovisar inkomna offerter gällande 
infartsskyltar med placering norr och söder om samhället vid E22. 
 
Palmér design & konstruktion, 84 000 kronor, moms tillkommer  
Jan Olsson Form & Illustration AB, 21 500 kronor, moms tillkommer. 
 
Karl-David och Aria från MediaSken AB informerar om sin idé att synas genom 
modern dynamisk teknik. Deras arbete är att installera, driftsätta och underhålla 
digital bildvisningsteknik med LED-skärmar i alla former och storlekar för inom- 
och utomhusbruk. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson undersöka om  
     upphandlingen av skyltarna ligger inom de regler som gäller vid offentlig  
     upphandling samt 
 
att ta fram offerter på, en skylt södra infarten på E22 alternativ två skyltar  
     södra och norra infarten på E22,  
 
att återkomma med en redovisning av de inkomna offerter till arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson 
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AU § 275/11 11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
� Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut,  

2011-09-01. 
 
� Förslag till avskrivningar: 
 

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010, 10/KS0046 
 

Kostnadsförslag på tillfällig hyra av lokal till IT, 11/KS0005 
 

� SmåKoms nyhetsbrev Augusti 2011, 11/KS0128 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010, 10/KS0046 och  
     Kostnadsförslag på tillfällig hyra av lokal till IT, 11/KS0005, 
 
att godkänna och notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 276/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Landsbygdskonferensen i Emmaboda 19 – 20 oktober 2011.  
 
Ansökan finns tillgänglig på kommunkansliet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Roland Swedestam, S, Mona Magnusson,  
     M, Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Jan Darrell medverkar i  
     landsbygdskonferensen 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 277/11  11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under augusti 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     augusti 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 278/11  11/KS0180 
Nyttjanderätt av mark, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Berth och Carina Johansson, Torsås ansöker om att få nyttja cirka 180 kvm på del 
av Applerum 5:6 i anslutning till Applerum 12:1. 
 
Carina Johansson godkänner även att markyta utökas mot Orregatan vilket ger en 
nyttjanderätt på cirka 400 kvm istället. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta avtal om markdisposition med Berth och Carina Johansson på del  
     av fastigheten Applerum 5:6, cirka 400 kvm, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/11  11/KS0036 
Översyn arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom Irma Folkesson, C avsade sig uppdraget som ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet anser Irma att det är lämpligt att arvodet för uppdraget som 
bildningsnämndens ordförande blir ett delat arvode. Lämpligen bör arvodet ligga 
på ungefär samma nivå som för 2:e vice ordförande i bildningsnämnden. Detta 
bör gälla från och med 2011-09-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som vice ordförande samt att detta tas från ordförandes   
      arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 280/11  11/KS0059 
Strategiskt målarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-16 § 83, att anta upprättat förslag till utkast 
på strategikarta samt att strategikartan fastställs vid budgetbeslutet i kommun-
fullmäktiges novembersammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell och kommunfullmäktiges presidium uppdras att  
     kalla till ett arbetsmöte med ledamöterna i kommunfullmäktige för en  
     diskussion av det strategiska målarbete. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
Kommunfullmäktiges presidium 
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AU § 281/11 
AU § 272/11   11/KS0005 
Information om kommunal e-postadress 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-08-24 § 263 att de förtroendevalda 
i Torsås kommun som har ett politiskt uppdrag ska få en kommunal e-postadress 
som de ska använda. 
 
IT-enheten har skapat dessa kommunala e-postadresser. 
 
Nu har förfrågan inkommit från ledamöter om man kan vidarebefordra den 
kommunala e-postadressen till sin privata eller till sin e-postadress som man har i 
det förbund man är ledamot.  
 
Jonas Persson, IT-enheten informerar om de konsekvenserna som kan uppstå. 
 
Får man ett mail till sin kommunala e-post som är vidarebefordrat, så blir 
avsändaradressen när man svarar den privata eller förbundets e-postadress. 
Kommunens e-postadress kommer därför inte att synas hos mottagaren. 
 
Mailen som kommer in till den kommunala e-postadressen läses från den privata 
eller förbundets mailadress vilket innebär att risken finns att för mycket 
information kommer att lagras på den kommunala. 
 
Tekniskt sätt är det möjligt att vidarebefordra e-postadressen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-09-13.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att komplettera dokumentet Riktlinjer för ärendehantering med De ledamöter som 
    vill ha sin kommunala e-postadress vidarebefordrad till annan e-post-adress kontaktar IT- 
    avdelningen för hjälp. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 282/11   
KS § 190/11 
AU § 201/11 
KF § 32/11   11/KS0044 
Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 
2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande omfördelning 
av medel gällande miljöpris 2009 – 2010. 
 
Något miljöpris har inte delats ut 2009 eller 2010. Jan-Erik föreslår att pengarna 
som inte delats ut till miljöpris går till personalen på Gullabo förskola som arbetet 
under usla för- hållande på grund av att politikerna inte tagit något 
samhällsansvar. En del av summan kan användas till någon bussutflykt för 
personalen och barnen till våren eller sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att medborgarförslag överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-05-17 § 75 att meddela Jan-Erik Persson 
att omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07: 
 
att inhämta från samhällsbyggnadskontoret ett svar på varför miljöpriset inte  
     delats ut samt 
 
att svaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2011-08-08 för att kunna  
     redovisas på kommunstyrelsen 2011-08-09. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta samt att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
enligt bygg- och miljönämndens beslut 2011-05-17 § 75 att omfördelning från  
budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 282/11, Medborgarförslag – Omfördelning av medel 
gällande miljöpris 2009-2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen när samhällsbyggnadskontoret lämnat  
     svar på varför miljöpriset inte delats ut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-08-23 § 143 att meddela kommun-
styrelsen att lämpliga kandidater ej fanns. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/11  11/KS0110 
Presentation av Kalmars förslag till översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Ålind, Kalmar kommun har inkommit med en förfrågan om intresse finns för 
en presentation, på tjänstemanna- eller förtroendevald nivå av innehållet i förslaget 
till ny översiktsplan för Kalmar kommun. 
 
När det gäller det fortsatta arbetet kring att utveckla avsnitt två (mer Kalmarsund) 
söks en kontaktperson i varje kommun som kan ingå i en arbetsgrupp och jobba 
vidare med en gemensam beskrivning av ”Region Kalmarsund”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Kalmar kommun till arbetsutskottet för en  
     presentation av Kalmars förslag till översiktsplan samt 
 
att även bjuda in bygg- och miljönämndens ordförande, 1:e vice ordförande  
     och 2:e vice ordförande. 
-----  
Sändlista 
Per Ålind, Kalmar kommun 
Bygg- och miljönämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande 
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AU § 284/11   
KS § 223/11 
AU § 262/11 
KS § 197/11 
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 2011-06-21: 
 
att inte ställa sig bakom förslaget, utan först undersöka möjligheten att driva  
     verksamheten i egen regi. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-08-09 
 
Avtal, verksamhetsbeskrivning, överenskommelse om delaktighet i upphandling 
och sortimentsgruppsarbete, överenskommelse om särskilda villkor för 
verksamhetsåret 2012, reglemente samt budget 2012 om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet föreligger från Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 284/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Primärkommunala nämndens protokoll 2011-06-30 § 30 föreligger. Håkan 
Algotsson framför genom protokollsanteckning att det i Torsås finns vissa 
tveksamheter kring upplägget och är därför inte beredd att vid Primär-kommunala 
nämndens sammanträde ställa sig bakom förslaget till beslut.  
 
Ärendet kommer att behandlas i Torsås kommunfullmäktige i september 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att informationen noteras till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer för beslut i september 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
är ärendet färdigberett tas det upp vid kommunstyrelsens sammanträde  
2011-09-06 annars tas det upp vid kommunstyrelsens extra samman- 
träde 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2011-09-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
MAR Agnetha Karlsson lämnar en redovisning över alternativen samverkan med 
övriga kommuner eller driva i egen regi. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ekonomikontoret uppdras att ta fram underlaget för 21 433 772 kronor som  
     är skillnad mot nuvarande kostnad enligt bilaga 5 budget år 2012, 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen 2011-09-19. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 285/11   11/KS0178 
Strategi för funktionshinderpolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Före detta socialchefskonsult Bengt Einarsson har haft i uppdrag att ta fram 
förslag till strategi för funktionshinderpolitiken i Torsås i form av ett 
inriktningsdokument som underlag för budget och verksamhetsutveckling. 
 
Förslaget har nu sänts ut till kommunstyrelsen på remiss och eventuella 
synpunkter ska vara socialnämnden tillhanda senast 2011-09-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger på strategin för funktionshinderpolitiken. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 286/11  11/KS0177 
Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
 
Ärendebeskrivning 
 
MAR Agnetha Karlsson har i en skrivelse till socialnämnden föreslagit att avgiften 
för utlåning av tillfälliga hjälpmedel (100 kronor per hjälpmedel) bör ändras till 
100 kronor per hjälpmedel och månad. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 100 att förslå kommunfullmäktige att  
 
* fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
   medel och månad,  
 
* att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
   samt  
 
* att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 287/11 11/KS0175 
Avgifter för vård- och stödtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Våren 2010 beslutade nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner 
och i landstinget att ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar Län” ska införas och gälla vård och stöd till 
målgruppen. 
 
Modellen bygger på att personen med psykisk funktionsnedsättning erbjuds en 
case manager – en namngiven person som är utsedd av de ansvariga 
organisationerna för att samordna insatserna. Case manager (CM) har mandat att 
samordna och utvärdera stödet och vården för personen under hela den tid som 
personen vill ha stöd från samhället. 
 
Utbildningen av 120 CM har påbörjats och beräknas vara slutförd under år 2013. 
Våren 2012 examineras de första 40 CM i Kalmar län. 
 
Med funktionen CM införs en helt ny samordningsinsats som erbjuds till personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län. Då inställer sig frågan om insatsen 
ska avgiftsbeläggas. 
 
Enligt så väl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen ska landsting och 
kommuner ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Modellen för sammanhållet stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län är en sådan överenskommelse. 
 
Uppdraget som CM är en förutsättning för ett reellt samarbete mellan kommun 
och psykiatri på individnivå. Insatsen är ett erbjudande till brukaren och en hjälp 
för organisationerna för att kunna uppfylla vad som sägs i lagarna om samarbete. 
Den bör därför inte avgiftsbeläggas. Det innebär att CM:s samtliga uppgifter enligt 
”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Kalmar län” ska vara avgiftsfria för brukaren. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 288/11  11/KS0015 
Arbetsintegrerade sociala företag i samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet har för avsikt att stödja de grupper som vill gå vidare till socialt 
företagande, alternativt stärka de företag som redan bildats.  Detta skall ske dels 
genom stöd i affärsutvecklingsprocessen, dels i workshop och dialogseminarier, 
men även genom att bygga ett starkt regionalt nätverk för dessa grupper. Arbetet 
ska ske utifrån varje lokal orts förutsättningar. 

 

Tanken är att samtliga aktörer som vill delta i projektet kan kartlägga de lokala 
behoven och arbeta med nyrekryteringar till de påbörjade grupperna. Deltagarna i 
projektet ska under genomförandefasen bland annat arbeta med att hitta hållbara 
affärsidéer som möjliggör att fler får plats på den vidgade arbetsmarknaden.  

 

Projektet beräknas pågå under 2,5 år med början januari 2012. Första halvåret är 
en mobiliseringsfas där inblandade aktörer gemensamt planerar genom-
förandefasen. Under mobiliseringsfasen kommer det att arbetas med att rekrytera 
deltagare samt arbeta fram hur samverkan med kommun och Arbetsförmedling 
kan fungera. Dessutom ska det bildas en referensgrupp. Under 
genomförandefasen kommer arbetet med att utveckla affärsidéer och bygga upp 
verksamheten. 
 
 I Torsås kommun friställs ett stort antal personer från Faurecia, med en slutlig 
avveckling årsskiftet 2011-2012. Här behövs många insatser och socialt 
företagande kan vara ett av verktygen.  

 

Ansökan lämnas in till Europeiska Socialfonden programområde 2,  
2011-09-14. 

 

Besked lämnas under december och projektstart januari 2012 för en 
mobiliseringsfas på sex månader. 
I mobiliseringsfasen arbetas det fram en plan för samverkan och genom-förande 
inklusive projektbudget för perioden augusti 2012 - juni 2014. Den offentliga 
medfinansieringen under mobiliseringsfasen är 25 % och 60 % under 
genomförandefasen. Den kan till exempel bestå av lokalkostnader och arbets-tid 
från berörd personal och deltagare.  
 
Projektägare är Coompanion i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 288/11, Arbetsintegrerade sociala företag i 
samverkan 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig bakom projektet arbetsintegrerade sociala företag i samverkan,  
 
att informera kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Coompanion, Sonja Hedman-Folke 
Kommunstyrelsen 
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AU § 289/11  11/KS0024 
Chefsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Svensson, M ordförande i bygg- och miljönämnden initierar frågan om 
kravspecifikationen på tilltänkta förvaltningschefen på samhällsbyggnads- 
förvaltningen.  
 
Eftersom det pågår en rekrytering till en ny tjänst med byggteknisk kompetens 
parallellt med chefsrekryteringen kan kravprofilen på den nya chefspersonen 
breddas med inriktning mot antingen byggteknisk eller plankompetens för att 
skapa ett större rekryteringsunderlag. 
 
Man inväntar en redovisning från Högströms. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 290/11  11/KS0183 
Företagsbesök 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C efterhör om kommunstyrelsens ledamöter ska 
under en hel dag besöka några företag i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-02-05 § 26 att inför kommande företagsbesök 
ska även innehålla besök i kommunens egna verksamheter. 
 
Några förslag på företag Automatlego, Guldbolaget, SermoIT och Sophiagården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att planera för företagsbesök under en  
     dag för kommunstyrelsens ledamöter. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
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AU § 291/11  11/KS0182 
Förstudie för kollektivtrafikanläggning E22 vid Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att fler ska välja att åka buss arbetar Kalmar Läns Trafik AB för att minska 
restiderna bland annat på sträckan mellan Karlskrona och Kalmar. 
 
Genom att flytta ut hållplatser till större stråk istället för att bussen går in i 
samhällen spar tid. 
 
Trafikverket och Kalmar Läns Trafik AB (KLT) planerar ett nytt hållplatsläge på 
E22 för snabbussen mellan Karlskrona och Kalmar, linje 500 med till-hörande 
gångvägar och pendlarparkering vid Söderåkra. 
 
Förstudiearbetet väntas vara klart hösten 2011 och därefter tas beslut om och hur 
arbetet ska drivas vidare. 
 
Skriftliga synpunkter ska inlämnas senast 2011-09-30 till Trafikverket, 551 91 
Jönköping, märkt TRV 2011/37304. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förorda alternativet med hållplatslägen (B) utmed ramper och tänkbart läge  
     för parkering (P) enligt utskickad förstudie. 
 
att informerar kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Trafikverket 
Kommunstyrelsen 
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AU § 292/11  11/KS0160 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Bostads AB 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 293/11  11/KS0161 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Fastighets AB 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 294/11 
AU § 250/11   11/KS0162 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett med 
företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte särskilt 
ljus. Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan eventuellt 
bli nödvändigt med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås Fjärrvärme- 
     nät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 295/11 
AU § 250/11   11/KS0163 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett med 
företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte särskilt 
ljus. Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan eventuellt 
bli nödvändigt med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås Fjärrvärme- 
     nät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 296/11 11/KS0184 
Projektgrupp, Ombyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige upphävde 2011-06-13 § 88 fullmäktiges beslut  
2010-04-21 § 46  att Torsås Fastighets AB tillsammans med bildningsnämnden 
projekterar och genomför en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- 
och skolbibliotek.  
 
Samtidigt fick Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden uppdraget att påbörja 
planering och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan som i 
huvudsak följer det nya förslag som har presenterats. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens presidium ska ingå i den projektgrupp som ska ta hand om  
     planeringen av Torskolans renovering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 297/11 
KF § 102/11 11/KS0014 
Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fondutdelningen ur Syskonen Johanssons Stipendiefond för 2011 är 120 913 
kronor. 
 
För att inte bli skatteskyldiga måste det tas ut 97 000 kronor före november 
månads utgång 2011. 
 
Ordförande Sten Bondesson, C överlämnade vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2011-06-13, stipendium om 40 000 kronor.  
 
Övriga utgifter som tillkommit är annonskostnader. 
 
Detta innebär att minst 46 800 kronor måste tas ut för att kommunen inte ska bli 
skatteskyldiga. 
 
Fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning av ungdom över 
18 år bosatta i Torsås nuvarande kommun. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och 

till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium 

om synnerliga skäl föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 297/11, Utdelning Syskonen Johanssons 
Stipendiefond 2011 
 
Olika förslag på utdelning framkom vid dagens sammanträde. 
 
• Annonsera igen 
• Avgångsklass gymnasiet 3:e året 
• Volontärer 
• Föreningslivet 
• Årskurs nio, Torskolan för en resa till koncentrationsläger i Polen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium/fondkommittén föreslår  
2011-09-08: 
 
att överlämna cirka 50 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt kunna göra  
     en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier 
rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna cirka 50 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt kunna göra  
     en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier 
rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 298/11 
KF § 104/11 11/KS0001 
Budgetsammanträde i november 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 18.00. 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 299/11 
KF § 105/11 11/KS0001 
Decembersammanträde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utdelning av hedersgåvor/avtackning av kommunfullmäktigeledamöter som avgår 
under 2011 sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
 
Förslag framkom att utdelningen av hedersgåvor/avtackning av ledamöter i stället 
läggs en annan kväll antingen innan fullmäktigesammanträdet eller efter. 
 
Alternativa förslag på lokal för decembersammanträdet: 
 
• Torskolans matsal (anbud catering)  
• Ta in anbud från Möre Hotell, Dalskärs Sjökrog och Gullabo Värdshus 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att decembersammanträdet 2011 läggs under två kvällar, en kväll för  
     sammanträdet och en kväll för avtackningar. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 300/11 
KF § 106/11 12/KS0001 
Dagordning för kommunfullmäktige 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på olika ärende som kommunfullmäktiges dagordningen kan kompletteras 
med  
 
• Olika teman 
• Information från ledamöter som tilldelas olika uppdrag av 

kommunfullmäktige, till exempel begravningsombud, vigselförrättare, 
nämndemän med mera 

• Information från kommunens bolag/förbund 
• Information från kommunens nämnder/förvaltningar 
• Information från myndigheter 
• Diskussionsmöte   
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträdet  
     2012, boka in datum för olika aktiviteter enligt utifrån ovanstående förslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträdet  
     2012, boka in datum för olika aktiviteter enligt utifrån ovanstående förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 301/11 
KF § 107/11 12/KS0001 
Kommunstyrelsens / Kommunfullmäktiges sammanträde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål föreligger från ekonomiavdelningen om att flytta kommunstyrelsens 
sammanträde till sista veckan varje månad. 
 
Om sammanträdet flyttas kan ledamöterna få en aktuell budgetuppföljning från 
nämnderna som redovisas direkt till kommunstyrelsen. För att 
budgetuppföljningen ska vara godkänd av respektive nämnd innan redovisning i 
kommunstyrelsen måste nämnderna utgå från kommunstyrelsens 
sammanträdesdatum när de sätter sina datum för sammanträde. 
 
Om detta godkänns innebär det att kommunfullmäktige får flytta sina 
sammanträden minst fjorton dagar efter kommunstyrelsens sammanträde, som då 
kommer att infalla tredje veckan varje månad. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att se över möjligheten att eventuellt flytta sammanträdena under 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förslag upprättas på sammanträdestider för 2012 utifrån ovanstående, 
 
att förslaget redovisas på kommunstyrelsen 2011-10-04. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 302/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att under eftermiddagen är det inplanerat 
ett möte med Kulturföreningen Olssonska gården. 
 
Intresse finns från Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets 
AB om ett koncernmöte någon gång under året. 
 
Kommunchefen ska träffa de förtroendevalda revisorerna under veckan. 
 
Nu finns tre detaljplaner ute på samråd, det gäller Skäppevik, Järnsida och Södra 
Kärr. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
  
 


