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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 346 – 370 
 

§ 346 Leaderprojekt – Biografutveckling och digital upprustning av  
 biografen    
§ 347 Delgivningsärende    
§ 348 Kurser och konferenser   
§ 349 – 351 Delegationsärende 
§ 352 Inrättande av gemensamhetsanläggning, befintlig väg 
§ 353 Köp av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77  
§ 354 Informationsärende, Fastigheten Spelet 1  
§ 355 Delårsrapport 2011, Räddningstjänstförbundet  
§ 356 Förbundsordning, Räddningstjänstförbundet  
§ 357 Ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet  
§ 358 Framställan gällande övningsfält i Torsås  
§ 359 Samverkan, Räddningstjänstförbundet  
§ 360 Risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 
§ 361 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2011  
§ 362 Övertagande av Arbetsmarknadsenheten  
§ 363 Klimat- och energistrategi för Torsås kommun  
§ 364 Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan”  
§ 365 Medborgarförslag – Översyn av vattendragen  
§ 366 Skrivelse gällande kommuninvånare   
§ 367 Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik   
§ 368 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst  
§ 369 Kommunledningen informerar   
§ 370 Invigning av Torskolans matsal 
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AU § 346/11 11/KS0102 
Leaderprojekt – Biografutveckling och digital upprustning av 
biografer      
 
Ärendebeskrivning 
 
Centrumbiografen har under de fyra senaste åren haft en framgång i publik-
hänseende även om föreningen inte fått lönsamhet på verksamheten. 
 
Till nästa år kommer troligen inga analoga filmkopior att produceras utan för 
att kunna visa ny film måste en digital utrustning anskaffas. Prislappen för en 
sådan är cirka 750 000 kronor. De offerter som erhållits innefattar också 
utrustning för ny filmduk och ny ljudanläggning, som behövs för att film- 
bolagen ska godkänna att film visas med den nya tekniken. Den totala 
investeringskostnaden hamnar på drygt 1 050 000 kronor. 
 
Tillsammans med Film i Glasriket har en ansökan lämnats in till Leader om 
biografutveckling på landsbygden som har godkänts och biografen i Torsås 
erhåller 105 000 kronor. Bidraget förutsätter att folketshusföreningen lämnar 
en egen medfinansiering upp till 105 000 kronor, vilket förväntas finansieras 
genom sponsorintäkter och bidrag från personalstiftelsen från Faurecia enligt 
nedan. Svensk Filmindustri kommer att under 2012 släppa till medel för detta 
ändamål, men även om Torsås Folketshusförening lyckas med en sådan 
ansökan, fodras ändå egen finansiering. Finansieringsmodell som tagits fram av 
Film i Glasriket föreligger. 
 
En medfinansiering måste finnas med i ansökan till Leader. Om Torsås 
kommun ställer upp som medfinansiär innebär det en kostnad på upp till 
210 000 kronor. 
 
Faurecias personalstiftelse har röstat om att 15 procent av vinsten på 
försäljning av deras semesterhus ska skänkas till Folkets Hus för att digitalisera 
biografen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att notera redovisade från Inga-Britt Karlsson gällande biografutveckling och  
     digital upprustning av biografen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 347/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2011-09-01 
• Skrivelse från Föreningen Vanvård och Bortglömd 
• Betänkande av Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn, 11/KS 0016 
• SmåKoms nyhetsbrev oktober 2011, 11/KS0128 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende till protokollet. 
-----  
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AU § 348/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Från Kalmar - Ölands Nämndemannaförening: 
 
Seminarium Brottsoffer och minnespsykologi, 2011-11-19, Kalmar 
 
Från Regionförbundet i Kalmar län: 
 
Utbildningsdag i Kommunal- och landstingsekonomi för ickeekonomer,  
2012-01-18, Oskarshamn 
 
Från Regionförbundet Södra Småland: 
 
Tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration, 2011-12-20, Växjö 
 
Från Sveriges kommuner och landsting / Göteborgs stad: 
 
Korruption – varför och vad gör vi åt det? 2011-12-06, Stockholm 
 
Transportpolitik, 2011-11-23, Stockholm 
 
Ansökan till kurserna och konferenserna finns tillgängliga på 

kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser till protokollet. 
-----  
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AU § 349/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under oktober 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under oktober 2011. 
 
• Tillbyggnad bostadshus och nybyggnad av garage, Däcket 15 och 16. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under oktober 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 350/11 11/KS0003 
Redovisning delegationsbeslut gällande medverkan vid 
konferens 2011-11-03 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande medverkan vid konferens 2011-11-03. 
 
• Tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin i Hultsfred. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande medverkan vid  
     konferens 2011-11-03. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 351/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
oktober 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under oktober 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     oktober 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 352/11 11/KS0213 
Inrättande av gemensamhetsanläggning, befintlig väg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Lantmäteriet om inrättande av gemensamhets- 
anläggning som ska omfatta befintlig väg. Berörda fastigheter Kroka 4:13, 4:14, 
4:18, 4:19, 4:23 och 4:27. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprättad ansökan undertecknas och översänds till Lantmäteriet.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 353/11 11/KS0214 
Köp av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Fortifikationsverket om Torsås kommun är 
intresserad av att förvärva fastigheten Torsås 5:77. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Fortifikationsverkets förfrågan om att förvärva fastigheten  
     Torsås 5:77 samt  
 
att ärendet återkommer igen. 
-----  
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AU § 354/11 
KS § 217/11 
AU § 230/11 
KS § 187/11 10/KS0242 
Köpeavtal, del av Spelet 11      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på köpeavtal med Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm 
gällande del av Spelet 11 i Bergkvara. 
 
Fastigheten har en areal på cirka 1 344 kvm som försäljes i befintligt skick för 
en köpesumma av 67 200 kronor. Köparen ska på fastigheten uppföra ett 
bostadshus för permanentboende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om försäljning av fastigheten på  
     del av Spelet 11. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16: 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att arbete pågår för att lösa 
utfarten till grannfastigheten vilket kan påverka den del av fastigheten som Ulf 
Bergström och Dorothy Sjöholm vill köpa. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att försälja fastigheten del av Spelet 11 till Ulf  
     Bergström och Dorothy Sjöholm, men att avvakta med försäljningen tills  
     utfarten är klar för grannfastigheten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-09-06 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har varit i kontakt med Trafikverket med 
anledning av utfart för grannfastigheten. 
 
Trafikverket föredrar att Skepparvägen blir anslutning för ny tomt och grann- 
fastigheten. 
 
Näst bäst är att låta båda tomterna ha en gemensam anslutning då sikten är 
förhållandevis bra under förutsättning att planen inte tillåter något som tar bort 
sikten då tomterna bebyggs, plank med mera. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 354/11, Köpeavtal, del av Spelet 11      
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06: 
 
att ställa sig positiva till att försälja fastigheten del av Spelet 11 till Ulf  
     Bergström och Dorothy Sjöholm,  
 
att uppdra åt ordförande Håkan Algotsson, C, att kontakta Ulf Bergström och  
     informerar om problemet med utfart för grannfastigheten, 
 
att notera informationen till protokollet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-11-08: 
 
Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara har inkommit med en 
skrivelse där de tackar för erbjudandet om att få köpa mark på del av Spelet 11. 
Emellertid har de under hösten hittat ett annat bostadsalternativ som de anser 
gå vidare med. 
 
Detta innebär att de återkallar ansökan om att få köpa tomten på del av Spelet 
11 i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna och notera inkommen skrivelse från Ulf Bergström och Dorothy  
     Sjöholm, Bergkvara där de återkallar ansökan om att få köpa tomt på del av  
     Spelet 11. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 355/11   11/KS0199 
Delårsrapport 2011, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2011 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Räddningstjänstförbundets delårsrapport för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2011. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömning: 
 
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo- 

visningssed i övrigt. 
• Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat 

och ställning per den 31 augusti. 
• Bedömning kan inte göras om de finansiella målen som förbundet 

beslutat, om de kommer att uppnås eftersom redovisning av mål-
uppfyllelsen saknas. Rekommenderar att en uppföljning görs i kommande 
delårsrapporter och årsredovisning. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de 
verksamhetsmål som förbundet fastställt. I delårsrapporten uppfylls två av 
tre verksamhetsmål. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2011 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 356/11   11/KS0072 
Förbundsordning, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reviderad förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås föreligger. 
 
Den reviderad förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad förbundsordning för Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås samt 
 
att förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 357/11   11/KS0072 
Ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundets avsiktsförklaring har ändrats och heter nu istället ägardirektiv. 
Ändamålen som förr fanns i förbundsordningen är nu flyttade till ägar-
direktivet i stället. 
 
Förslag på ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
föreligger. 
 
Det reviderade ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C inhämtar en redovisning från räddningschef 
Hans Erlandsson om betydelserna i § 16 i förbundsordningen ”innan 
förbundsdirektionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar 
utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas” och 
§ 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås tillåter inte 
direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att informera 
respektive kommunfullmäktige först”. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås samt 
 
att ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 358/11   11/KS0072 
Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan några år bedriver räddningstjänsten intern och extern utbildning på 
kommunens mark på Norra Tång vägen. Marken ligger på del av Torsås 2:42 
och omfattas av cirka 3 800 kvm. Övningsfältet är nödvändigt för att kunna 
bedriva extern utbildning på ett tryggt och säkert sätt samt för att kunna 
bibehålla och utveckla kompetensen hos förbundets operativa personal. 
 
Räddningstjänsten har med tiden utvecklat övningsfältet med containersystem 
och andra för verksamheten nödvändiga byggnationer för att klara de högt 
ställda utbildningskrav som finns.  

 

Det som räddningstjänsten idag inte är nöjda med är framförallt två saker: 
 

1. Det behövs asfaltera en viss yta, inklusive oljeavskiljare för att kunna  
      omhänderta det kemikaliespill som blir vid övningar.  
 
Det är viktigt både för arbetsmiljön och ur miljösynpunkt. Idag kontaminerar 
eventuellt spill den mark där övningen genomförs och i ett längre perspektiv 
även grundvattnet. Ytvattnet i den intilliggande bäcken kan bli kontaminerat 
vid spill och skada det växt och djurliv som där råder. 
 

2. Det behövs el för att kunna säkerhetsställa arbetsmiljön både från den  
    externa och interna verksamheten.  
 

För att utsläppen av rökgaser ska minska vill Räddningstjänstförbundet satsa  
på gasoluppvärmning istället för att använda fibröst material. Denna 
investering avser förbundet att klara själva. 

 

Räddningstjänstförbundet yrkar med denna framställan att Torsås kommun 
genomför föreslagna åtgärder. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 
kommer att stå för uppkomna kapital och drift kostnader. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun är positiva till att genomföra ovanstående investeringarna  
     på övningsfältet samt 
 
att ekonomikontoret upprättar ett förslag på hyresavtal med Räddnings-  
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås för del av fastigheten Torsås 2:42,  
     cirka 3 800 kvm. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 359/11   11/KS0072 
Samverkan, Räddningstjänstförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om en förstudie avseende en 
eventuell samverkan inom Södra Kalmar län gällande räddningstjänsten. 
 
Fördelarna med en samverkan är: 
 
• Större utryckningsorganisation 
• Bättre uthållighet 
• Enhetlig standard 
• Tillgång till specialresurser 
• Kompetens och utveckling 
• Samordnad utbildningsverksamhet 
• Övningsanläggningar 
• Bättre ledningsorganisation 
• Möjliggör besparingar med minskade konsekvenser 
• Mindre administration 
• Rekrytering 
• Rutiner och samarbete. 
 
Kommunerna i södra Kalmar län inklusive invånare: 
 
Kalmar 62 388 
Nybro 19 576 
Mörbylånga 13 834 
Mönsterås 12 980 
Borgholm 10 806 
Emmaboda 9 223 
Torsås 7 044 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun deltar i förstudien avseende en eventuell samverkan inom  
     Södra Kalmar län gällande räddningstjänsten. 
-----  
Sändlista 
Räddningschef Hans Erlandsson 
Räddningschef Gert Friberg, Kalmar Brandkår 
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AU § 360/11   11/KS0010 
Risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 
 
Ärendebeskrivning 

I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att 
kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap informerade om åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat 
beredskapsläget. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6) ska 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys redovisas enligt följande punkter.  

  
1. Övergripande beskrivning av kommunen.  

2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod.  

3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område.  

4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden 
inom kommunens geografiska område.  

5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan 
disponera för att hantera extraordinära händelser.  

6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan 
leda till en extraordinär händelse.  

7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade 
risker som kan leda till en extraordinär händelse.  

8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av 
ytterligare åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.  

Analysen ska redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 september 
under mandatperiodens första år. Redovisningen ska ske i elektronisk form om 
inte särskilda skäl föreligger. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 360/11, Risk och sårbarhetsanalys för Torsås 
kommun 2011 

 

Krisberedskapsförmåga ska bedömas utifrån delförmågorna, krishanterings-
förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga 
störningar. Dessa delförmågor ska bedömas med hjälp av indikatorer som 
anges i föreskrifterna. En samlad bedömning görs med hjälp av bedömnings-
nivåer enligt följande skala: 
 
1. Förmågan är god (kommunen respektive landstinget bedöms ha resurser 

och kapacitet att kunna lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid 
extraordinära händelser) 

 
2. Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister (samhällsservice 

åsidosätts i viss mån för att prioritera mer akut verksamhet. Kommunen 
har inte tillräckligt med resurser för att lösa sina uppgifter på ett 
tillfredsställande sätt) 

 
3. Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig (kommunens respektive 

landstingets resurser kraftigt understiger det som behövs för att lösa de 
uppgifter som är samhällsviktiga vid extraordinära händelser) 

 
4. Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga (kommunen respektive 

landstinget står i det närmaste oförberett) 
 

Sammantaget har Torsås kommun en viss generell krishanteringsförmåga men 
den är bristfällig eftersom det framför allt saknas utbildning och övning för 
personal i krisledningsorganisationen samt utrustning och lokaler för 
krisledning med uthållighet.  

 
Sammantaget har Torsås kommun en viss generell förmåga att motstå 
störningar men den är bristfällig. Framförallt saknas permanent reservkraft till 
vitala funktioner som IT, telefoni, datorer, fjärrvärme och äldreboende. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 361/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal II 2011    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familje-
omsorgen, handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har verkställts. 

 

Rapport kvartal II, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 3 
Typ av bistånd: Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 132, 155, 162 
Antal män: 2 
Antal kvinnor: 1 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-30 infordra från social-  
     förvaltningen en redovisning av hur många beslut som verkställts under  
     kvartal II, 2011.  
 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
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AU § 362/11   11/KS0015 
Arbetsmarknadsenheten AMIE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvaret för Arbetsmarknadsenheten åvilar idag kommunstyrelsen samtidigt 
som socialförvaltningen har personal och sysselsättning/aktiviteter på 
”Vågen”. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten AMIE ska tillsammans med social- 
tjänsten arbeta med individer som har behov av att stöttas på sin väg tillbaka 
till arbetsmarknaden genom att kartlägga hur det har fungerat tidigare för 
individen och hur det fungerar idag. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-10-19 § 127 att i princip ställa sig positiva till ett 
övertagande av arbetsmarknadsenheten samt att innan övertagandet av 
verksamhetsansvaret inleda en förhandling med kommunstyrelsen om förut- 
sättningarna för övergången.  
 
Mona Magnusson, M vill ha noterat till protokollet att arbetsmarknadsenheten 
inte ska läggas under IFO utan under socialchefen som en egen enhet. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att träffa en överenskommelse med  
     socialchefen Ninna Melin om övergången av arbetsmarknadsenheten från  
     kommunstyrelsens verksamhetsområde till socialnämndens verksamhets-  
     område. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 363/11   11/KS0198 
Klimat- och energistrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunal 
klimat- och energistrategi inom ramen för de nationella klimatmålen. Klimat 
och energistrategin är ett resultat av projektet Uthållig kommun och bygger på 
två olika framtagna dokument, Energibalans 2088 framtagen av Energikontor 
sydost och strategi för energieffektivisering av WSP. 
 
Klimat- och energistrategin omfattar förslag till vision, strategiska över-
väganden samt tidsatta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är framtagna för att 
fokusera på tre olika områden: information, energieffektivisering och 
transporter. 
 
Strategin är uppbyggd att alla åtgärdsförslag utgår från samhällsbyggnads- 
förvaltningen och därifrån sker samarbetet med olika berörda förvaltningar 
eller bolag. Strategin berör alla förvaltningar och bolad indirekt och målet är 
att i ett senare läge koppla förvaltningarnas och bolagens egen Klimat- och 
energimål till detta dokument. 
 
Berörda förvaltningar och bolag har fått möjlighet att gå igenom och ge 
förslag till förändring i förslaget Klimat- och energistrategi. Ingen av bolagen 
har inkommit med svar. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-09-20 § 171, beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige anta klimat- och energistrategin i sin helhet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-09-07 § 112 och socialnämnden beslutar 
2011-09-21 § 116 att ingen erinran föreligger på förslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-10-03 § 130 att läroplanen tar upp mycket 
kring klimat- och energistrategi och att nämnden följer dessa anvisningar samt 
att energi- och klimatsamordnaren föreslås arbeta som en konsultativt stöd 
mot bildningsförvaltningen. 
 
Ledamöterna vill att till kommunstyrelsen redovisas definitionen tätort med 
anledning av att i Energibalans 2008 finns inte Gullabo med som tätort. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Annika Åberg Persson till kommunstyrelsen 2011-11-30 för en  
     genomgång av Klimat- och energistrategi för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen, Annika Åberg Persson 
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AU § 364/11 
KF § 152/11   11/KS0193 
Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås gällande 
rivning av ”Gula villan”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 176 att avvakta med rivning av 
”Gula villan” tills Torsås Bostads AB:s ombyggnad av fastigheten på 
Allfargatan 25 är klar. 
 
Karl-Erik Gustavsson hemställer om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ompröva sitt beslut om rivning av gula villan samt att behandla detta 
medborgarförslag snarast möjligt, så att nytt beslut hinner komma till stånd 
innan nu gällande beslut om rivning hinner verkställas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” överlämnas till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för närvarande är det inte aktuellt att riva fastigheten eftersom avtal är  
     tecknat med Torsås Bostads AB fram tills att renovering är klart av deras   
     fastighet på Allfargatan 25, 
 
att därefter är avsikten att utreda renoveringsbehovet för en eventuell   
     användning av fastigheten, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 365/11 
KF § 154/11   11/KS0209 
Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av 
vattendragen i kommunen och medverka till att åtgärder vidtas där rensningar 
och eventuella breddningar kan behövas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – översyn av vattendragen i kommunen överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommun till  
     bygg- och miljönämnden och Vattenrådet för yttrande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Vattenrådet 
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AU § 366/11   11/KS0006 
Skrivelse från undrande invånare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkommen 2011-10-31 från undrande invånare som förväntar sig ett 
agerande föreligger. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse samt 
 
att överlämna skrivelsen till bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 367/11   11/KS0086 
Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik 
 
Ärendebeskrivning 

 

Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt 
landstingsfullmäktige våren 2011 har kommunerna och landstinget beslutat att 

• ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och  
      samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i  
      Kalmar län och länets kommuner,  
 
• Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m.  
     2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och  
     riksfärdtjänst, 
 
• genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 

öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå 
fr.o.m. 2012-01-01, 

 
• landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per  
      2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till  
      överlåtelseavtal. 
 
Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende 
Kalmar Läns Trafik AB upphör att gälla den 31 december 2011. Landstinget 
förvärvar Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per 2012-01-01. Ett 
separat avtal har tecknats om överlåtelse av Kommunernas aktier i Kalmar 
Läns Trafik AB till Landstinget. 

Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan landstinget 
och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med princip-
överenskommelsen som grund. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels för den 
regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och principöverenskommelsen ”Organisation och 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, dels färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 

Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, den 27 oktober 
2011. Avtalet ska behandlas av respektive fullmäktige före årsskiftet och 
kommunerna rekommenderas att besluta att godkänna avtalet samt ändra i sitt 
färdtjänstreglemente så att ansvaret överförs till Landstinger i Kalmar län. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 367/11, Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik 
 
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län samt 
reglemente för Kalmar läns trafikstyrelse föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna avtalet gällande Kalmar läns kollektivtrafik. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 368/11   11/KS0086 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun godkända av 
kommunfullmäktige 2010-06-16 § 73 föreligger. 
 
När kommunen undertecknat avtalet om Kalmar läns kollektivtrafik övergår 
färdtjänsten till Landstinget. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16 § 73 gällande riktlinjer för 
     färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun med anledning av att  
     ansvaret överförs till Landstinget i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 369/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunchef Jan Darrell informerar om: 

Utvecklingsdagarna för ledningsgruppen på Stufvenäs 9 – 10 november 2011  

Bygglovsansökan för lusthuset i Bergkvara är inlämnat till bygg- och miljö- 
nämnden. Komplettering kommer att göras med en kartskiss 

Resursfördelningsmodell 

Visionsarbete för ledamöterna i kommunfullmäktige 2011-12-06 

Torsås kommun har beviljats 626 306 kronor för arbete med att förbereda och 
utveckla valfrihetssystemet (LOV). 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 

Intressenter till Faurecia vill träffa ledningen för Torsås kommun 

Uppstart av en central mötesplats. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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AU § 370/11   11/KS0006 
Invigning av Torskolans matsal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna och tjänstemännen i arbetsutskottet avslutar sammanträdet med 
att medverka vid invigningen av Torskolans renoverade matsal Valhall.  
 -----  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


