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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2012-01-17, 08.00 – 12.30     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Mona Magnusson, M 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Josephine Hermansson, Länsstyrelsen i Kalmar län § 14      
 Lars Persson, säkerhetssamordnare § 27 
 Kent Frost, ekonomichef § 29 
       
  
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-01-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 32 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg  
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Kommunledningskontoret 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 32 
 
§ 1 Delgivningsärende    
§ 2 Kurser och konferenser   
§ 3 - 4 Delegationsärende 
§ 5 Beslutsattestanter 2012 
§ 6  Kostnadsberäkning Torsås 2:54   
§ 7 Om- och tillbyggnad av entré, Skogsgläntan  
§ 8 Revidering bildningsnämndens reglemente  
§ 9 Revidering arvodesreglemente   
§ 10 Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor  
§ 11 Ordning av kommunfullmäktiges beslutade utredningar (Roland) 
§ 12 Avveckla tjänst som konsumentrådgivare   
§ 13 Ersättare i Bergkvara Hamn & Stuveri AB  
§ 14 Besök gällande ensamkommande flyktingbarn    
§ 15 Avsluta vindkraftsexpo 
§ 16 Muddring av småbåts-/gästhamn Dalskär  
§ 17 Medborgarundersökning 2012   
§ 18 Stöd till Katthemmet i Kalmar   
§ 19  Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås  
 kommun    
§ 20 Miljonprogrammens utflyttare som resurs för Sveriges  
 landsbygder 
§ 21 Ansökan, projektverksamhet    
§ 22 Delårsrapport 2011, Regionförbundet i Kalmar län  
§ 23 Verksamhetsplan, budget 2012, Samordningsförbundet 
§ 24 Budget 2012, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 25 Inköps- och anställningsstopp, redovisning 
§ 26 Kommunledningen informerar   
§ 27 Namn till larmlista / SOS     
§ 28 Gullaboaffären 
§ 29 Lägesrapport pågående bokslutsarbete 
§ 30 Avtal gällande abonnemang för centralantennanläggningar i  
 Torsås 
§ 31 Referensgrupp, Vision Bergkvara 
§ 32 Skriftliga yrkande 
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AU § 1/12 12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2012-01-01. 
 

• Skrivelse gällande att Rosenblads stänger butiken i Torsås kommun, 
11/KS0037. 
 

• Skrivelse från en som ska flytta från kommunen, 11/KS0017. 
 

• Information om Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. 
 

• Resurser för att stödja utvecklingsidéer i kommunen, söka finansiering från 
Tillväxtverket, 11/KS0037. 

 
• Inkomna mail gällande infartsväg i Bergkvara, 11/KS0234. 

 
• Samråd inför planerad vattenverksamhet i Grisbäckens avrinningsområde, 

11/KS0006. 
 

• SmåKom, Nyhetsbrev december 2011, De regionala högskolorna viktiga 
för regional utveckling, 11/KS0128. 

 
• Ansökan om nätkoncession för linje, 36 kV markkabel mellan Breaviks- 

udde och Mulatorp, Torsås kommun, 8203 C(1), 11/KS0154. 
 

• PentaCon, Spimfab-projekt, Söderåkar 7:1, Torsås 2:42, Miljöteknisk mark-
undersökning, 10/KS0183. 

 
• Information från Ungt Företagande. 

 
• Rapport om äldreomsorgen från fackförbundet Kommunal, 11/KS0006. 

 
• Sveriges kommuner och landsting, Trygghet och säkerhet 2011, Tema 

Brottsförebyggande arbete, 11/KS0030. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 1/12, Delgivningsärende 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera och godkänna redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 2/12 12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Inspirationsdag angående FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2012-02-16, 
Oskarshamn. 

 
Seminarium, Så ska vi exportera Nybro & Kalmarregionen, 2012-02-01, 
Nybro. 
 

• SKL Kommentus, inbjudan till årsstämma, 2012-04-17, Stockholm. 
 

• Sveriges kommuner och landsting, Arbetsmarknads- och näringslivsdagar 
2012, En effektiv arbetsmarknad – en nödvändighet för framtida välfärd, 
2012-03-15—16, Uppsala. 

 
• En konferens om färdtjänst & riksfärdtjänst, 2012-03-20—21, Eskilstuna. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Henrik Nilsson Bokor medverkar vid Regionförbundet i Kalmar län,  
     Inspirationsdag angående FN-konventionen om rättigheter för personer  
     med funktionsnedsättning, 2012-02-16 i Oskarshamn samt 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
Sändlista 
Henrik Nilsson Bokor
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AU § 3/12  11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
inköp under december 2011. 
 
• ML Rental AB, Autoplan, Ramavtal avseende leasing och administration 

avseende bilar. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 4/12  11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under december 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 5/12   12/KS0018 
Beslutsattestanter 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2012-01-01: 
 

Driftbudget    

Ansvar Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
1100 Kommunchef Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kansliadministratör Jan Darrell Kommunchef 
1120 Ekonomichef Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1130 Personalchef Per Lindberg Personalchef Kenth Norrman Personalsekreterare 
1150 Turistansvarig Lise-lotte Gustavsson Turismansvarig Jan Darrell Kommunchef 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
      
Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand kommunchef Jan Darrell och i andra hand 
ekonomichef Kent Frost alla ansvarsområden.   
      
Investeringsbudget    

Projekt Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
      
1112 Datautrustning Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
      
Balanskonton som är kopplade till:    

Ansvar Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
11 Kommunchef Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
112 Ekonomichef Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

1122 
Ekonomiassistent, 
kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1132 Personalassistent Carina Johansson Personalassistent Birgitta Eriksson Löneassistent 
    Mona Magnusson Löneassistent 

    Per Lindberg Personalchef 

    Kenth Norrman Personalsekreterare 
1133 Lönesassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Löneassistent Carina Johansson Personalassistent 
    Mona Magnusson Löneassistent 
    Per Lindberg Personalchef 
    Kenth Norrman Personalsekreterare 
1134 Lönesassistentbefattning 2 Mona Magnusson Löneassistent Birgitta Eriksson Löneassistent 
    Carina Johansson Personalassistent 
    Per Lindberg Personalchef 
    Kenth Norrman Personalsekreterare 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

Fortsättning 
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Fortsättning § 5/12, Beslutsattestanter 2012  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 6/12   12/KS0029 
Kostnadsberäkning renovering Torsås 2:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2011-05-10 § 158 att inhämta en 
kostnadsberäkning på renovering av blomsteraffären och lägenheten i del av 
Olssonska fastigheten. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 2011-12-09 inlämnat förslag på 
kostnader samt bygg- och målningsbeskrivning för fastigheten. 
 
Lägenheten, övervåning 
 
Uppskattad kostnad för renovering och stambyte enligt upprättad rums-
beskrivning, inklusive el och vs-arbeten 590 000 kronor, byte av köksinredning 
inklusive vitvaror 70 000 kronor. 
 
Blomsteraffären 
 
Alternativ 1 
 
Uppskattad kostnad för byte av stamledningar och el exklusive diskbänkar och 
porslin, 195 000 kronor. 
 
Alternativ 2 
 
Uppskattad totalkostnad för byte av stamledningar, el, målning, mattor samt 
nytt innertak med infälld belysning 395 000 kronor. 
I kostnaden ingår underlag till relationshandlingar. 
För eventuell byggledning tillkommer kostnad cirka 30 000 kronor. 
Kostnad för kalkylering med mera cirka 25 000 kronor. 
 
Samtliga kostnader exklusive mervärdesskatt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att kommunchefen kontaktar hyresgästen till blomsteraffären och inhämtar  
     synpunkter på en eventuell hyreshöjning alternativ förvärv av fastigheten,  
 
att notera redovisningen från Johnny Kullberg gällande renovering av lägenhet  
     och blomsteraffär i Olssonska fastigheten. 
-----  
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AU § 7/12   11/KS0092 
Om- och tillbyggnad av entré på Skogsgläntan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05 § 156 att hemställa till kommun-
styrelsen om att få genomföra byggnationen av entré på Skogsgläntan med 
anledning av att det är ett arbetsmiljöärende. 
 
En ekonomisk kalkyl daterad 2011-11-15 från Magnus Andersson, VD Torsås 
Fastighets AB föreligger. 
 
Kostnad för inbyggnad av veranda cirka 9 kvm, cirka 240 000 kronor. Detta 
medför en tillkommande hyra för bildningsnämnden om 2 400 kronor per 
månad exklusive moms. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår eftersom det för tillfället inte är aktuellt enligt bildnings- 
     nämnden.  
-----  
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AU § 8/12   11/KS0172 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05 § 159 att föreslå kommunfullmäktige 
att godta föreslaget till nytt reglemente. 
 
Förslag på nytt reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 9/12 
KF § 140/11 
KS § 261/11 
AU § 279/11  11/KS0036 
Översyn arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom Irma Folkesson, C avsade sig uppdraget som ordförande i kultur- 
och fritidsutskottet anser Irma att det är lämpligt att arvodet för uppdraget 
som bildningsnämndens ordförande blir ett delat arvode. Lämpligen bör 
arvodet ligga på ungefär samma nivå som för 2:e vice ordförande i 
bildningsnämnden. Detta bör gälla från och med 2011-09-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från  
      ordförandes arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9/12, Översyn arvodesreglemente 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från 
      ordförandes  arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-24 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30 § 55 att ett förslag 
på förändrat reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är 
kultur- och fritidsutskottets uppgifter ska redovisas 2011-08-29, vilket inte är 
gjort yrkar Roland Swedestam, S åter- remiss av ärendet gällande arvode till 
ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestams, S med instämmande av Lena Gustafssons, V 
yrkande, finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten Bondesson, 
Marcus Johansson, Pär Larsson, Irma Folkesson, Åsa Haglund – Rosenborg, 
Linda Eriksson, Christina Svensson, Jörgen Johansson samtliga C och Mona 
Magnusson, Ewy Svensson, Magnus Nilsén, Magnus Svensson samtliga M 
reserverar sig mot beslutet. 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 9/12, Översyn arvodesreglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att återremittera ärendet och i samband med att reviderat reglementet för 
     bildningsnämnden fastställs, även besluta om förändring i arvodes- 
     reglementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Förslag på revidering av arvodesreglementet föreligger gällande vad som avses 
med förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande 
ledamöter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att komplettera nuvarande arvodesreglementet med: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från  
      ordförandes arvode, 
 
att § 1 tredje stycket Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan  
     ordförande alternativ vice ordförande kontaktas när det krävs för  
     ordförandebeslut. Arvode utgår vid förrättning, stryks,  
 
att Alternativ 1 i förslag på revidering gällande vad som avses med  
     förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande  
     ledamöter läggs som en bilaga ett förtydligande till reglementet, 
  
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att efter revidering godkänna och fastställa arvodesreglementet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 10/12  11/KS0072 
Handlingsprogram enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” skall kommunen/förbundet för varje ny 
mandatperiod anta ett nytt handlingsprogram för dels räddningstjänst dels för 
förebyggande verksamhet. 
 
Innan antagande skall de myndigheter och de verksamheter som kan ha 
väsentligt intresse av programmens innehåll ha möjlighet att ge synpunkter på 
förslag till handlingsprogram. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås har upprättat ett förslag på ett 
handlingsprogram för mandatperioden 2011-2014 där Torsås kommun nu har 
möjlighet att ge synpunkter på.   
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till ett handlingsprogram för  
     mandatperioden 2011-2014, enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 11/12  12/KS0033 
Ordning av kommunfullmäktiges beslutade utredningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör ordningen av kommunfullmäktiges utredningar 
och hänvisar till beslut 2011-11-28 där kommunchefen uppdras att utreda vad 
en kommun som Torsås behöver i form av ledning och administration och 
verksamhetslokaler samt att den politiska organisationen ses över. I god tid 
inför nästa upphandling av kollektivtrafiken utreda om kommunen ska 
fortsätta med linjelagd skolskjutstrafik i förhållande till utökad närtrafik. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar offert från PwC avseende uppföljning av 
tidigare genomförd studie angående administrativa funktioner i Torsås 
kommun. 
 
Kommunchefen redovisar förslag till innehåll och omfattning för en 
lokalutredning i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att den administrativa utredningen uppgraderas och representant från PwC 
     bjuds in till arbetsutskottet samt 
 
att kommunchefen redovisar Herrljunga kommuns lokalutredning vid nästa  
     arbetsutskott. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 12/12  11/KS0038 
Avveckla tjänst som konsumentrådgivare 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med krav på besparingar inom den kommunala verksamheten har 
beslut tagits om att avveckla konsumentrådgivning. Detta innebär att Nybro 
kommun ej kan leverera de tjänster som Torsås kommun tidigare köpt. 
 
Mats Arner, Nybro kommun efterhör om Torsås kommun godkänner att 
eventuellt avveckla tjänsten redan från början av 2012 alternativt vid halvårs-
skiftet 2012. 
 
Verksamhetsberättelse för konsumentverksamheten 2010 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till nästa arbetsutskott se över kommunens skyldighet att handha tjänsten  
     samt undersöka om någon grannkommun vill ta över tjänsten. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 13/12  12/KS0030 
Ledamöter i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 173 att utse fem ordinarie och fem 
ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
I bolagsordningen står det att det ska finnas fyra ersättare och för att Bolags-
verket ska godkänna styrelsen måste en ersättare strykas. 
 
Ersättare idag som sitter med i styrelsen är: 
 
Bengt Bertilsson, C 
Hans-Peter Ludwig, C 
Björn Ekelund, M 
Sören Bondesson, S 
Roger Isberg, S 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/12  11/KS0016 
Ensamkommande barn och ungdomar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 § 80 att utreda möjligheterna att ta 
emot ensamkommande barn och unga i mindre omfattning. 
 
Josephine Hermansson från Länsstyrelsen i Kalmar län föredrar ärendet. 
 
Länsstyrelsens uppdrag 
 
• Överlägga med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn, 
• Verka för att det finns beredskap och kapacitet i länet för mottagande av 

ensamkommande barn, 
• Utveckla samverkan mellan kommuner och myndigheter i länet för 

mottagande, boende och introduktion. 
 
Ansvarsfördelning 
 
• boende och omsorg. 
 
Länsstyrelsen (2011-01-01) 
 
• förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och 

andra berörda aktörer. 
 
 Migrationsverket 
 
• teckna överenskommelser, 
• anvisa barn till kommunerna, 
• prövning av asylärende och ersättningsärende. 
 
Socialstyrelsen 
 
• tillsyn. 
 
Prognos och behov 
 
• Omkring 2 500 ensamkommande barn och ungdomar förväntas söka asyl i 

Sverige under 2012  
• För att tillgodose behovet om platser måste ytterligare 402 asylplatser 

tillkomma. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 14/12, Ensamkommande barn och ungdomar 
 
Olika typer av överenskommelser 
 
• Blandad överenskommelse (exempel 10 platser) 
• Överenskommelse om visst antal barn (exempel 5 barn) 
• Separata överenskommelser 
• Flerkommunsöverenskommelser (exempel Ronneby, Sölvesborg och 

Olofström). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialnämndens arbetsutskott till arbetsutskottet för att diskutera  
     frågan om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar samt  
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
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AU § 15/12  12/KS0014 
Avsluta verksamheten vindkraftexpo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet avser att avsluta verksamheten vindkraftexpo inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta verksamheten vindkraftexpo samt 
 
att se över anställningsförhållandet med anställd personal inom vindexpo.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 16/12  11/KS0231 
Muddring av småbåts-/gästhamnen och hamnavgifter, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från ordförande Lars Östman, Bergkvara Båtklubb daterad 
2011-12-06. 
 
Bergkvara Båtklubb har vid flera tillfällen i samband med möten med 
representanter för kommunen tagit upp frågan angående muddring.  
 
Flera båtar har blivit stående på botten vid lågt vattenstånd. Detta gäller både 
gästande båtar och båtar med hemmahamn i småbåtshamnen. 
 
Återigen är frågan beträffande höjning av båtplatsavgifterna aktuell, vilket även 
drabbar gästande båtar. Vid förra tillfället denna fråga var uppe svarade 
Båtklubben att det är omöjligt att höja priset innan muddring har genomförts 
och detta gäller fortfarande. 
 
Båtklubben tillsammans med flera olika föreningar arbetar med Visions 
Bergkvara som bland annat går ut på att göra Dalskär mer turistvänligt. Då går 
det inte att erbjuda båtplatser där man blir stående på botten. Ett flertal båt-
gäster har påtalat problemet.  
 
Bergkvara Båtklubb har varit övertygade om att kommunen skulle hålla sitt 
löfte om att muddra hamnen men har nu insett att så inte skett. Båtklubben ber 
därför att snarast få ett skriftligt besked om när muddring ska ske. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av de utredningar samt kostnadsberäkningar  
     som gjorts gällande muddring av småbåtshamnen. 
-----   
Sändlista 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 
Tommie Sigvardsson 
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AU § 17/12 
AU § 403/11   11/KS0218 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 250 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 183 av dessa 
mer än en gång. 
 
Torsås kommun medverkade våren 2008. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2012-02-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde i januari 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i vårens medborgarundersökning 2012,  
 
att kostnaden 47 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens budget för  
     2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 18/12   11/KS0104 
Stöd till Katthemmet i Kalmar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lista med 279 namn har inlämnats 2011-12-08 där de vill att Torsås kommun 
använder 15 000 kronor av våra skattepengar till att stödja Katthemmet i 
Kalmar (för att de ska ta emot övergivna katter även från vår kommun). 
 
Djurskyddet Kalmar har tidigare anhållit om bidrag med 15 000 kronor per år 
för hjälp med omhändertagande av vilsegångna katter i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-26 § 131 att överlämna ansökan till bygg- och 
miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att stödja Katthemmet i Kalmar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 20/12   12/KS0031 
Miljonprogrammen kan ge arbetskraften vården med mera 
behöver, Miljonprogrammens utflyttare som resurs för Sveriges 
landsbygder 
 
Ärendebeskrivning 

 

Carlos Rojas med kollegor i MIKLO (www.miklo.se) har i tre år jobbat som 
konsulter åt Jordbruksverket, för att titta på om miljonprogrammen kan bli en 
resurs för gles- och landsbygdskommuner. Slutsatsen är att de kan det, och 
konkretiserades i en rapport som kom förra veckan och blev uppmärksammad 
ibland annat Rapport och i dagarna även i Dagens Nyheter. Där tittades det på 
vilken arbetskraft som flyttade ut från Norra Botkyrka, och vilken arbetskraft 
som fanns där utan att vara sysselsatt – och parade ihop den med bästa möjliga 
kommun, som i det här fallet blev Hedemora.  

De har till exempel behov av 100 personer bara inom den kommunala vården 
och fler på landstinget. Samtidigt är det den största yrkesgruppen bland de 4 
000 som flyttar ut från Norra Botkyrka varje år, och dessutom står det 365 
personer i kö på Botkyrkas arbetsförmedling, som söker just såna jobb. Samma 
sak inom flera andra fält som tillverkningsindustrin och administrativa tjänster 
inom till exempel ekonomi med mera. 

Slutsatsen är – skulle Hedemora skapa kunskap om sin kommun och 
möjligheterna som finns i den, i Botkyrka, skulle sannolikt många inom fem år 
välja att flytta dit. I andra undersökningar som gjorts har det visat sig att 77 
procent av alla miljonprogramsbor mellan 18 och 45 år kan tänka sig att bo på 
landsbygden. 

Därför vill de på MIKLO arbeta för kommuner som vill jobba ännu mer 
konkret med detta. Jordbruksverkets uppdrag var spekulativt och ett 
experiment med siffror.  

Skulle Torsås vilja vara först i kön tror Carlos Rojas att kommunen kan ha 
mycket att vinna på denna ”outnyttjade” marknad. 

Rapporten Miljonprogrammens utflyttare som resurs för Sveriges 

landsbygder föreligger. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i miljonprogrammet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 21/12   12/KS0006 
Ansökan om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen 
för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi 
för romsk inkludering 2012-2032 
 
Ärendebeskrivning 
 
En samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk 
inkludering genomförs 2012-2032. Insatserna inom ramen för den tjugoåriga 
strategin för romsk inkludering ska inledningsvis koncentreras till ett antal 
pilotkommuner för att intensifiera utvecklingsarbetet. 
 
Regeringskansliet kommer att ha det övergripande ansvaret med att samordna 
och följa strategin. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer att ha ett 
operationellt ansvar för pilotverksamheten. 
 
Torsås kommun erbjuds härmed att ansöka om att från och med 2012 
medverka i denna fyraåriga pilotverksamhet (2012-2015) för romsk 
inkludering. 
 
Genomförandet av strategin kommer genomgående präglas av romsk 
delaktighet och inflytande och kontinuerlig uppföljning av romers mänskliga 
rättigheter på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Fem kommuner som ska ingå i pilotverksamheten kommer att utses utifrån 
dem som ansökt. Pilotkommunerna kommer att få ekonomiskt stöd (cirka 
700 000 kronor per år) för att bygga upp en struktur i den kommunala 
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framförallt områdena 
utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Medverkan i utvecklingsarbetet 
förutsätter viss egenfinansiering av kommunen. 
 
Ansökan ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast 2012-03-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ansöka om att medverka i den fyraåriga pilotverksamhet  
     (2012-2015) för romsk inkludering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 22/12   11/KS0125 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011, Regionförbundet i Kalmar 
län 

Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunalförbund) enligt lagen 2022:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionför- 
bundets verksamhet skall fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 103/11 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2011 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Regionförbundets revisorer bedömer efter en översiktlig granskning: 
 
delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, 

förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet, 

resultatet i delårsrapporten är förenlig med två av tre finansiella mål, 

måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken 
verksamhetsberättelse, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. För att 
utveckla respektive verksamhetsuppföljning bör en sammanfattning av mål- 
uppföljelsen göras. Det bör även göras en prognos av måluppfyllelsen för 
helåret. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 23/12   11/KS0049 
Verksamhetsplan, budget, medlemsavgift 2012, Samordnings-
förbundet i Kalmar län 

Ärendebeskrivning 
 
Från Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit verksamhetsplan och 
budget för 2012 samt medlemsavgifter får år 2012 samt Samordnings-
förbundets styrelseprotokoll daterat 2011-11-18.  
 
Dessutom översänds från styrelsen minnesanteckningar och grupparbetssvar 
från en framtidskonferens i Oskarshamn 2011-10-20 som anordnades av 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 24/12   11/KS0133 
Budget 2012, Ekonomisk planering 2013-2014, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 

Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmarsunds Gymnasieförbund har inkommit budget för 2012 samt 
ekonomisk planering 2013-2014.  
 
Trots drastiska ramförändringar under perioden 2012-2014 på grund av 
minskade elevkullar och Gy2011, betonar styrelsen vikten av att stärka 
gymnasieförbundets attraktionskraft genom att bibehålla en hög kvalitet och 
samtidigt satsa för att ge våra elever de bästa förutsättningarna och verktygen 
för att nå kunskapsmålen. 
 
Som ett led i detta arbete lyfter styrelsen särskilt fram följande fokusområden 
under perioden 2012-2014: 

• Alla elever skall nå kunskapsmålen 

• Eleven i centrum – trygghet och trivsel 

• Elever i behov av särskilt stöd 

• Digital kompetens 

• Ekonomi i balans 

• Sfi och yrkesutveckling 

• Jämställdhet 

• En skola på vetenskaplig grund. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/12   11/KS0227 
Inköps- och anställningsstopp, redovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar nämndernas konsekvenser utifrån inköps- 
och anställningsstoppet. 
 
Socialnämnden 
 
Tiden för införandet är för kort för att se några omedelbara konsekvenser. 
Vilka konsekvenser ett inköps- och anställningsstopp på längre sikt har är svårt 
att avgöra i nuläge. 
 
Bildningsnämnden 
 
När det gäller anställningsstoppet så är det ett nytt terminsskifte och därför har 
flera nyanställningar och förlängningar av anställningsavtalen för visstids- 
anställda varit uppe. 
 
När det gäller inköpsstoppet har åtaganden fullföljts från tiden innan stoppet 
infördes. Utöver detta har ett avtal ingåtts med ett utbildningsföretag om att 
temporärt placera två – tre elever, för att de ska ges möjlighet att nå målen med 
sin undervisning. Sedvanliga interkommunala avgifter för elever som studerar 
med annan huvudman samt biblioteket har gjort bokinköp i vanlig ordning. 
 
Bygg- och miljönämnden / Tekniska nämnden 
 
Inga beslut om anställningar och inga större inköp att rapportera. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Allmän återhållsamhet inom ekonomiförvaltningen. Minskade inköp inom IT-
området. 
 
Inga konsekvenser över huvudtaget på personalavdelningen. 
 
Inga större inköp inom kansliavdelningen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att anställningsstoppet upphör med 
omedelbar verkan. 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att upphäva 
     anställnings- och inköpsstoppet. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 26/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
CentralaLedningsGruppens (CLG) minnesanteckningar finns inlagda i  
intranetet. 
 
Socialchef Ninna Melin efterhör var ärendet gällande familjecentral ligger  
idag. Inväntar svar från Landstinget gällande lokal. Eventuellt göra ett  
studiebesök på någon familjecentral. 
 
Uppstart 2012-01-16 för Mötesplats på Järnvägsgatan 1 i Torsås. 
 
Del av fastigheten Faurecia sålt till TM-Design. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 27/12   12/KS0010 
Telefonlista/larmlista till SOS 
 
Ärendebeskrivning 

 

Säkerhetssamordnare Lars Persson informerar om larmning av krislednings-
nämnd och stab via SOS. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 

att kommunchef och säkerhetssamordnare upprättar en larmlista för staben 
     samt 
 
att det upprättas en särskild larmlista för krisledningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
Säkerhetssamordnare Lars Persson  
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AU § 28/12 
KS § 357/11 
AU § 412/11 
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 2011-11-22: 
 
att bjuda in Bengt Eriksson för en redovisning av företagets förutsättningar  
     samt få en helhetsbild över aktiebolaget. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06: 
 
Nuvarande innehavare drar sig tillbaka av personliga skäl men en ny intresserad 
övertas affären i Gullabo. 
 
Bengt Eriksson ordförande i Gullaboaffären och Stig Hellström, Landsbygds-
mentorerna informerar kort om planerna för Gullaboaffärens framtid. 
 
Butiken är idag behov av en fasadrenovering, nytt golv, nya armaturer med 
mera och man kan få bidrag från Regionförbundet till del av detta under 
förutsättning av medfinansiering. 
 
Förslag är att kommunen går in som delägare i bolaget med 300 tkr.  
 
Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S tar inte ställning till något 
beslut utan vill ta med ärendet till sina partigrupper. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ärendet tas upp igen för vidare handläggning, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/11, Gullaboaffären 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-12-12: 
 
Marie Jansson, KD meddelar att hon inte kommer att ta ställning till några 
beslut i ärendet gällande Gullaboaffären. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att Torsås kommun ställer sig positiva till att stödja 
Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att stödja Gullaboaffären eller att 
avstå finner han att kommunstyrelsen beslutat att avstå från att gå in som del- 
ägare i Gullaboaffären. 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Henrik Nilsson Bokor, S, 
Sören Bondesson, S, Mona Magnusson, M och Margareta Ohlin FP avstår från 
att stödja Gullaboaffären. 
 
Protokollsanteckning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha till protokollet antecknat att Torsås kommun bör 
stödja Gullaboaffären. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att avstå från att stödja Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Landsbygdsmentorernas skrivelse gällande begäran om delägande av 
affärsfastighet i Gullabo föreligger. 
 
Boende i Gullabo har ställt upp med 125 000 kronor för att rädda butiken. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     beslut. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 29/11  12/KS0034 
Lägesrapport pågående bokslutsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport kring pågående bokslutsarbete 
för 2011. Stämmer av förslag gällande avsättning för sluttäckning Hallagärde 
soptipp och nedskrivning av anläggningstillgångar avseende hamnverksam- 
heten. 
 
Ekonomichefen efterhör med anledning av momssänkning om lunchpriset  
65 kronor på institutionerna för gäster ska sänkas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inom ramen av 2011 års budget avsätta medel för sluttäckning Hallagärde  
     soptipp samt för nerskrivning av värdet på investeringar i hamnen,  
 
att lunchpriset 65 kronor ska vara oförändrat. 
-----  
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AU § 30/11 
KS § 1/12 
KS § 358/11  11/KS0232 
Avtal gällande abonnemang för centralantennanläggningar i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sedan många år tillbaka 
upprättat avtal med Hemtema gällande kabel-TV. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-01-09 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om sammanträffandet med VD 
Magnus Andersson från Torsås Bostads AB, ekonomichef Kent Frost och 
Christer Andersson från Hemtema AB med anledning av abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ärendet med utgångspunkter 
från ett PM sammanställa av advokat Henrik Seeliger daterat 2011-12-28. 
 
Detta PM är en sammanfattande juridisk bedömning av Torsås kommuns och 
Torsås Bostads AB:s skyldighet att ersätta Hemtema för deras kabeltv-service 
till det kommunala lägenhetsbeståndet. 
 
Ersättningskravet baseras på ett avtal som löpte ut 1994 men som ändå kan 
tolkas som gällande genom konkludent handlande. 
 
En viktig omständighet är om ersättningen är rimlig. 
 
Torsås Bostads AB:s VD Magnus Andersson har undersökt vad som gäller i ett 
antal andra kommuner och kommit fram till att i normalfallet ligger 
ersättningen till kabeltv-leverantören mellan 20 och 30 kronor per lägenhet. 
Ersättningen i Hemtemas gamla avtal ligger inom denna ram. Noteras att det 
finns enstaka avtal med lägre ersättning. 
 
Advokat Henrik Seeligers samlade bedömning är att kommunen/Torsås 
Bostads AB bör inleda en förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 30/12, Avtal gällande abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C anser att man bör följa advokatens 
rekommendationer och kommunen och Torsås Bostads AB inleder en 
förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att förhandling inte ska ske med anledning av att 
inget formellt krav har inkommit till Torsås kommun från Christer Andersson 
på Hemtema AB. En faktura på det samlade kravet på Torsås kommun 
infordras från Hemtema och därefter tas ställning till om fakturan ska bestridas 
och tvisteförhandling inleds. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-09: 
 
att bifalla Roland Swedestam, S yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2012-01-16 från Christer Andersson, 
Hemtema AB med anledning av uppkommen situation snarast uppta en 
förhandling beträffande serviceavgift Kabel-TV 1990-2010 föreligger. 
 
Mona Magnusson, M utsedd justerare för kommunstyrelsens protokoll  
2012-01-09 har lämnat in en skrivelse som bilagts protokollet, där 
beskrivningen av Rolands Swedestams, S yrkande inte godtas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inte ta ställning till Christer Anderssons framställan utan överlämna  
     skrivelsen till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 31/12  11/KS0097 
Arbetsgrupp, Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan om att bilda en referensgrupp 
för att utveckla Torsås kommun som ett turistmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bilda en referensgrupp för att utveckla Torsås kommun som ett turistmål. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 32/12  12/KS0006 
Skriftliga yrkande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson efterhör om inte de yrkande som lämnas vid 
sammanträden i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan  
vara skriftliga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i arbetsutskott,  
     kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska vara skriftliga. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 
 
 


