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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Britt-Marie Östman, Frida Portin och Per-Olof 
Norén från samverkansgruppen i Bergkvara 

 
319 

Anders Mårtensson, Magnus Gustafsson, Trygg- 
hetsrådet i Kalmar 
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Lena Wernholm, Tord Knutsson, Aventus i Kalmar 320 
Björn Sturesson 320 
Lena Ovesson, Tuulikki Åkesson, Möre Resurs- 
Centrum 
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Kommunchef Solveig Andersson, före detta 
kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke 
Gustavsson, Bengtsfors kommun 

 
 
 

320 
Tara Braem 324 
Kent Frost, ekonomichef 327 - 334 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 319 - 345 
 
§ 319 Redovisning av Vision Bergkvara 
§ 320 Besök från Trygghetsrådet med flera, information Faurecia 
§ 321 Framtida regionbildning   
§ 322 Delgivningsärende    
§ 323 Kurser och konferenser   
§ 324 Tilläggsavtal på fem flyktingar utöver det nuvarande avtalet 

under 2011 
§ 325 Digital kompetens, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 326 Avtalsförslag LED-skärmar 
§ 327 Månadsuppföljning januari – september 2011, kommunstyrelsen 
§ 328 Månadsuppföljning januari – september 2011, med helårs-  
 prognos  
§ 329 - 333 Taxor och avgifter 2012 
§ 334 Budget 2012, Plan 2013-2014   
§ 335 Gullaboaffären 
§ 336 Extra kommunstyrelsesammanträde    
§ 337 Vindkraftsexpo, Bergkvara   
§ 338 Kommunalt partnerskap med Bushat  
§ 339 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferstöd 2012-2014 
§ 340 Intresseanmälan, Volontärverksamhet  
§ 341 Information gällande LOV  
§ 342 Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk 
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§ 344 Kommunledningen informerar   
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AU § 319/11 11/KS0097 
Projekt - Vision Bergkvara      
 
Ärendebeskrivning 
 
Britt-Marie Östman, Frida Portin, Per-Olof Norén från samverkansgruppen i 
Bergkvara redovisar projektet Vision Bergkvara.  
 
För Torsås kommun är Bergkvara en icke färdigslipad diamant. Speciellt 
attraktivt att bearbeta är området kring Dalskär med Hossan och Ängaskär 
samt vidare utmed hela småbåtshamnen. Vision Bergkvara är därför begränsat 
till den geografiska omfattningen till Hossans norra strand och avgränsat vid 
Lurkan i sydost. 

 
Bakgrunden till projektet ligger i att Bergkvara Båtklubb, i syfte att förbättra 
småbåts- och gästhamnen, kontaktade före detta samhällsbyggnadschef Peter 
Persson, Torsås kommun. Ur detta arbete mynnade ett förslag från Torsås 
kommun att ta ett större grepp över hela Dalskärsområdet 
.  
Per-Olof Norén, ordförande i Bergkvara Samhällsförening utsågs som 
sammankallande och genom en gedigen samverkan mellan de ideella 
föreningarna i Bergkvara togs det fram ett gemensamt förslag till förbättrings-
åtgärder. Dessa har sammanställts i en vision, som remitterats och godkänts av 
samtliga föreningar, och nu är aktuell för konkretisering och prioritering för 
genomförande.    

  
Syfte med Vision Bergkvara är att ta tillvara och utveckla de möjligheter som 
finns inom detta unika, natursköna område för att:  
 
• Bidra till att förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund genom 

att sanera Ängaskär och Hossan 
• Skapa ett attraktivare Dalskärsområde för kommuninnevånarna med nya 

målgrupper, till exempel aktiv ungdom, handikappade, äldre m.m. 
• Stärka turistattraktionen och skapa fler arbetstillfällen genom att möjliggöra 

ökad efterfrågan och förlängd säsong (upplevelsebaserad turism). 

 
Vision Bergkvara måste ses över en femårsperiod och därför är projektet 
uppdelat i ett antal prioriterade och konkreta delprojekt som är klart genom-
förbara på kortare eller längre sikt. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 319/11, Projekt - Vision Bergkvara 
 
Prioriteringar de närmaste två åren – Etapp I 
 
1. Ängaskär Fritidsfiskeanläggning (inklusive vassröjning) 
2. Stenskär 
3. Sjöslätten 

- Friskvårdsplan 
- Strandpromenaden, starta med delar av: 
  hård beläggning befintlig väg (finns på en kort sträcka idag), 
  enhetlig o prydlig belysning längs hela Strandpromenaden, 
  farbar enklare bro till Skytteholmen 

 
Involverade föreningar (idélämnare) 
 
• Bergkvara AIF 
• Bergkvara Båtklubb 
• Bergkvara Hembygdsgille 
• Bergkvara Samhällsförening 
• Garpens Vänner 
 
Tillkommande föreningar (efter remiss/förfrågan) 
 
• Bergkvara Scoutkår 
• Bergkvara - Torsås Kustmiljögrupp, Bergkvara  
• Kulturmagasinet  
• Svenska Kyrkan, Söderåkra församling  
• Friskis & Svettis, Torsås  
 
Ekonomi 
 
Varje etapp/delprojekt tar fram egen budget och lämpliga sponsorer. 
Godkännande från Torsås Kommun är nödvändigt i de flesta projekten. 

 
Förutsättningar för att infria prioriteringarnas mål 
 
• Kommunens godkännande och stöd 
• Leader pengar  
• Kommunala insatser i form av markgodkännande, tillstånd, bygglov med 

mera 
• Kommunala insatser i form av man- och maskinkraft 
• Visst arbetsmaterial (till exempel grus, plank med mera) från kommunen 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 319/11, Projekt - Vision Bergkvara 
 
• Efter Leaderbeslut eventuellt förskott från kommunen (bank) 
• Ideellt arbete – föreningar, företag och privatpersoner  
• Privat finansiering (blygsam) 
• Konsultation av expertis 
• Återkommande möten med kommunen för uppföljning och planering av 

”nästa steg”. Kontaktpersoner: kommunchef och kommunalråd. 
 
Redovisning av projektet – Vision Bergkvara samt pågående och genomförda 
aktiviteter föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun ser positivt på en turismutveckling inom Bergkvara samt 
 
 att notera informationen till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Britt-Marie Östman 
Frida Portin 
Per-Olof Norén 
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AU § 320/11 11/KS0037 
Dialog med Trygghetsrådet, Aventus med flera inför 
nedläggningen av Faurecia 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Mårtensson och Magnus Gustafsson från Trygghetsrådet i Kalmar, 
Lena Wernholm och Tord Knutsson från Aventus i Kalmar, Björn Sturesson, 
Tuulikki Åkesson och Lena Ovesson från Möre ResursCentrum informerar 
ledamöterna utifrån deras arbete inför nedläggningen av Faurecia. 
 
Trygghetsrådet (TRS) är en kollektivavtalsstiftelse som erbjuder stöd till 
omställning och utveckling för bland annat tjänstemännen. 
 
Statistik från Trygghetsrådet: 
 
• 73 tjänstemän 
• 28 nya lösningar 
• 1 pausad 
• 43 aktiva i omställningsplan 
 
Aventus är en rikstäckande omställningsleverantör för bland annat kollektiv-
anställda. 
 
Statistik från Aventus: 
 
• 126 aktiva 
• 9 pausade 
• 32 har fått arbete 
 
Kommunchef Solveig Andersson och före detta kommunstyrelsens ordförande 
Sven-Åke Gustavsson i Bengtsfors kommun informerade via telefon om hur 
Bengtsfors kommun agerade inför faktum om nedläggning. 
 
Råd till kommunen från Bengtsfors kommun: 
 
• Informationen till kommuninvånarna och media är mycket viktigt 
• Upprätta en omvärldsanalys 
• Bilda en utvecklingsgrupp. 
 
Upprätta ett utvecklingscentrum dit personalen kan vända sig är ett önskemål 
från de drabbade på Faurecia. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 321/11   11/KS0105 
Framtida regionbildning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har gemensamt 
arbetat fram ett underlag avseende framtida regionbildning. 
 
Landstinget vill höra kommunens uppfattning om följande: 
 
• Stödjer kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att 

Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad på en  
avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt? 

• Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta 
hänsyn till i den fortsatta regionbildningsprocessen? 

 
Underlag med förslag till beslut översänds för yttrande. Yttrande ska senast 
2011-11-30 skickas till Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar. 
 
Utgångspunkterna för en ny regionindelning är, enligt regeringen, att 
ändringarna ska växa fram underifrån och att både kommuner och landsting 
måste vara engagerade i processen. 
 
Vi är också beroende av vad vår grannlän vill i frågan: Jönköpings län önskar 
idag bilda en egen regionkommun. Östergötland och Kalmar län är överens om 
att de båda länen är för små för att bilda en gemensam regionkommun. Både 
Blekinge och Kronobergs län har deklarerat att de vill ingå i en sydsvensk 
regionbildning. Det vill även Skåne, men först under 2019. Kalmar län vill 
däremot etablera en ny regionbildning redan under 2015. 
 
Mot bakgrund av ovan behöver nu länets kommuner ta ställning till om 
Kalmar län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk 
regionbildning, om möjligt redan 2015. 
 
Yttrande från Torsås kommun med anledning av remiss 
angående ny regionindelning. 

 
Torsås kommun delar de uppfattningar som läggs fram i rapportens 
sammanfattande slutsatser.  Vi vill framhålla betydelsen av ett mer organiserat 
samarbete i en större regionkommun för att vinna fördel av exempelvis 
sydöstra Sveriges gynnsamma geografiska läge i ett långsiktigt arbete för att 
utveckla en nod i det framtida utbytet med andra länder vid södra och östra 
Östersjön. Att vårt land blir en drivande kraft i detta samarbete och på så sätt 
får del i den tillväxt, som med största säkerhet kommer i denna del av Europa, 
är en av de viktigaste strategiska framtidsfrågorna på det nationella planet.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 321/11, Framtida regionbildning 
 
Det kommer att krävas både samsyn och samarbete mellan våra regionala 
aktörer för att denna nod ska lokaliseras till vår del av Sverige.  
 
Infrastruktursatsningar är naturligtvis en viktig parameter för att detta ska bli 
verklighet men det kräver också att man till vår region lokaliserar centrum för 
kompetens och erfarenhet inom internationellt handelsutbyte och utbyte inom 
universitets- och högskolesektorn. Detta mycket viktiga arbete får inte hindras 
av regiongränsdragning. 
 
En annan viktig framgångsfaktor är en starkare utveckling av ett sammanhållet 
arbetsmarknadsområde i sydöstra Sverige. Triangeln Kalmar, Växjö, 
Karlskrona måste stärkas. Det finns flera skäl till detta. En bredare arbets-
marknad stärker attraktiviteten i regionen. Det ökar också möjligheten för 
arbetsgivare med högre kompetensbehov att finna lämplig personal vid sina 
rekryteringar. 
 
Kollektivtrafiken är en nyckelfaktor i etableringen av ett arbetsmarknads-
område. I en sammanhållen region blir det bättre förutsättningar att skapa en 
helhetssyn i utvecklingen av denna viktiga samhällsservice.  
 
Det är viktigt att överläggningarna med de framtida samarbetspartnerna 
kommer igång så snabbt som möjligt och att Kalmarregionen blir en aktiv part 
i detta arbete. Den situation ingen vill ställas inför är att övriga regioner har 
kommit överens om de stora frågorna och man därefter helt enkelt måste 
acceptera givna förutsättningar. Även om det kan vara svårt att vara framme 
vid beslut redan 2015 måste alla verka för att vi är pådrivande i det regionala 
förberedelsearbetet. 
 
Vi måste också vara medvetna om att alla städer vårt delområde i en större 
sydsvensk region mister sin fördel av att vara det självklara centrat. Man 
kommer att gå över till att vara en så kallad medelstor svensk stad, som ska 
konkurrera med tillväxtområden som exempelvis Malmö-Lund-Helsingborg 
om de regionala resurserna. Detta kommer att kräva en mycket väl utformad 
gemensam strategi om de positiva möjligheterna i ett större regionsamarbete 
ska bli verklighet. 

 
En stor Sydsvensk Region kommer att omfatta väldigt många kommuner med 
helt olika förutsättningar. Vissa frågor kan vara enklare att lösa i något mindre 
samarbetskonstellationer. Vi anser därför att man bör verka för att det bildas 
underorganisationer för att skapa en mötesplats där till exempel kommuner av 
likartad struktur och storlek kan mötas för att diskutera gemensamma frågor på 
likvärdiga villkor. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 321/11, Framtida regionbildning 
 

Slutsatser  
 

• Torsås kommun ställer sig positiv till att medverka i utveckling av en större 
regionbildning. 

• Denna region bör omfatta hela sydöstra Sverige. 
• Vi ser inget hinder i möjligheten att Kalmar, Kronobergs och Blekinge län 

samt Region Skåne går samman i en Sydsvensk Region. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ovan upprättat yttrande gällande ny regionindelning. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 322/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2011-09-01 
• Förvaltningsrättens dom 2011-09-15 gällande laglighetsprövning, 

Medborgarförslag – Vision 2015-2020, Avslår överklagandet, 10/KS0241 
• Sveriges kommuner och landsting, Jäv och beroende, enkät om miljö- och 

hälsoskydd i kommunerna 2011, 11/KS 
• SmåKoms nyhetsbrev september 2011, 11/KS0128 
• Länsstyrelsen i Stockholms län, Nationella minoriteters rättigheter 
• Regeringskansliet, Remiss – Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil 

kommunal verksamhet SOU 2011:59, Remissvar senast 2012-01-13 
• Bäckströms rapport – översyn av ersättningssystemet för kommuners 

mottagande av ensamkommande barn, 11/KS0016 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende till protokollet. 
----- 
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AU § 323/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
Från Länsstyrelsen 
 
Ensamkommande barn/ungdomar – ett gemensamt ansvar för barnets bästa, 
2011-11-14, Alvesta 
 
Mänskliga rättigheter, 2011-09-29, Kalmar 
 
Från Regionförbundet i Kalmar län: 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – om 
samhällets ansvar för genomförandet av rättigheterna, 2011-11-11 Oskarshamn 
 
En heldag om tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin, 2011-11-03, 
Hultsfred 
 
Från Regionförbundet Södra Småland: 
 
SFI och Etableringsreformen i teori och praktik, 2011-11-30--2011-12-01, 
Växjö 
 
Från SmåKom: 
 
SmåKoms Höstkonferens 2011-11-17, Stockholm 
 
Från Sveriges kommuner och landsting: 
 
Bättre infrastruktur och ökat kollektivtrafikresande, 2011-11-23 Stockholm 
 
Från Landskrona stad: 
 
Socialt företag eller kommunalt samhall? 2011-11-15 – 16, Landskrona 
 
Kalmar kommun med flera: 
 
Kom och fira FN-dagen, 2011-10-24, Kalmar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 323/11, Kurser och konferenser 
 
Integrationsenheten bjuder in till en kulturfest 2011-10-27. 
 
Automatlego i Bergkvara bjuder in till after work 2011-10-25. 
 
Ansökan till kurserna och konferenserna finns tillgängliga på 
kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson  
     Bokor, S, Mona Magnusson, M, Eva-Kristina Berg, C och kommunchef Jan  
     Darrell medverkar vid Automatlego i Bergkvara 2011-10-25, 
 
att delegation lämnas till ordförande Håkan Algotsson, C, att godkänna om en 
     eventuell medverkan vid en heldag om tillverkningsindustrins påverkan på  
     ekonomin, 2011-11-03 i Hultsfred samt 
 
att notera redovisade kurser och konferenser till protokollet. 
----- 
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AU § 324/11 
KS § 257/11 11/KS0016 
Tilläggsavtal på fem flyktingar utöver det nuvarande avtalet 
under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 § 80 att teckna överenskommelse 
med Länsstyrelsen i Kalmar län om mottagande av femton flyktingar och andra 
skyddsbehövande samt att utreda möjligheten att ta emot ensamkommande 
barn och unga i mindre omfattning. 
 
Integrationsenheten tycker att verksamheten är fullt kapabel och utrustad för 
att kunna ta emot fler flyktingar under 2011. Därför vill introduktions-
handläggare Tara Braem att kommunstyrelsen beslutar om ett tilläggsavtal på 
ytterligare fem flyktingar vid sidan av det nuvarande avtalet som finns på 
femton flyktingar per år. 
 
Mona Magnusson, M tar inte ställning till något beslut utan inväntar ett 
sammanträffande med sin partigrupp. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att hänskjuta frågan till arbetsutskottet samt 
 
att samtidigt redovisas en lägesrapport om antalet flyktingar i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Tara Braem lämnar en lägesrapport om mottagna flyktingar i Torsås kommun. 
 
• 120 flyktingar mottagna fram till 2011-11-01 (41 män, 37 kvinnor och 42 

barn) 
• 69 har flyttat från kommunen 
• 51 flyktingar kvar i kommunen (27 män, 11 kvinnor och 13 barn). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att teckna ett tilläggsavtal på ytterligare fem flyktingar vid sidan av det  
     nuvarande avtalet som finns på femton flyktingar per år för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
Introduktionshandläggare Tara Braem 
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AU 325/11   11/KS0133 
Digital kompetens, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förstudie Digital kompetens, daterad 2011-08-09, belyser ett scenario för 
genomförande av en-en satsning inom Kalmarsunds Gymnasieförbund 2012- 
2014. Den visar både på möjligheter och konsekvenser samt definierar olika 
krav som ställs på utvecklingsarbete, nya arbetsmetoder, fortbildningsinsatser 
med mera. 
 
Förstudien påvisar att en minskning av de digitala klyftorna mellan elever och 
ungdomar är en viktig del i arbetet med att nå en likvärdig skola. Samtidigt 
konstateras att gymnasieförbundet saknar möjligheter att inom befintliga 
budgetramar 2012 – 2014, genomföra de nödvändiga satsningar som krävs för 
att utveckla en modern IT strategi, som i högre utsträckning anpassar skolorna 
till informationssamhället. 
 
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslår medlemskommunerna 
att besluta i första hand alternativ två i förstudien Digital kompetens daterad 
2011-08-09 samt att utöka medlemsbidraget till gymnasieförbundet med 
motsvarande 7,4 mkr år 2012, 12,4 mkr år 2013, 14,1 mkr år 2014 och 15,1 
mkr 2015. För Torsås kommuns del innebär det 551 tkr år 2012, 855 tkr för år 
2013, 966 tkr för 2014 och 1 035 tkr för 2015. 
 
Medlemskommunerna förslås besluta i andra hand alternativ två i förstudien 
Digital kompetens daterad 2011-08-09 samt att utöka medlemsbidraget till 
gymnasieförbundet med motsvarande 12,4 mkr år 2013, 14,1 mkr år 2014 och 
15,1 mkr 2015.  
 
Förstudie – Digital kompetens och Kalmarsunds Gymnasieförbunds 
protokollsutdrag daterat 2011-09-26 § 103 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut i ärendet tills det att det gemensamma kommun-  
     ledningsmötet har varit. 
-----  
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AU § 32/11 
AU § 274/11 
AU § 178/11 11/KS0017 
Avtalsförslag LED-skärmar 
 
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 2011-09-13: 
 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 326/11, Avtalsförslag LED-skärmar 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Förslag på samarbetsavtal mellan Torsås kommun och MediaSken AB samt 
MediaSken AB:s etiska riktlinjer för reklambudskap på digitala skärmar. 
föreligger. 

  

MediaSken AB erbjuder sig att installera digitala LED-skärmar vid nedan 
specificerade infarter till kommunen. Skärmarna kommer att ha en storlek på 
vardera cirka 2,3 x 1,7 meter och således total bildyta på cirka 4 kvadratmeter. 
Skärmens underkant är placerad cirka 2 m ovanför marken. Upplösning, teknik 
och drift kommer att anpassas till de förhållanden som erbjuds på plats. 
Beräknad livslängd för varje skärm är cirka 8-10 år.  
 
MediaSken har för avsikt att söka bygglov på två fastigheter i Torsås kommun, 
det är på dessa platser det i första hand planeras för installation. Dessa 
återfinns på väg E22:s södra samt norra infarter till Bergkvara samhälle.  
 
MediaSken AB erbjuder sina annonsörer 30 budskap á 8 sekunder per skärm. 
  
Torsås Kommun förbinder sig härmed att under avtalets giltighetstid köpa 
årsabonnemang för nio budskap per skärm, från och med datum för driftstart.  
 
Torsås Kommun erhåller rabatterat pris för dessa årsabonnemang enligt 
följande:  
 
År 1: 17 800 kronor, exklusive moms per budskap och skärm  

År 2 och följande år: 3 000 kronor, exklusive moms per budskap och skärm  
 

Från och med det datum då erforderliga tillstånd för installation och drift 
erhållits, ska installation påbörjas inom 3 månader och driftstart skall påbörjas 
inom 6 månader.  
 
Avtal gäller under fem år från och med det datum båda parterna skrivit under 
det. Avtalet förlängs automatiskt med fem år i taget om skriftlig uppsägning ej 
skett senast tolv månader före avtalets utgång. Vid förlängning omförhandlas 
prisvillkoren. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer efter att man tagit ställning om kommunstyrelsens  
     interbudget för 2012 samt efter en översyn av det upprättade samarbets- 
     avtalet med MediaSken AB gällande LED-skärmar. 
----- 
Sändlista Kommunchef Jan Darrell, Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson 
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AU § 327/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning januari – september 2011, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med – 2,4 mkr i budget-
uppföljningen för januari – september 2011. 
 
Detaljplaner – 230 tkr 
Kalmar Läns Trafik AB (terminskort) – 900 tkr 
Färdtjänst (handläggning och resor) – 300 tkr 
Överförmyndarnämnd (avtal >budget) – 70 tkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum (utvändiga åtgärder) – 337 tkr 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB (ingen avgift) – 200 tkr 
Kalmarsunds Gymnasieförbund (lägre driftbidrag) + 787 tkr 
Rekrytering – 650 tkr 
Samhällsbyggnadschef (chef vakant september – oktober) + 140 tkr 
Utredning pågår om förtroendevaldas arvoden 
Fastigheter – 140 tkr  
Inflyttarservice och Vindkraftsexpo – 100 tkr 
Vågen – 400 tkr 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – september 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelen
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AU § 328/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 
2011 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder redovisar ett underskott förutom bygg- och miljönämnden. 
Enligt ekonomichef Kent Frost är budgetunderskottet för nämnderna alldeles 
för höga så det är svårt att klara balanskravet. Vilket visar att budgeten som 
styrdokument fungerar inte. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med – 2,4 mkr i budget-
uppföljningen för januari – september 2011. 
 
Detaljplaner – 230 tkr 
Kalmar Läns Trafik AB (terminskort) – 900 tkr 
Färdtjänst (handläggning och resor) – 300 tkr 
Överförmyndarnämnd (avtal >budget) – 70 tkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum (utvändiga åtgärder) – 337 tkr 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB (ingen avgift) – 200 tkr 
Kalmarsunds Gymnasieförbund (lägre driftbidrag) + 787 tkr 
Rekrytering – 650 tkr 
Samhällsbyggnadschef (chef vakant september – oktober) + 140 tkr 
Fastigheter – 140 tkr  
Inflyttarservice och Vindkraftsexpo – 100 tkr 
Vågen – 400 tkr 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,2 mkr.  
 
Gata/park – 250,0 tkr gällande vinterväghållningen (ökat statsbidrag + 200 
tkr), gatubelysning och småbåtshamn 
VA – 900,0 tkr mindre intäkter än beräknat (500 tkr), ökade energikostnader 
och slamhanteringskostnader samt ökade underhållskostnader Bergkvara 
reningsverk (400 tkr). 
 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mkr. 
 
Äldreomsorgen totalt enligt budget, förutom centralt budgeterade 
besparingsåtgärder som ej får full genomslag i år – 1,9 mkr 
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,2 mkr 
Försörjningsstöd – 1,1 mkr 
Utredningar IFO – 0,9 mkr 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 328/11, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – september 2011 med helårsprognos 
 
Ungdomssamordnare vakant + 0,2 mkr 
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS + 1,4 mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 0,5 mkr. 
 
Bildningsnämnden har underskott på centrala verksamheter. Orsaker: 
• större interkommunala kostnader än förväntat 
• ökade kostnader för skolköken 
• för låg budget för enskild förskoleverksamhet. 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett positivt årsresultat om 0,0 mkr. 
Nämnderna visar negativa avvikelser med totalt 7,6 mkr medan Finans-
förvaltningen väntar överskott med 7,6 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än efter 
augustiuppföljningen på grund av sänkt prognos från Sveriges kommuner och 
landsting avseende skatteavräkning 2011. 
 
Riktpunkt 75 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Centrala Ledningsgruppen ska till kommunstyrelsens sammanträde  
     2011-11-01 rapportera ett förslag på sparåtgärder innefattande 2 mkr fram  
     till årsskiftet, utifrån redovisade budgetsammanställningar. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – september 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Jan Darrell 
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AU § 329/11   11/KS0201 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2012 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Kopieringskostnader 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås 
kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
  A2 = 40 kronor 
  A3 =   6 kronor 
  A4 =   4 kronor 
  Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg A3 =   8 kronor 
  A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2012 enligt upprättat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 330/11   11/KS0202 
Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2012 
 

Ärendebeskrivning 
  
Förslag från miljöinspektör Jan Andersson: 
 
• Oförändrad taxa inom plan- och byggområdet (kommunfullmäktige  

2011-04-26 § 43) 
• Oförändrad taxa inom miljöområdet (kommunfullmäktige 2007-12-12  

§ 146 
• Oförändrad taxa inom livsmedelsområdet (kommunfullmäktige 2010). 
 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2012 enligt ovanstående 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 331/11   11/KS0203 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 
2010-08-16 § 81. 
 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp oförändrat 2012-01-01 – 2012-06-30. 
Från och med 2012-07-01 höjs till 120 000 kronor exklusive dagvattenavgift 
10 000 kronor. 
 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Fast avgift, höjning med 300 kronor 
Rörlig avgift, oförändrad från 2011 till 2012.   

   
Torgplats 
 
Oförändrad från 2011 till 2012.   

  
Båtplatstaxa 
 
Höjning med cirka 20 % . 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjning av taxan för båtplats för 2012 ska vara  
3 %. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
avslå Mona Magnussons, M yrkande. 
 
Reservation 
 
Mona Magnussons, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2012 enligt nämndens förslag 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 332/10   11/KS0204 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde för 
2012 återkommer i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 333/11   11/KS0205 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Oförändrade taxor från 2011 till 2012. 
   
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2012 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 334/11 
AU § 315/11 
KS § 253/11 11/KS0071 
Budget 2012, Plan 2013 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förändrade budgetförutsättningar för 
Torsås kommun. 
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 11:39 (2011-09-29) 
 
Tkr Ram 

2012 
Ny 

prognos 
Diff 2013 2014 

      
Antagen folkmängd 1/11 året 
innan 

 
6 892 

 
6 875 

 
 

 
6 800 

 
6 725 

      
Skatteintäkter 241 303 234 575 -6 728 244 679 255 690 
Skatteavräkning  1 286 1 286   
Mellankommunal utjämning 414 414 0 197 131 
Inkomstutjämningsbidrag 74 303 75 928 1 625 73 658 71 292 
Kostnadsutjämningsbidrag 2 998 3 300 302 3 264 3 228 
Regleringsbidrag 2 804 3 461 657 2 015 98 
LSS-utjämning -1 575 1 085 2 660 1 073 1 062 
Fastighetsavgift 13 820 13 820 0 13 820 13 820 
Skatter och bidrag 334 067 333 869 -198 338 706 345 321 
 
Resultaträkning, tkr 2012 2013 2014 

Budgeterat resultat, kommunfullmäktige juni 2011 1 000  3 895  3 929 
Ny prognos skatter och bidrag   -198 -1 953 -1 543 
Förändring generella statsbidrag    448     482     806 
Budgeterat resultat 1 250   2 424 3 192 
    
Spec förändringar generella statsbidrag    
Effektiviseringar nya gymnasieskolan 489   
Fler nationella prov 55   
Lärarlegitimation -96   
Summa 448   
 
Ny skatteprognos kommer 2011-10-14. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Ekonomichefen återkopplar till Sveriges kommuner och landstings 
föredragning på kommunfullmäktige 2010-01-27 § 2 gällande demografiskt 
beting samt nettokostnaden i förhållande till standardkostnaden. 
 
Med utgångspunkt från det nuvarande ekonomiska läget samt inte minst de 
prognoser som finns för 2012 – 2014, så är det ett mycket allvarligt läge och 
enligt våra styrprinciper rekommenderar ekonomichefen att åtgärder måste 
omgående genomföras. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag på förändrad 
ledningsorganisation i Torsås kommun. 

 
Torsås kommun är en befolkningsmässigt liten kommun vilket innebär en del 
svagheter framför allt när det gäller möjligheten att tillgodose behovet av 
särskilda kompetenser inom alla kommunala område. 

 
Den mindre kommunens fördel är däremot möjligheten att ha en överblick 
över helheten och skapa en sammanhållen ledning av alla verksamheter. 

 
För att ta vara på denna fördel och samtidigt se möjligheten till samordning av 
kompetensbehoven i en liten kommun föreslås att Torsås kommuns 
förvaltningsledning nu organiseras om och att det bildas ett centralt 
kommunledningskontor med stabsfunktion. 

 
Förändringen innebär kommunchefen i den nya organisationen inte bara är 
ledare för socialchef, bildningschef och samhällsbyggnadschef. Denna högsta 
ledningsorganisation skall dessutom flyttas samman till ett gemensamt 
kommunledningskontor för att skapa en naturlig daglig kontakt mellan 
kommunens ledande chefer. De viktigaste målen i denna organisation är  
att skapa ett sammanhållet lednings- och uppföljningssystem över 
förvaltningsgränserna,  
att se nya möjligheter till samverkan mellan förvaltningarna,  
att öka chefernas kunskaper om andra förvaltningar,  
att  verka för ett gemensamt ansvarstagande för hela den kommunala 
verksamhetens ekonomi och kvalitet 

 
Till stöd för chefsgruppens arbete inrättas också en särskild enhet under 
ekonomikontoret med uppdraget att utveckla och förvalta ett gemensamt 
ekonomi och kvalitetssystem för en tydligare styrning av kommunens 
resursfördelning och en stärkt uppföljning, kontroll och jämförelser av 
verksamheternas kvalitet och budgetföljsamhet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 

 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att 
tillsammans med övriga förvaltningschefer genomföra denna nyorganisation 
och att i samband med detta vidta nödvändiga förändringar av personal-
organisationen över förvaltningsgränserna samt omdisponeringar av kommun-
kontorens lokaler och kontorsutrymmen. 

 
Förändringen genomförs under första halvåret 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-06 
 
Budgetdialog med nämnderna. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C börjar med att informera från Sveriges 
kommuner och landstings konferens gällande budgetpropositionen för år 2012. 
Det presenterades en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi de 
närmaste åren. Det är den svaga internationella utvecklingen med stats-
finansiella problem och finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen 
tappar fart. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar det ekonomiska läget. 
 
• Budgeterat resultat +-0 
• Underskottet för nämnderna cirka 6 mkr 
• Balanskravet klaras med hjälp av finansförvaltningen. För 2012 kommer 

inte finansförvaltningen att klara av att täcka upp balanskravet. 
 

Ekonomichefen redovisar även förändrade budgetförutsättningar för Torsås 
kommun utifrån den redovisning som lämnades på kommunstyrelsen  
2011-10-04.  
 
Innehållet som ska finnas i budgetdokumentet redovisas. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerade om att ett förslag på strategikarta 
är framtaget och den ska vara ett samlat styrdokument för hela kommunen. 
Strategikartan ska även ha en koppling till kommunernas kvalitet i korthet 
(KKiK).  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Kommunchefen Jan Darrell informerar om ledningsgruppens arbete och fram- 
tagning av kommunens Vision. 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om att socialnämndens prognos till och 
med augusti 2011 redovisar ett underskott på 3,5 mkr. 
 
Äldreomsorgen totalt enligt budget, förutom centralt budgeterade 
besparingsåtgärder som ej får full genomslag i år – 1,9 mkr 
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,2 mkr 
Försörjningsstöd – 1,1 mkr 
Utredningar IFO – 0,9 mkr 
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS + 1,6 mkr. 
 
När det gäller framtiden för socialförvaltningen så kommer socialchef Ninna 
Melin att bland annat korrigera organisationen, se över rutiner och riktlinjer 
samt träffpunkterna, samverkan inom försörjningsstöd, resursfördelnings-
system med mera. 
 
Bygg- och miljönämndens 1:e vice ordförande Christofer Johansson, C 
informerar om pågående arbete inom förvaltningen, tre nya planer söder 
Bergkvara, projektet Moment, programmet Lina före detta BALK. 
 
När det gäller rekryteringen av byggnadsingenjör så avvaktar man tills tjänsten 
som samhällsbyggnadschef tillsätts. Kommunchef Jan Darrell informerar om 
att arbetet pågår med rekrytering av ny samhällsbyggnadschef. Fram tills dess 
att tjänsten är tillsatt kommer en vikarie att anställas. 
 
Skolchef Jon-Erik Egerszegi informerar om att bildningsnämnden kommer att 
klara budgeten eftersom Korrespondensgymnasiet går med överskott. 
 
Problem inom förvaltningen enligt skolchefen 
 
• Svårt att rekrytera lärare (lönerna behöver ses över) 
• Lärarlegitimation saknas av en del pedagoger vilket innebär att man måste 

erbjuda kompetensutveckling 
• Skolinspektionens kritik måste åtgärdas 
• Högre täthet av datorsystem inom skolan 
• Finns få specialpedagoger inom årskurs 1 – 6 
• Skollagen och skolplanen kräver mer. 
 
Tekniska nämndens ordförande Pär Larsson räknar med att tekniska nämnden 
överskrider budgeten med cirka 1 mkr. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett underskott för kommunstyrelsen med 
1,1 mkr. 
 
Kalmar Läns Trafik AB – 0,1 mkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum – 0,3 mkr (utvändiga åtgärder) 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB – 0,2 mkr 
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 0,8 mkr (lägre driftbidrag) 
Samhällsbyggnadschef vakant september – oktober 2011 + 0,1 mkr 
Inflyttarservice – 0,1 mkr 
Vindkraftsexpo – 0,1 mkr 
Vågen – 0,4 mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-06: 
 
att notera informationen till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-10-18, 
 
att bjuda in bildningschefen och socialchefen för en redovisning av deras  
     tankar kring verksamheten inom deras arbetsområde. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förändringar sedan rambeslutet i 
kommunfullmäktige 2011-06-13. 
 
Resultat i rambeslut 1 000 tkr 
  
Sänkt prognos antal invånare 2011-11-01 från 6 892 till 
6 875 personer (skatter och bidrag) 

 
-755 tkr 

Förändringar i underlag skatter och bidrag, prognos från 
Sveriges kommuner och landsting 

 
478 tkr 

Generellt statsbidrag. Fler nationella prov senareläggs. 
2012 -8 kronor/invånare 

 
-55 tkr 

Lärarlegitimation 2012 + 14 kronor/invånare 96 tkr 
  
Resultat Budget 2012 (2011-10-18) 764 tkr 
 
Mot bakgrund av kommunens negativa befolkningsutveckling, nämndernas 
årsprognos för 2011 med budgetunderskott på 7,6 mkr, oron i världsekonomin 
och Sveriges kommuner och landstings senaste prognos om svagare skatte- 
underlagsprognos är ekonomichef Kent Frosts samlade ekonomiska 
bedömning för Torsås kommun att resultatnivån för åren 2012 – 2014 är 
alldeles för låg. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Budgetäskande från kommunrevisionen, 500 000 tkr. 
 
Torsås kommuns utdebitering sänks med 41 öre till 21,43 per skattekrona med 
anledning av skatteväxling, kollektivtrafiken. 
 
Investeringsbudget 2012 – 2014, kommunfullmäktiges beslut 
2011-06-13 
 
 2012 2013 2014 
    
Kommunstyrelsen 200 200 200 
    
Bygg- och miljönämnden 400   
    
Tekniska nämnden    
Vatten och avlopp 23 860 9 030 10 000 
Gata/Park/Fritid/Service 1 485 3 275 2 175 
        
Socialnämnden 600 600 600 
       
Bildningsnämnden 1 550 1 550 1 900 
      
Totalt 2012 – 2014 28 095 14 655 14 875 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, tar inte ställning till några 
beslut för budget och investeringsbudget 2012 utan avvaktar till 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
En sammanställning av budgetdokumentet inklusive mål kommer att 
presenteras senare. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014, 
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2012, 500 tkr, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2012, Plan 2013 - 2014 enligt förslag med  
     komplettering för markköp inom kommunstyrelsen, 500 tkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att uppta nya  
     lån på 30 mkr för 2012, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2012 till 21,43 per skattekronor. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 335/11 11/KS0206  
Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av nuvarande affärsinnehavares långvariga sjukdom han man bestämt 
sig för att avveckla sin verksamhet. Fastighetsbolaget som äger lokalen arbetar 
aktivt med att finna en som kan ta över rörelsen och har goda förhoppningar 
om att lyckas med detta. 

 
Bolaget vill samtidigt finna en mer stabil långsiktig lösning för fastigheten och 
efterhör därför om kommunen har något intresse av att ta över lokalerna. 

 
Fastigheten har ett taxeringsvärde på cirka 555 tkr och bolagets skulder uppgår 
till cirka 398 tkr. 

 
Man har bytt yttertak och uppvärmningssystem och står inför fasadrenovering. 
Bolaget har tidigare från Regionförbundet erhållit 50 % bidrag till underhålls- 
åtgärder. 
 
Vid ett stormöte i Gullabo 2011-10-06 diskuterades butikens framtid. 
 
Mona Magnusson, M tar inte ställning till några beslut gällande Gullaboaffären. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun har en positiv inställning till en fortsätt dialog om  
     Gullaboaffärens framtid.  
----- 
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
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AU § 336/11   11/KS0001 
Extra kommunstyrelsesammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att planera in ett extra kommunsammanträde 2011-11-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 337/11 
KS § 259/11 
KS § 235/11 10/KS0146 
Vindexpo Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Rune Franzén redovisar förstudie Vindexpo – Sydöstra Sveriges 
kunskapsplatser för vindbruk.  
 
Förstudien ska analysera möjligheten att utveckla Vindkraftsexpo i Bergkvara 
till Vindexpo – Sydöstra Sveriges kunskapsplatser för vindbruk.  
 
Målet med satsningen bygger på den vision som tagits fram som ett första steg 
i en utveckling av vindkraftsexpon i Bergkvara. Man vill verka för en positiv 
utveckling av vindkraft som ett led i att gå mot en fossilbränsle fri 
energianvändning. 
 
Expon ska vända sig till industrin, projektörer, köpare och säljare. Andra 
målgrupper är elever i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Offentliga 
sektorn såsom olika myndigheter, kommuner och politiker kan dra nytta av ett 
ställe där kunskapen är samlad. Sist men inte minst ses allmänheten som en 
stor och betydelsefull målgrupp. 
 
Resultatet visar att omfattande utbyggnad av vindkraft planeras i sydost både 
till land och havs. Inom näringslivet pågår förberedelse för att bli nya 
leverantörer. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att utifrån förstudien bjuda in intressenter för en diskussion om ett eventuellt   
     framtida vindkraftsexpo i Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från sammanträffandet med en del 
av intressenterna i förstudien om en eventuell framtida vindkraftsexpo i 
Bergkvara. 
 
På mötet framkom att det som var mest intressant är ett mobilt expo.  
 
Kontakt kommer att tas med de övriga intressenter som inte kunde medverka 
vid mötet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 337/11, Vindexpo Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att informationen noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut 2011-11-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 338/11 11/KS0207 
Kommunalt partnerskap med Bushat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Albanien har 308 kommuner uppdelat i 14 distrikt. Huvudparten av dessa 
kommuner är relativt små och har stort utvecklingspotential. I hela Albanien 
bor det cirka 3 miljoner.  
 
Geografiskt är Bushat på cirka 100 kvm med knappt 23 000 invånare i 5 800 
hushåll (cirka 4 personer per hushåll). Huvudverksamheten i kommunen är 
lantbruk med åkerbruk och djurhållning – cirka 5 800 ha används till åkerbruk. 
 
Borgmästaren i Bushat har stort intresse att skapa kontakt till en kommun i 
Sverige som har arbetat och arbetar med utmaningar som Bushat står inför och 
kan därför på olika områden ge input, funderingar och idéer till hur Bushat kan 
utvecklas. 
 
Borgmästaren var glad för besöket i Torsås och har därför frågat specifikt till 
att ta denna kontakt. 
 
Borgmästaren har följande förhoppningar till ett kommunalt partnerskap med 
Torsås: 
 
• att skapa insikt och tankar om det kommunala system, styrning och 

utveckling, 
• att ha ett utbyte av idéer om gemensamma projekt inom områden av 

gemensam intresse för båda kommunerna, 
• utbyte av erfarenhet, stöd och hjälp att hitta lösningsmodeller utöver 

Albaniens traditionella modeller av kommunalt styr, 
• att bli känt med vilka politiska styrmedel och verktyg som kan användas till 

att involvera medborgare och därmed se lösningar för hur beslut kan tas, 
• att få kännedom om skapandet av kommunal service bland annat inom 

vatten, skogsburk, miljö och avfall, 
• att utbytta erfarenheter om sätt att uppnå EU standard och sätt att 

kommunfullmäktige kan involveras i denna utveckling, 
• att få kännedom om sociala service och kvalitéer – kommunens roll inom 

utbildning och invånarnas hälsa med mera, 
• att se på möjlighet för samverkan om turistfrågor härunder agro-turism. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 338/11, Kommunalt partnerskap med Bushat 
 
Genom ICLD (Kommunalt partnerskapsprogram) finns det möjligheter för 
finansiering av partnerskapet. 
 
I förberedelsefasen ingår oftast besök hos den potentiell partner (upp till fyra 
personer) och besök från den potentiella partner (upp till fyra personer). Totalt 
kan sökas upp till 200 000 kronor i förberedelsefasen. Ansökan till 
förberedelsefasen är 15:e oktober och 15:e mars. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från ett kommunalt partnerskap med Bushat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen   
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AU § 339/11   11/KS0063 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2012 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer och 
vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som drabbats av brott, dels 
genom samtal med en stödperson, dels genom vittnesstöd som finns på 
Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till målsägande och vittnen 
is amband med rättegång. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län sexton (16) aktiva stödpersoner och 
femton (15) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 13 000 kronor per år för perioden 2012 – 2014. 
 
Verksamhetsberättelse 2010 samt statistikuppgifter och diagram föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 13 000 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra  
     Kalmar län för 2012, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 340/11   11/KS0196 
Intresseanmälan Volontärverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Volontärverksamhet har sedan en tid prövats i en del polismyndigheter i 
Sverige. I Kalmar län genomförs för närvarande försöksverksamhet i 
Mönsterås/Högsby. 
 
Polisstyrelsen i Kalmar län har beslutat att samtliga kommuner inom länet ska 
tillfrågas angående intresse inom aktuell fråga. 
 
Lokal polisenhet, i detta fall Nybro/Sydväst, emotser ett snart svar på var 
kommunen står i frågan. 
 
När inventeringen är utförd, länsvis kan ytterligare beslut i frågan fattas 
angående organisation och så vidare. 
 
Polismyndigheten utfäster ej för tillfället några löften eller dylikt. Aktuell 
förfrågan är att betrakta som en intresseinventering för framtida beslut och 
utveckling av våra respektive verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in företrädare från polisen till arbetsutskottet för en information om  
     deras arbetssätt och närvaro i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 341/11   11/KS0158 
Information LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Charlotte Fagerstedt, Socialstyrelsen föreligger denna information. 
 
Alla står som kontaktpersoner på respektive kommuns ansökan för att 
förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen om valfrihets-
system (LOV). 

 
Socialstyrelsen har i uppdrag att för 2011 besluta om och fördela 21 500 000 
kronor i bidrag till kommuner som inte tidigare beviljats stöd för detta 
ändamål. 35 kommuner har ansökt om totalt 31 447 000 kronor men det är  
21 500 000 kronor att fördela.  

 
Ansökningsprocessen har dragit ut på tiden, för att invänta nämndprotokoll 
och kompletteringar från de kommuner som inte varit tillräckligt tydliga i sina 
ansökningar.  

 
Ett förslag till fördelning av medel har gjorts och ska under nästa vecka 
förankra det med cheferna. Så fort som möjligt kommer det att skickas ut ett 
beslut till kommunerna, men det kan dröja till mitten av oktober. Ambition är 
att alla kommuner med godkända ansökningar ska få medel så att de kan 
påbörja sitt arbete.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Charlotte Fagerstedt gällande ansökan om LOV. 
-----  
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AU § 342/11 
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 2011-05-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-10-18: 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 343/11 
AU § 239/11 
KF § 72/11   11/KS0126 
Medborgarförslag – Utvärdering av redan gjorda 
vindkraftsetableringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande utvärdering av redan gjorda vindraftsetableringar 
föreligger från Arwo Pajusi, Fastlycke med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-10-18: 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 344/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att i år kommer inte kommunen att 
medverka i något på marknadsdagen 2011-10-28 utan kommer igen nästa år. 
 
Arbetet pågår med dialogdagen för kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
Företagsbesök för kommunstyrelsens ledamöter blir en heldag 2011-11-14, 
programmet är inte klart. 
 
Leif Kuusela börjar vikariera som samhällsbyggnadschef 2011-10-31. 
Rekrytering pågår av ny samhällsbyggnadschef. 
 
Statsarkitekt David Frankell anställs per timme en dag i vecka.   
 
Krisorganisationen kommer att medverka i en krisövning i Bergkvara hamn 
2011-11-21 klockan 17.00 – 20.00. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport gällande Bergkvara 
hamn samt informerar om sammanträffande med Slöjdföreningen om 
Olssonska gården. 
 
Skrivelse daterad 2011-10-06 föreligger från ordförande Cissi Eriksson i 
Kulturföreningen Olssonska gården gällande fortsättning att aktivera och 
utveckla Olssonska gården i enlighet med de intentioner som Länsmuseet och 
Länsstyrelsen påvisar.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Bergkvara Hamn & Stuveri för en redovisning  
     av verksamheten i hamnen,  
 
att notera informationen till protokollet. 
-----
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AU § 345/11   11/KS0200 
Fördelning av återstående reservmedel till Leader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den totala budgeten för Leader Småland Sydost/LSS består av medel från 
EU/stat och de sex samverkande kommunerna – den så kallade offentliga 
medfinansieringen – och enligt gällande fördelningsprinciper. 
 
Föreningen har valt en finansieringsmodell med en gemensam pott att 
användas solidariskt för hela områdets bästa. Den offentliga sidan har därmed 
lämnat över ett förtroende på det breda partnerskapet inom Leaderområdet, 
men där föreningen i enlighet med utvecklingsstrategin strävar efter en rättvis 
fördelning av projektstödet till och inom de sex ingående kommunerna. 
 
Enligt hittillsvarande finansieringsmodell och tilldelade ekonomiska medel för 
Leader Småland Sydost är landsbygdsprogrammets belopp för program-
perioden 2007 – 2013 på cirka 27 322 000 kronor. Därtill kommer kommunala 
medfinansiering på 30 % med cirka 11 710 000 kronor. 
 
Av dessa medel har sedan det första beslutsmötet i februari 2009 och i och 
med senaste styrelsemötet nu i september 2011 totalt 27 800 000 kronor, alltså 
cirka 71 %, beslutats som projektstöd till vårt områdes landsbygdsutveckling. 
 
Enligt beslut från Jordbruksverket har Landsbygdsprogrammets återstående 
ekonomiska reserv om ytterligare knappt 5 % tilldelats respektive Leader-
område. 
 
Denna tilldelning förutsätter i enlighet med tidigare fördelningar att även våra 
ingående kommuner deltar med 30 % i offentlig medfinansiering, vilket utgör 
sammanlagt 649 078 kronor. 
 
Detta medför för: 
 
Emmaboda   81 135 kronor 
Lessebo    90 871 kronor 
Nybro  168 760 kronor 
Tingsryd  142 797 kronor 
Torsås      61 662 kronor 
Uppvidinge 103 853 kronor 
 
I syfte att tillförsäkra vårt Leaderområde denna extra möjlighet till 
Landsbygdsstöd för våra kommuner hemställer Leader Småland Sydost om att 
kommunerna reviderar sin återstående offentliga medfinansiering till att 
innefatta denna nya finansieringsmöjlighet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 345/11, Fördelning av återstående reservmedel till 
Leader 
 
Leader Småland Sydost behöver kommunernas svar senast 2011-12-01. Vid en 
eventuell utebliven kompletterande offentlig medfinansiering återgår Lands- 
bygdsprogrammets extramedel till våra Länsstyrelser för utdelning till andra 
Leaderområden i Kalmar och Kronobergs län. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att reviderar sin återstående offentliga medfinansiering till att innefatta denna 
     nya finansieringsmöjlighet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 


