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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 46 – 64 
 
§ 46 Överlåtande av dispositionsavtal, Bergkvara 2:1  
§ 47 Förfrågan klättervägg i sporthallen   
§ 48 Information Social företag, Olssonska   
§ 49 Familjecentral i Torsås    
§ 50 Arkivreglemente för Torsås kommun    
§ 51 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering  
§ 52 Förvärv av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77  
§ 53 Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i  

Torsås kommun 
§ 54 Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad 
§ 55 Lagen om Valfrihet LOV   
§ 56 Kommunstyrelsens internbudget 2012  
§ 57 Fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar,  

Mörbylånga och Borgholms kommun 
§ 58 Verksamhetsplan för Klimat – och energi  
§ 59 Kurser och konferenser 
§ 60 Tidplan Budget 2013, plan 2014-2015 
§ 61 Ekonomreglemente, revidering 
§ 62 IT översyn 
§ 63 Lokalutredning 
§ 64 Förstudie – Lantbruksturism i Torsås kommun 
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AU § 46/12  12/KS0038 
Överlåtelse av dispositionsavtal, Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal är upprättat 2001-01-23 mellan Torsås kommun och ägarna till 
fastigheten Garvaren 4 gällande disposition av ett område cirka 30 kvm på del 
av Bergkvara 2:1. 
 
Nu ska fastigheten försäljas och fastighetsmäklaren efterhör om de nya ägarna 
kan överta dispositionsavtalet daterat 2001-01-23. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att dispositionsavtalet som tecknats 2001-01-23 med Doris och Håkan 
     Kullberg bekräftas att gälla på samma villkor med de nya ägarna till  
     fastigheten Garvaren 4, Stefan Nordin och Carin Lantorp,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet med de nya ägarna på fastigheten Garvaren 4. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 47/12   10/KS0104 
Förfrågan om klättervägg i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Adam Vildanfors, idrottslärare på Mjölnerskolan 
om möjlighet till klättervägg nu när det byggs en ny bollhall. 
 
Magnus Andersson, VD på Torsås Fastighets AB informerar om att någon 
klättervägg inte har funnits med vid projektering av nya hallen. Om det 
överhuvudtaget är möjligt och vad det i så fall ska innebära i tillkommande 
kostnad kan han inte svara på direkt.  En klättervägg är ju inte bara väggen 
utan även de säkerhetsordningar som måste finnas. Det är också en uppenbar 
riks att byggnation av en klättervägg medför att även belysning och ventila-
tionsdragningar måste förändras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Adam Vildanfors 
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AU § 48/12   11/KS0056 
Information Socialt företag, Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om mötet 2012-01-24 med 
gruppen som arbetar med det sociala företagskonceptet samt med 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet och kommunal företrädare för att 
klara ut förutsättningarna för att gå vidare med projektet. 
 
Nytt möte kommer att ske 2012-03-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 49/12   11/KS0101 
Information Familjecentral i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en kort lägesrapport om ärendet 
familjecentral i Torsås.  
 
En beräkning över ytan på lokaler föreligger från Landstinget, totalt 448 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakt tas med Landstinget för ett studiebesök på en familjecentral. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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AU § 50/12 11/KS0233 
Arkivreglemente för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reviderat arkivreglemente för Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 51/12 
AU § 236/11 11/KS0148 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på riktlinjer för Torsås kommun ärendehantering. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att komplettera stycket E-post hantering med ”förvaltningscheferna ansvarar för att  
     IT-personalen meddelas vid nyanställningar och anställningar som upphör”, 
 
att översända förslaget på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering till  
     nämnderna för synpunkter samt 
 
att synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 2011-09-30. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07 
 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden och bildnings-
nämnden har ingen erinran mot förslaget på riktlinjer för Torsås kommuns 
ärendehantering. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 52/12  
AU § 353/11 11/KS0214 
Förvärv av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Fortifikationsverket om Torsås kommun är 
intresserad av att förvärva fastigheten Torsås 5:77. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att notera Fortifikationsverkets förfrågan om att förvärva fastigheten  
     Torsås 5:77 samt  
 
att ärendet återkommer igen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07 
 
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket efterhör om kommunen tagit ställning 
till ett eventuellt förvärv av fastigheten. 
 
Torsås kommun erbjuds att förvärva fastigheten till en kostnad av 200 000 
kronor. 
 
Om intresse inte finns kommer fastigheten att säljas via budgivning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna köpekontrakt/köpebrev. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 54/12 12/KS0032 
Fördjupad översiktsplan över Oskarhamns stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Oskarshamns kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan 
över Oskarhamns stad. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en 
helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter och vägleda den kommande 
planeringen av stadens utveckling för ett hållbart samhälle. Visionen är den 
attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna. 
 
Torsås kommun har tillfälle att lämna synpunkter på planens innehåll senast 
2012-03-09 till Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger mot fördjupad översiktsplan över Oskarshamns  
     stad.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 55/12  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 2011-11-22: 
 
att redovisa upprättat avtal med Bengt Jartsell gällande uppdraget att förbereda  
     och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06 
 
Avtal angående införande av Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV i Torsås 
kommun föreligger . 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att kommunchef Jan Darrell uppdras att upprätta en specificerad uppdrags- 
     beskrivning med Senior Partners enligt upprättat avtal 2011-07-04, 
 
att notera redovisningen av avtalet som tecknats med Senior Partners  
     Management AB gällande uppdraget att förbereda och utveckla  
     valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal innefattande uppdragsbeskrivning angående 
     införande av Lag om valfrihetssystem LOV, 
 
att bemyndiga kommunchef Jan Darrell att underteckna avtalet, 
 
att delta i informationsmötet tillsammans med socialnämnden 2012-03-02.  
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 56/12 
AU § 45/12   11/KS0071 
Kommunstyrelsens internbudget 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens internbudget för 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-07: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa kommunstyrelsens internbudget för 2012. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 57/12  12/KS0059 
Fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, 
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson och C Roland Swedestam, S informerar om 
mötet i Kalmar där det diskuterades möjligheten och framtida behovet av 
fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga 
och Borgholms kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 58/12  12/KS0047 
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning för 
Torsås kommun 2012 daterad 2012-01-27 från Annika Persson Åberg. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning  
     2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 59/12  12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan inkommit från Coompanion till ett dialogmöte om Kooperationens 
år 2012 2012-02-27 i Kosta. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka i dialogmöte om Kooperationens år 2012, 
     2012-02-27 i Kosta. 
-----  
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AU § 60/12   12/KS0053 
Tidplan Budget 2013, plan 2014 – 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till tidplan för budget 2013, plan 2014 – 2015. 
 
2012-02-07  Arbetsutskottet, preliminärt bokslut.   
 
2012-03-08  Kommunstyrelsen, gemensamma planerings- 
  förutsättningar. 
  Boksluts- och budgetdialog med nämnder/bolag. 
  Företrädare för CESAM deltar. 
2012-03-14 Ekonomiavdelningen utsänder budgetanvisningar till 
  förvaltningarna/nämnderna inför inlämnande av  
  budgetförslag. 
 
2012-04-27 Sista dagen för nämnderna att lämna in budgetförslag  

(drift/investeringsbudget) 2013-2015 och förslag till 
taxor/avgifter 2013. Budgetförslagen ska vara MBL- 
förhandlade. 
 

2012-05-08  Arbetsutskottet, ekonomiavdelningen redovisar   
budgetförutsättningar utifrån vårpropositionen och 
nämnderna sina budgetförslag. 

2012-05-10 CESAM. 
2012-05-22 Arbetsutskottet, central resursfördelningsmodell och   

budgetramar 2013, plan 2014-2015. 
2012-05-29   Kommunstyrelsen, central resursfördelningsmodell och   

budgetramar 2013, plan 2014-2015. 
 

2012-06-11 Kommunfullmäktige, central resursfördelningsmodell  
  och budgetramar 2013, plan 2014-2015. 
  
  Juli-november, förvaltningarna/nämnderna  
   arbetar med verksamhetsplanering, mål och  

internbudget. 
 

2012-08-14 Arbetsutskottet, delårsrapport. 
2012-08-28   Kommunstyrelsen, delårsrapport. 
 
2012-09-10 Kommunfullmäktige, delårsrapport. 
2012-09-24 CESAM 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 60/12, Tidplan, Budget 2013, plan 2014 – 2015 
 
2012-09-27 Extra arbetsutskott, ekonomiavdelningen redovisar  

budgetförutsättningar utifrån budgetpropositionen.  
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade  
förutsättningar sedan budgetramar. 
 

2012-10-16 Arbetsutskott, budget 2013, plan 2014 – 2015.  
Ekonomiavdelningen presenterar, redovisar budget-  
förutsättningar utifrån Sveriges kommuner och  
landstings prognos i oktober över skatter och bidrag  
2013-2015. 

2012-10-18  CESAM 
2012-10-30 Kommunstyrelsen, budget 2013, plan 2014 – 2015 
 
2012-11-12 Kommunfullmäktige, budget 2013, plan 2014 – 2015. 
2012-11-30 Sista dag för nämnderna att lämna in sina intern-

budgetar (drift- och investeringsbudget) för 2013. 
 

Utöver detta redovisas till kommunstyrelsen nämndernas månadsuppföljningar 
med helårsprognoser för februari, mars, april, maj, augusti, september och 
oktober. 
 
I arbetsutskottet 2012-03-06 kommer ett preliminärt bokslut för kommunen 
att presenteras och i kommunstyrelsen 2012-03-27 lämnas en sammanställd 
redovisning.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till tidplan för budget 2013, plan 2014 – 2015. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen
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AU § 61/12  12/KS0054 
Ekonomireglemente, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av ekonomireglementet för Torsås kommun föreligger. 
 
Förändringar i reglementet: 
 
Kravverksamhet 
 
Punkt 7, Påminnelse ska utsändas fem arbetsdagar efter fakturans förfallo- 
datum och förfaller till betalning efter åtta arbetsdagar. 
 
Punkt 8, Inkassokrav skall utsändas fem arbetsdagar efter påminnelsens 
förfallodatum och förfaller till betalning efter tolv dagar. 
 
Inköp/upphandling 
 
Punkt 3, Direktupphandling kan ske om upphandlingsbeloppet understiger 
288 000 kronor per objekt typ under en tolvmånadersperiod för varor, tjänster 
och entreprenader. Förväntade upphandlingar för de kommande tre åren ska 
också tas in i beräkningen. Det är det sammantagna upphandlingsbeloppet som 
gäller och det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen för att komma under 
gränserna. 
 
Punkt 4, Vid direktupphandling under 15 000 kronor kan inköp göras direkt 
utan krav på direktupphandlingsprotokoll med mera. 
 
Representation 
 
Punkt 2, Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att 
besluta om kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente. 
-----  
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AU § 62/12  12/KS0057 
IT översyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika IT-chef Kent Frost lämnar en lägesrapport om 
organisationen och verksamheten inom IT. 
 
Utifrån detta vill IT-chefen att en konsult utreder organisationen och verk- 
samheten inom detta område. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på att en konsult utreder organisationen och  
     verksamheten inom IT, 
 
att uppdra åt IT-chefen att genomföra en utredning och att finansiering sker  
     inom IT-verksamhetens budget. 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
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AU § 63/12  12/KS0033 
Lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden och socialnämnden har påbörjat att se över sina lokaler 
samt sin organisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med anledning av ovanstående avvakta med den stora lokalutredningen som  
     beslutats i kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163. 
----  
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AU § 64/12  12/KS0040 
Förstudie - Lantbruksturism i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 
I alla tider har städer varit stora turistdestinationer. I dag söker dock fler och 
fler efter nya typer av upplevelser, vilket har lett till att lantbruksturism är en 
växande turismnäring i Sverige. Lantbruksturism innebär att man som lant-
brukare erbjuder aktiviteter såsom exempelvis måltidsupplevelser, gårdsbutiker, 
hästturism eller betessläpp. Andra aktiviteter kan vara aktivitetsbanor, grissafari 
eller traktorrace. 

 
Att bo på lantgård är ett koncept som är en del av lantbruksturismen. Grund-
konceptet innebär att man bor på en gård med ett levande lantbruk. Bo på 
Lantgård är också ett gemensamt varumärke för cirka 500 landsbygdsföretagare 
i Sverige. Basen för dessa är inom jord, skog och landsbygdens miljö. Enligt 
konceptet Bo på Lantgård ska gästen uppleva gården som ett levande lantbruk 
eller en lantgårdsmiljö.  
 
Informationsmöte genomförs med syfte att undersöka intresset av att utveckla 
lantbruksturismen bland lantbrukare i Torsås kommun. Förutom den 
turismansvarige från Torsås kommun deltog bland andra en företagarcoach 
från LRF Sydost och sex lantbrukare från Torsås kommungrupp inom LRF. På 
mötet diskuterades bland annat nuläge, behov och goda exempel. Enligt 
lantbrukarna bedrivs i dag ingen verksamhet gällande lantbruksturism inom 
Torsås kommun. Närmaste Bo på Lantgård finns i Rugstorp i Nybro kommun. 
I samma kommun finns Agebo aktivitetsgård med olika aktiviteter kopplade till 
lantbruk. I Kristianopel genomförs varje år ett traktorrace, vilket lockar många 
besökare.  

 
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att utveckla 
lantbruksturism i Torsås kommun. 

 
Initiativtagare till projektidén är Torsås kommun. Diskussioner har förts med 
Möre resurscentrum som är intresserade av att vara projektägare. En förut-
sättning för att kunna utveckla verksamheten är att lantbrukare i kommunen är 
intresserade. Därför kommer vi i förstudiens början att genomföra ett 
inspirationsseminarium och därefter arbeta för att få svar på frågorna ovan.  
 
Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojekt – Startgas föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad ansökan om delaktivitet inom paraplyprojekt –  
     Startgas. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 


