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  Närvarande § 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef 371  
Kent Frost, ekonomichef 371 – 374, 385 
Per Ålind och Eva-Lena Larsdotter, Kalmar 
kommun 

 
375 

Christian Franzén, Nybro kommun 376 
Tara Braem, flyktingsamordnare 376 
VD Henrik Andersson och Göran Andersson, 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB  

 
385 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 371 - 396 
 

§ 371 Dispensansökan för anställning inom bildningsförvaltningen 
§ 372 - 373 Månadsuppföljning januari – september 2011  
§ 374 Förslag till regler vid representation 
§ 375 Presentation om Kalmars förslag till översiktsplan  
§ 376 Information från Nybro kommun gällande ensamkommande 
 flyktingbarn    
§ 377 Riktat ekonomiskt stöd till Gullabo Sportklubb  
§ 378 Delgivningsärende    
§ 379 Sammanhållen bebyggelse (samlad bebyggelse)  
§ 380 - 383 Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
§ 384 Kostorganisationen i kommunen  
§ 385 Information från Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
§ 386 Reglemente för krisledningsnämnden i Torsås kommun 
§ 387 Bildande av Trafikråd    
§ 388 Protokoll från Kulturföreningen Olssonska gården/Sociala  
 företag  
§ 389 Presidieposter i Överförmyndarnämnden/skrivelse angående  
 God man/Förvaltare  
§ 390 Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet 
 i Torsås kommun    
§ 391 Förslag sammanläggning av Torsås och Söderåkra pastorat 
§ 392 Kurser och konferenser 
§ 393 Utfart Spelet 11 
§ 394 Gullaboaffären 
§ 395 Lagen om Valfrihet (LOV) 
§ 396 Dispenser för anställningar 
§ 397 Inrättande av gemensamhetsanläggning, Kroka 
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AU § 371/11 11/KS0024 
Dispensansökan för anställning inom bildningsförvaltningen 
       
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om dispens föreligger från bildningsnämnden gällande rektor på 
Korrespondensgymnasiet samt ett sex månaders vikariat på 85 % gällande skol- 
kurator. 
 
Personalutskottet beslutar 2011-11-15: 
  
att bjuda in bildningschef Jon-Erik Egerszegi till arbetsutskottet 2011-11-22 för  
     en redovisning av förutsättningarna för dispensansökningarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-11-22 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi informerar om att den organisation med en 
tillförordnad rektor på Korrespondensgymnasiet är inte hållbart utan behovet 
är stort att en rektor anställs.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att dispens lämnas för anställningarna gällande rektor på Korrespondens-  
     gymnasiet samt ett sex månaders vikariat på 85 % gällande skolkurator. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 372/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning januari – oktober 2011, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med – 2,4 mkr i budget-
uppföljningen för januari – oktober2011. 
 
Detaljplaner – 230 tkr 
Kalmar Läns Trafik AB (terminskort) – 818 tkr 
Färdtjänst (handläggning och resor) – 300 tkr 
Överförmyndarnämnd (avtal >budget) – 70 tkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum (utvändiga åtgärder) – 350 tkr 
Rekrytering – 650 tkr 
Kansliet +150 tkr 
Samhällsbyggnadschef (chef vakant september – oktober) + 140 tkr 
Bildningsförvaltningen -100 tkr netto löner/konsult 
Arvoden, kommunstyrelsen -220 tkr (fem extra sammanträden + 
utbildningsdag med extern föreläsare) 
Valnämnden + 30 tkr 
Fastigheter – 115 tkr  
Ekonomichefens verksamhet +490 tkr 
Turismansvarig -120 tkr 
Vågen -330 tkr 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – oktober 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 373/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 
2011 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomikontoret har upprättat en skrivelse daterad 2011-11-09 om 
uppföljningsprocessen för 2012. 
 
För att uppnå en bättre struktur i uppföljningsarbetet 2012 har kommun-
styrelsens sammanträde placerats den sista veckan i respektive månad. 
Processen är tänkt att fungera så att månadsuppföljningarna redovisas direkt i 
kommunstyrelsen. På så sätt får alla ledamöter i kommunstyrelsen aktuell 
information direkt och vid behov kan kommunstyrelsen uppdra till sitt arbets- 
utskott att arbeta vidare med frågan. 
 
Praktiskt fungerar det så att en bokföringsperiod stängs sex arbetsdagar in i 
nästa månad. Därefter har förvaltningen en dryg vecka på sig att slutföra upp- 
följningsarbetet som ska vara klart runt den tjugonde för att sedan informera 
sin nämnd innan informationen delges kommunstyrelsen. 
 
Samtliga nämnder redovisar ett underskott förutom bygg- och miljönämnden 
för perioden januari – oktober 2011.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med – 2,4 mkr i budgetupp-
följningen för januari – oktober2011. 
 
Detaljplaner – 230 tkr 
Kalmar Läns Trafik AB (terminskort) – 818 tkr 
Färdtjänst (handläggning och resor) – 300 tkr 
Överförmyndarnämnd (avtal >budget) – 70 tkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum (utvändiga åtgärder) – 350 tkr 
Rekrytering – 650 tkr 
Kansliet +150 tkr 
Samhällsbyggnadschef (chef vakant september – oktober) + 140 tkr 
Bildningsförvaltningen -100 tkr netto löner/konsult 
Arvoden, kommunstyrelsen -220 tkr (fem extra sammanträden + 
utbildningsdag med extern föreläsare) 
Valnämnden + 30 tkr 
Fastigheter – 115 tkr  
Ekonomichefens verksamhet +490 tkr 
Turismansvarig -120 tkr 
Vågen -330 tkr 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 373/11, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – oktober 2011 med helårsprognos 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med 0,9 mkr (lägre löne- 
kostnader, lägre konsultkostnader, lägre förrättnings- och granskningsavgifter, 
mindre bostadsanpassningar samt ökade statsbidrag). 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 0,9 mkr.  
 
Skattefinansierad verksamhet: 
vinterväghållningen 300 tkr, ökat statsbidrag + 400 tkr, elkostnader belysning 
100 tkr, förtöjning småbåtshamn 100 tkr. 
 
Taxefinansierad verksamhet: 
minskade anslutningsavgifter -300 tkr, underhåll, energikostnader, kemikalier, 
slamhantering -400 tkr. 
 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,8 mkr. 
 
Äldreomsorgen totalt, + 100 tkr, förutom centralt budgeterade besparings-
åtgärder som ej får fullt genomslag i år – 1,4 mkr 
Hälso- och sjukvård 100 tkr 
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,1 mkr 
Försörjningsstöd – 1,0 mkr 
Utredningar IFO – 0,9 mkr 
Ungdomssamordnare vakant + 200 tkr 
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS, + 1,2 mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 0,5 mkr. 
 
Största underskottet finns på centrala verksamheter där budgeten för inter- 
kommunala ersättningar, fristående förskola och skolköken inte räcker till. 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos en prognostiserad avvikelse per 
31/12 med -5,7 mkr. 
 
Förändring Finansförvaltningen i oktober avser effekter av en eventuellt sänkt 
diskonteringsränta i pensionsskuldsberäkningen.  
 
Riktpunkt 67 %. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 373/11, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – oktober 2011 med helårsprognos 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – oktober 2011,  
 
att notera och godkänna ekonomikontorets skrivelse gällande uppföljnings-  
     processen för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 374/11 11/KS0DNR 
Förslag på regler vid representation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till regler vid representation föreligger. 
 
Representation där kommunen är givaren kan vara av två slag, extern 
representation respektive intern representation. 
 
Den externa representationen riktar sig till företrädare från offentliga sektorn, 
företag och andra organisationer som ett uttryck för sedvanlig gästfrihet.  
 
Med intern representation avses representation gentemot kommunens 
anställda, förtroendevalda och pensionärer som tidigare varit anställda vid 
kommunen. 
 
Representationskostnader kan avse kostnader för måltider med alkoholfri 
dryck (och därtid hörande kostnader) samt gåvor. 
 
Representation i samband med pågående upphandling ska undvikas. 
 
Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S föreslår att punkten gällande 
personalfest tas bort från reglerna vid representation. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att punkten gällande personalfest tas bort samt   
 
att i övrigt godkänna och fastställa upprättade regler vid representation. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 375/11 
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 2011-09-13: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
Per Ålind och Eva-Lena Larsdotter, Kalmar kommun presenterar Kalmars 
förslag till översiktsplan gällande Region Kalmarsund. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera presentationen av Kalmars förslag till översiktsplan gällande Region  
     Kalmarsund, 
 
att kommunchef Jan Darrell tar med sig frågan till chefsgruppen om en 
     kontaktperson som ska ingå i arbetsgruppen. 
-----  
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AU § 376/11  11/KS0016 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christian Franzén från Nybro kommun informerar om Nybro kommunens 
arbete när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Nybro kommun har avtal om 5 ungdomar per år med snittålder på 17 år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från Nybro kommun om arbetet när det gäller  
     mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
-----  
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AU § 377/11 
AU § 309/11   11/KS0186 
Riktat ekonomiskt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Sportklubb genom Bengt Eriksson ansöker om ett riktat ekonomiskt 
stöd med anledning av att idrottsplatsen Dackehed anslutits till det kommunala 
vattnet. 
 
På idrottsplatsen finns en djupborrad brunn och har sedan idrottsplatsen 
byggdes varit ansluten till det kommunala avloppssystemet. 
 
Idrottsplatsen anslöts till det kommunala vattnet när det upptäcktes att det 
fanns e-colibakterier i vattnet. 
 
Enligt tekniska nämnden är anslutningsavgiften 25 000 kronor när man redan 
är ansluten till avloppssystemet vilket är mycket pengar för en liten förening. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-26: 
 
att överlämna skrivelsen från Gullabo Sportklubb till tekniska nämnden för  
     yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-09-07 § 105 att tekniska nämnden som 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen kan inte subventionera 
anslutningsavgiften eftersom samma förutsättningar skall gälla för alla 
abonnenter inom verksamhetsområdet för kommunalt VA enligt 
likställighetsprincipen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana Gullabo Sportklubb att hemställa om en avbetalningsplan hos 
     tekniska nämnden,  
 
att notera tekniska nämndens beslut 2011-09-07 § 105. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 34  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 378/11   11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Skrivelse från Rose-Mari Larsson, gällande projekt - alkoholfritt 

aktivitetshus för unga vuxna 
• Nya skrifter från Sveriges kommuner och landsting, legala skillnader mellan 

privat och offentlig verksamhet samt viktigt att tänka på inför ett beslut om 
alternativa driftformer och samverkan, 11/KS0030 

• Information från Hela Sverige ska leva! 
• Information om trådlösa nätverk i skolor 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att skrivelsen från Rose-Mari Larsson gällande aktivitetshus hanteras av  
     socialnämnden, 
 
att godkänna och notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden
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AU § 379/11   11/KS0212 
Sammanhållen bebyggelse (samlad bebyggelse) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samlad bebyggelse antogs av kommunfullmäktige 2009-02-25 § 19.  
 
Då samlad bebyggelse enligt nya Plan- och bygglagen (PBL) är ändrat till 
sammanhållen bebyggelse skall beslut tas i kommunfullmäktige att samlad 
bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse enligt tidigare gjord 
utredning. 
 
Innan beslut fattas är samtliga byggnationer inom samlad bebyggelse att 
betraktas som byggnationer utom detaljplanelagda områden. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 197 att föreslå kommun-
fullmäktige att besluta att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse enligt bygg- och  
     miljönämndens beslut 2011-10-25 § 197. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 380/11 
AU § 256/11   11/KS0166 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena och Ingemar Skotheim, Bergkvara ansöker om att få köpa del av 
Ragnabo 3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-17 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Lena Skotheim på den mark som önskas få köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:53 och 3:54 och omfattar 
cirka 273 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
att inhämta bygg- och miljönämndens synpunkter på ansökan. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1976-05-05. Enligt gällande 
detaljplan är området avsett för park och plantering (allmän platsmark). 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén yttrande: 
 
Kommunen ska enligt Plan- och bygglagens 4 kap 4 § vara huvudman för 
allmänna platser om det i detaljplan inte angetts att någon annan skall vara 
huvudman till exempel en samfällighet. Även om någon annan är utsedd att 
vara huvudman skall marken vara tillgänglig för allmänheten. 
 
En slutsats av detta är att marken inte kan säljas eller arrenderas ut så att 
marken upphör att vara tillgänglig för medborgarna. 
 
Ska man besluta att sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att 
detaljplanen ändras. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 195 att ta byggnadsingenjörs 
Christer Franzéns yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja marken eftersom marken ligger inom allmän platsmark 
     och ska vara tillgänglig för allmänheten. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen
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AU § 381/11 
AU § 257/11   11/KS0169 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Cecilia Kurtsson och Markus Nylander, Bergkvara ansöker om att få köpa del 
av Ragnabo 3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-11-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Cecilia Kurtsson och Markus Nylander på den mark som önskas 
köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:52 och omfattar cirka  
153 kvm. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1976-05-05. Enligt gällande 
detaljplan är området avsett för park och plantering (allmän platsmark). 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén yttrande: 
 
Kommunen ska enligt Plan- och bygglagens 4 kap 4 § vara huvudman för 
allmänna platser om det i detaljplan inte angetts att någon annan skall vara 
huvudman till exempel en samfällighet. Även om någon annan är utsedd att 
vara huvudman skall marken vara tillgänglig för allmänheten. 
 
En slutsats av detta är att marken inte kan säljas eller arrenderas ut så att 
marken upphör att vara tillgänglig för medborgarna. 
 
Ska man besluta att sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att 
detaljplanen ändras. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 195 att ta byggnadsingenjörs 
Christer Franzéns yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja marken eftersom marken ligger inom allmän platsmark  
     och ska vara tillgänglig för allmänheten. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen
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AU § 382/11 
AU § 258/11   11/KS0173 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grethe och John Nielsen, Bergkvara ansöker om att få köpa del av Ragnabo 
3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Grethe och John Nielsen på den mark som önskas köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:55 och omfattar cirka  
145 kvm. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1976-05-05. Enligt gällande 
detaljplan är området avsett för park och plantering (allmän platsmark). 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén yttrande: 
 
Kommunen ska enligt Plan- och bygglagens 4 kap 4 § vara huvudman för 
allmänna platser om det i detaljplan inte angetts att någon annan skall vara 
huvudman till exempel en samfällighet. Även om någon annan är utsedd att 
vara huvudman skall marken vara tillgänglig för allmänheten. 
 
En slutsats av detta är att marken inte kan säljas eller arrenderas ut så att 
marken upphör att vara tillgänglig för medborgarna. 
 
Ska man besluta att sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att 
detaljplanen ändras. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 195 att ta byggnadsingenjörs 
Christer Franzéns yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja marken eftersom marken ligger inom allmän platsmark  
     och ska vara tillgänglig för allmänheten. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen
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AU § 383/11 
AU § 259/11   11/KS0174 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie och Conny Axelsson, Bergkvara ansöker om att få köpa del av Ragnabo 
3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Marie och Conny Axelsson på den mark som önskas köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:56 och omfattar cirka  
238 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
att inhämta bygg- och miljönämndens synpunkter på ansökan. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-11-22 
 
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1976-05-05. Enligt gällande 
detaljplan är området avsett för park och plantering (allmän platsmark). 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén yttrande: 
 
Kommunen ska enligt Plan- och bygglagens 4 kap 4 § vara huvudman för 
allmänna platser om det i detaljplan inte angetts att någon annan skall vara 
huvudman till exempel en samfällighet. Även om någon annan är utsedd att 
vara huvudman skall marken vara tillgänglig för allmänheten. 
 
En slutsats av detta är att marken inte kan säljas eller arrenderas ut så att 
marken upphör att vara tillgänglig för medborgarna. 
 
Ska man besluta att sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att 
detaljplanen ändras. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 195 att ta byggnadsingenjörs 
Christer Franzéns yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja marken eftersom marken ligger inom allmän platsmark  
     och ska vara tillgänglig för allmänheten. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen
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AU § 384/11  11/KS0210 
Kostorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi samt bildningsnämndens arbetsutskott 
upplever otydligheter med kostorganisationen vad gäller den del som lyder 
under socialförvaltningen. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2011-10-19 § 111 att vända sig till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med en fråga kring hur kommunens 
kostorganisation ska organiseras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell tillsammans med chefsgruppen utreder frågan. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell
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AU § 385/11  11/KS0DNR 
Information från Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP) 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Henrik Andersson och Göran Andersson från Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB föredrar ärendet. 
 
Ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden (inklusive särskild löneskatt) för 
Torsås: 
 
2005-12-31 114,7 
2006-12-31 138,4 
2007-12-31 161,5 
2008-12-31 146,0 
2009-12-31 149,2 
2010-12-31 144,4 
 
Med stöd av lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas pensions-
förmåner intjänade från och med 1998 som avsättning i balansräkningen 
medan pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse inom linjen.  
 
Förvaltat kapital – avsättningar och avkastning 
  
Totala avsättningar 1996 – 2010 2 500 000 kronor 
Avkastning 5 618 736 kronor 
Portföljvärde 2010-12-31 8 118 736 kronor 
Utveckling 225 % 
Andel 0,425 % 
   
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 386/11  11/KS0010 
Reglemente för krisledningsnämnden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att det i 
kommuner och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Reglementet för 
krisledningsnämnden bestämmer krisledningsnämndens sammansättning, 
rättigheter och skyldigheter.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-05, § 259/10, beslutades om 
revidering av krisledningen: ”Torsås krisledningsnämnd övergår till 
kommunstyrelsens arbetsutskott”. 
 
Denna revidering infördes inte i reglementet för krisledningsnämnden. I 
reviderat förslag till reglemente är detta infört. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till revidering av reglemente för krislednings- 
     nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 387/11  11/KS0080 
Bildande av Trafikråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Val till ny trafikstyrelse har genomförts av Landstingsfullmäktige. Ett första 
informationsmöte hölls 2011-10-07. Där påtalades det hur viktigt det är att vi 
även kan tillsätta personer i kollektivrådet. 
 
Rådet ska bestå av en ledamot från varje kommun och en från Region-
förbundet, dessa är rådgivande för tjänstemännen i Landstingets nya 
trafikförvaltning ”Kalmar Länstrafik”. Flera frågor och idéer rörande trafik och 
trafikstrukturer kommer här att prövas/bereds innan de går vidare som ärende 
till Trafikstyrelsen. 
 
Det är av stor vikt att vi anmäler en representant till Trafikrådet under 
november 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att föreslå Hanna Grahn som Torsås kommuns representant i Trafikrådet. 
-----  
Sändlista 
karl-johan.bodell@klt.se 
Hanna Grahn 
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AU § 388/11  11/KS0056, 11/KS0157 
Protokoll från Kulturföreningen Olssonska gården/Sociala 
företag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från möte 2011-10-24 mellan Kulturföreningen Olssonska gården 
och Slöjdhuset ekonomiska förening föreligger. 
 
Ärendet gäller att gemensamt bestämma vilka utrymmen i Olssonska gården 
som Slöjdarna ska disponera under sitt hyresavtal med Kulturföreningen 
Olssonska gården. 
 
I protokollet rekommenderas kommunen att från och med 2012 teckna 
separata hyresavtal med båda föreningarna.  
 
Tomas Stjernquist fotograf och socialterapeut, Claes Olsson företagare och 
utbildare, Hannes Hirsch hantverkare med vikingatid som specialitet och 
Norbert Kuus keramiker och socialterapeut informerar vid arbetsutskottets 
sammanträde 2011-08-16 § 234 om en eventuell framtida utveckling av 
Olssonska gården för arbetslösa och andra behövande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-26 § 311 att undersöka om möjligheter finns 
för ett samarbete mellan Kulturföreningen Olssonska gården och Sociala 
företag. 
 
Tomas Stjernquist arbetar vidare med att utveckla företagsidén för Olssonska 
gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 389/11  11/KS0116 
Presidieposter i överförmyndarnämnden från och med nästa 
mandatperiod, skrivelse angående God man/Förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från 2007-01-01 
genom en gemensam nämnd samverkat angående överförmyndar-
verksamheten. 
 
Nybro kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden tillsätts i 
Nybro kommun och ingår i dess organisation. 
 
Överförmyndarkansliet i Nybro kommun har ansvaret för beredning och 
verkställighet av nämndens beslut sam planera och administrera den 
verksamhet nämnden ansvarar för. Även förvaring av de fyra kommunernas 
akter samt arkivering sker hos Nybro kommun. 
 
Överförmyndarnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Nybro 
kommun utser två ledamöter och två ersättare. Emmaboda, Torsås och Upp- 
vidinge kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. 
 
Ordförande och vice ordförande har tidigare utsetts från Nybro kommun. Nu 
diskuteras en förändring och vissa större förändringar kräver beslut av 
kommunfullmäktige i alla fyra kommuner. 
 
Vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2011-09-01 § 21, diskuterades hur 
presidieposterna ska fördelas från och med nästa mandatperiod 2015. Förslag 
är att värdkommunen Nybro ska tilldelas ordförandeposten, medan vice 
ordförande ska rotera mandatperiodvis, först Emmaboda, sedan Torsås och 
sist Uppvidinge. 
 
Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun 
besluta om: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- 
vis, först Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01. 
 
Skrivelse från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg föreligger 
angående God man/Förvaltare. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 389/11, Presidieposter i överförmyndarnämnden 
från och med nästa mandatperiod, skrivelse angående God 
man/Förvaltare 
 
Personliga ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har haft 
uppe frågan angående God man/Förvaltare på sina Nätverksträffar. Som 
personligt ombud arbetar man med personer som har psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 års ålder och uppåt.  
 
De Personliga ombud vill med den har skrivelsen säga att de tycker att God 
man/Förvaltare är ett mycket viktigt och förtroendefull uppdrag och ser att 
rollen God man/Förvaltare stärks i form av höjt arvode, bättre stöd och 
handledning. De anser att kommunen ska kunna anställa Gode män/För- 
valtare för de svåraste uppdragen och då med en bra och aktuell utbildning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- 
     vis, först Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01 samt 
 
att notera skrivelsen från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg  
-----  
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AU § 390/11  11/KS0215 
Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten fram-
går att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 391/11  11/KS0211 
Sammanläggning av Torsås och Söderåkra pastorat samt 
utredning med förslag om sammanläggning av Torsås och 
Söderåkra pastorat. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utredningen föreslår att Torsås och Söderåkra pastorat läggs samman till 
Torsås pastorat med följd att respektive kyrkliga samfälligheter läggs samman 
till Torsås kyrkliga samfällighet från och med år 2014. 
 
Enheten kommer därmed att omfatta de tre församlingarna Torsås, Gullabo 
och Söderåkra. Församlingsorganisationen berörs bara indirekt av åtgärden. 
 
Remissyttrande ska vara stiftskansliet tillhanda senast 2012-02-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på sammanläggning av Torsås och Söderåkra  
     pastorat samt utredning med förslag om sammanläggning av Torsås och  
     Söderåkra pastorat.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 392/11  11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet inbjuder till konferens om Kalmar län och regionfrågan, 
2011-12-13 i Oskarshamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverkar vid konferens om Kalmar län och regionfrågan,  
     2011-12-13 i Oskarshamn. 
-----  
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AU § 393/11  11/KS0DNR 
Tillstånd om utfartsväg från fastigheten Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Trafikverkets svar gällande utfarter från fastigheten Spelet i Bergkvara: 
 
Alternativ 1: Skepparvägen blir anslutning för ny tomt samt den intill 
Skepparvägen  
 
Alternativ 2: Båda tomterna kan ha gemensam anslutning då sikten är 
förhållandevis bra och såvida inte planen tillåter något som tar bort sikten då 
tomterna bebyggs, plank med mera. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med de nya förutsättningarna att inte bygga flerfamiljshus på fastigheten,  
     hemställs hos bygg- och miljönämnden om undantag i planbestämmelserna, 
     för utfart till Hamngatan från fastigheten Spelet i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 394/11  11/KS0206 
Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att intressent finns att ta över 
affären i Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 § 335 att Torsås kommun har en positiv 
inställning till en fortsatt dialog om Gullaboaffärens framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Bengt Eriksson för en redovisning av företagets förutsättningar  
     samt få en helhetsbild över aktiebolaget. 
-----  
Sändlista  
Bengt Eriksson 
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AU § 395/11  11/KS0158 
Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör om avtal tecknats med Bengt Jartsell gällande 
uppdrag att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att avtalet som tecknats låg med när 
ansökan inskickades till Socialstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att redovisa upprättat avtal med Bengt Jartsell gällande uppdraget att förbereda  
     och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
-----  
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AU § 396/11 11/KS0024  

Dispenser för anställningar                      
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad rektor på Korrespondensgymnasiet Johanna Fors ansöker om 
dispens för: 
 
• lärarvikarie 80 % under läsåret 11/12 i ämnet svenska och viktig 

kompetens inom specialpedagogik,  
• lärarvikarie 100 % i ämnen matematik och naturkunskap samt ansvar för 

stödundervisning i matte 
• mentor. 
 
 Rektor Lotta Elmbro, Torskolan ansöker om dispens för: 
 
• gemensam tjänst som Ma-No lärare 50 % (7 – 9) och 50 % på 

Korrespondensgymnasiet under vårterminen 2012. 
 
Förskolechef Inger Sandbäck ansöker m dispens för: 
 
• vikarierad förskolläraretjänst 100 % till 2012-06-01 
• förstärkning förskolläraretjänst 100 % för att kunna ta emot tre flykting- 

barn i åldrarna 4 – 5 år 
• barnskötartjänst 100 %, helg- och kvällsomsorg (pensionsavgång). 
 
Socialchef Ninna Melin ansöker dispens för: 
 
• 1,0 årsarbetande arbetsterapeut inom hjälpmedelsverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att dispens lämnas för anställning av 
 

            lärarvikarie 100 % i ämnen matematik och naturkunskap samt ansvar för  
            stödundervisning i matte samt att inhämta ytterligare information gällande  
            de två övriga tjänsterna på Korrespondensgymnasiet, 
 

      gemensam tjänst som Ma-No lärare 50 % (7 – 9) och 50 % på  
      Korrespondensgymnasiet under vårterminen 2012, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 396/11, Dispenser för anställningar 

 
      vikarierad förskolläraretjänst 100 % till 2012-06-01, 
      förstärkning förskolläraretjänst 100 % för att kunna ta emot tre flykting- 
      barn i åldrarna 4 – 5 år, 

                                  barnskötartjänst 100 %, helg- och kvällsomsorg (pensionsavgång), 
 

     1,0 årsarbetande arbetsterapeut inom hjälpmedelsverksamheten. 
-----   
Sändlista  
Tillförordnad rektor Johanna Fors 
Rektor Lotta Elbro 
Förskolechef Inger Sandbäck 
Socialchef Ninna Melin 
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AU § 397/11  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 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprättad ansökan undertecknas och översänds till Lantmäteriet.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bekosta lantmäteriförrättningen med max 10 000 kronor. 
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