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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 66 -  98 
 
§ 66 Redovisning energirådgivning 2011  
§ 67 Delgivningsärende  
§ 68 Kurser och konferenser  
§ 69 Redovisning Preliminärt bokslut   
§ 70 Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 2012  
§ 71 Revidering internräntan 
§ 72 Avtalsförslag LED-skärmar 
§ 73 Marknadsföringsplan    
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§ 76 Inventering inklusive riskklassning för deponier  
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§ 82 Pilotkommun inom medborgarprojekt  
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§ 92 Motion – Nämnders och styrelsers skyldigheter  
§ 93 Redovisning, Förvaltningsrättens dom gällande VA, 
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§ 98 Projekt – Tillväxt i Kalmar 
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AU § 66/12 
AU § 213/11 
AU § 197/11 
AU § 186/11 11/KS0029 
Klimat- och energisamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har tillsatt en klimat- och energisamordnare som 
enbart arbetar med energifrågor. Denna tjänst har bildats på grund av den nya 
Plan- och bygglagen kräver mer utrymme så att dagens energi- och klimat- 
rådgivare Christer Franzén inte har möjlighet att fullfölja Energimyndighetens 
uppdrag. 
 
Då kommunen har blivit beviljad ytterligare ett energistöd från Energi- 
myndigheten, i form av energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. 
Ett projekt som pågår fram till och med 2014, har denna kombinerande tjänst 
tillsats. 
 
Tjänsten kommer att vara på 80 %, var av energi- och klimatrådgivning är  
40 % och energieffektiviseringsstödet är 40 %.  
 
Annika Persson Åberg har påbörjat tjänsten från och med 2011-05-01. 
 
Tillägg till handlingsplanen 2011: 
 
Klimat- och energisamordnaren är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen 
och jobbar med energifrågor på 80 %. Energi- och klimatrådgivning är på  
40 % och de resterande 40 % ligger på energieffektiviseringsstödet för 
kommuner och landsting. Denna förändring gäller från och med 2011-05-01. 
 
Aktuell handlingsplan kommer att gälla i sin helhet förutom ovanstående 
ändring. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att inte acceptera förändringen gällande energisamordnartjänsten, 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson och ordförande i bygg- och  
     miljönämnden Magnus Svensson redovisar samtliga tjänster, projekt och  
     arbetsuppgifter inom bygg- och miljös verksamhet till arbetsutskottet 
     2011-06-07. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 66/12, Klimat- och energisamordnare 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-06-07 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar hur det ser ut på bygg- och 
miljösidan gällande antal personal och pågående projekt. 
 
Ledamöterna delges behovsutredning och tillsynsplan för bygg- och miljö- 
nämndens verksamheter 2011.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07: 
 
att notera information till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att notera Peter Perssons redovisning i arbetsutskottet 2011-06-07, 
 
att utfört arbete inom energirådgivning ska redovisas till arbetsutskottet vid  
     årsskiftet 2011/2012. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Annika Åberg Persson redovisar utfört arbete inom energirådgivning under 
2011. 
 
• Byte till ledbelysning i samtliga adventsljusstakar på kommunhusen 
• Information ut till allmänheten att tjänsten finns 
• Projekt, nattvandring på företagen 
• Bok- och experiment låda för barn 
• Byggt upp hemsidan 
• Medverkat i två kurser. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 67/12 12/KS0002 
Delgivningsärende       
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 

2012-03-01. 
 

• Öppna jämförelser 2012, Socialstyrelsen, 12/KS0002.  
 

• Skatteutjämningsutredning, SmåKom, 12/KS0042.  
 

• Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott, 
Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011, 12/KS0006. 

 
• Nya styrdokument för Sveriges kommuner och landsting, 12/KS0043, 

Verksamhetsplan och budget 2012, En fråga om demokrati. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig bakom skrivelsen från Svenljunga kommun samt 
 
att i övrigt notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
Sändlista 
SmåKom Hilkka Eskelinen  
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AU § 68/12 12/KS0003 
Kurser och konferenser       
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Möre ResursCentrum, Näringslivsdagar 27-28 april 2012. 

 
• Länsstyrelsen i Kalmar län, Workshop kring regional plan för dricksvatten-

försörjning, 2012-03-15, Kalmar. 
 

• SmåKom, Årsstämma 2012-04-25, Lundsbrunn. 
 

• Sveriges kommuner och landsting: 
Mervärdet av sammanhållningspolitiken, 2012-03-14, Stockholm. 
 

• Miljardprogrammet: 
Arbetsmöjligheter, 2012-03-15, Stockholm 
 

• Fyra föreställningar 
 
• Lunchmöte om projekt Utsikt och Insikt, 2012-03-14, Torsås 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 69/12 12/KS0034 
Redovisning Preliminärt bokslut       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en kort redovisning över årsredovisningen 
för år 2011. 
 
Årets resultat 2011 blev positivt med 4,7 mkr trots att nämndernas totala 
budgetunderskott uppgick till 4.4 mkr. Resultatet 4,7 mkr inkluderar sänkning 
av diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning och efter extra ned-
skrivning av anläggningstillgångar avseende hamnanläggningar på 3 mkr samt 
extra avsättning på 2 mkr till sluttäckning av Hallagärde soptipp.  
Därmed klaras balanskravet. 
 
 Det är sjunde året i rad som Torsås kommun uppvisar ett positivt resultat. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att årsredovisningen för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 70/12 12/KS0076 
Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 2012      
 
Ärendebeskrivning 
 
Omdisponeringar 2012 
 
Omdisponeringar 2011  

 Belopp i tkr 

Driftbudget  

  

Kommunstyrelsen -6 137 

Personalkostnader 0,50 ekonom från socialnämnden 286 
Personalkostnader 1,0 controller från bildningsnämnden 552 
AMIE överförs till socialnämnden -1 032 
Skolskjutsar överförs till bildningsnämnden -6 619 
Programlicenser 76 
Hamnen i Bergkvara avvecklas, inga intäkter 600 
  
Bygg- och miljönämnden 257 

Drift av vassklippningsmaskin (BoM § 20, 2012-02-15 240 
Programlicenser 17 
  
Tekniska nämnden 21 

Programlicenser 21 
  
Bildningsnämnden 6 697 

Personalkostnader 1,0 controller till kommunstyrelsen -552 
Skolskjutsar överförs från kommunstyrelsen 6 619 
Lön handläggare skolskjutsar 30 % 130 
Budgetregleringspost, överskott i bokslut 2011 500 
  
Socialnämnden 923 

AMIE överförs från kommunstyrelsen 1 032 
Personalkostnader 0,50 ekonom till kommunstyrelsen -286 
Programlicenser 177 
  
Finansförvaltningen -1 761 

Budgetjustering finansförvaltningen -1 261 
Budgetregleringspost, till bildningsnämnden överskott i 
bokslut 2011 

 
-500 

   
Totalt -0 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 70/12, Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 
2012 
  
Investeringsbudget   
 Belopp i tkr Projekt 

Kommunstyrelsen   
Kommunal ledningsplats 1 215 1256 
   
Bygg- och miljönämnden   
Minskning av näringsläckage i Östersjön 331 1701 
   
Tekniska nämnden   
   
Skattefinansierad verksamhet   
Trafiksäkerhetsåtgärd, Ekesvägen 1 067 1317 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28 75 1323 
Flytbryggor 300 1361 
Promenadstråk Torpgatan – T-s-k-a 15 1381 
Parkanläggningar 28 1392 
Handikappanpassningar 500 1395 
Summa 1 985  

   
Affärsdrivande verksamhet   
Ledningsnät 473 1306 
Projektering Kvilla 100 1322 
Projekt VA söder Bergkvara 3 261 1388 
Reinvestering vattenledningsnät 582 1391 
Summa 4 416  

   
Summa 6 732  
   

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att omdisponeringar / kompletteringsbudget 2012 överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beslut samt 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 71/12 12/KS0053 
Revidering internräntan       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att internräntan kommer att sänkas 
till 3,5 % år 2013.  
 
Detta innebär en minskning för Torsås Fastighets AB med 400 000 kronor och 
för tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet med 1 mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 72/12 
KS § 353/11 
KS § 351/11 
AU § 326/11 
AU § 274/11 
AU § 178/11 11/KS0017 
Avtalsförslag LED-skärmar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig initierar frågan om att sätta upp skyltar 
som välkomnar turisterna när de kommer till Torsås kommun. Fyra stycken 
skyltar vid infarterna till kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att turismansvarig upprättar ett färdigt koncept på skyltar infattande samtliga  
     kostnader samt 
 
att återkommer till arbetsutskottet för en redovisning.  
 
Arbetsutskottet behandling 2011-09-13: 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig redovisar inkomna offerter gällande 
infartsskyltar med placering norr och söder om samhället vid E22. 
 
Palmér design & konstruktion, 84 000 kronor, moms tillkommer  
Jan Olsson Form & Illustration AB, 21 500 kronor, moms tillkommer. 
 
Karl-David och Aria från MediaSken AB informerar om sin idé att synas 
genom modern dynamisk teknik. Deras arbete är att installera, driftsätta och 
underhålla digital bildvisningsteknik med LED-skärmar i alla former och 
storlekar för inom- och utomhusbruk. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att uppdra åt turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson undersöka om  
     upphandlingen av skyltarna ligger inom de regler som gäller vid offentlig  
     upphandling samt 
 
att ta fram offerter på, en skylt södra infarten på E22 alternativ två skyltar  
     södra och norra infarten på E22,  
 
att återkomma med en redovisning av de inkomna offerter till arbetsutskottet. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
Fortsättning § 72/12, Avtalsförslag LED-skärmar 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Förslag på samarbetsavtal mellan Torsås kommun och MediaSken AB samt 
MediaSken AB:s etiska riktlinjer för reklambudskap på digitala skärmar. 
föreligger. 

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

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

Från och med det datum då erforderliga tillstånd för installation och drift 
erhållits, ska installation påbörjas inom 3 månader och driftstart skall påbörjas 
inom 6 månader.  
 
Avtal gäller under fem år från och med det datum båda parterna skrivit under 
det. Avtalet förlängs automatiskt med fem år i taget om skriftlig uppsägning ej 
skett senast tolv månader före avtalets utgång. Vid förlängning omförhandlas 
prisvillkoren. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18: 
 
att ärendet återkommer efter att man tagit ställning om kommunstyrelsens  
     interbudget för 2012 samt efter en översyn av det upprättade samarbets- 
     avtalet med MediaSken AB gällande LED-skärmar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 72/12, Avtalsförslag LED-skärmar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att tillsvidare avstå från att köpa in LED-skärmar och återkomma när inköps- 
     stoppet har upphävts.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande LED-skärmar överlämnas till budgetberedningen, inför  
     budgetarbetet 2013. 
 ----- 
Sändlista 
MediaSken AB 
Turismansvarig   
Budgetberedningen 
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AU § 73/12 
AU § 398/11 11/KS0017 
Marknadsföringsplan 2012      
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustavsson presenterar förslag till ett samarbetsprojekt mellan 
Svensk Fastighetsförmedling och Torsås kommun som kan genomföras under 
2012.  
 
Syftet är att attrahera och locka nya kommuninvånare att vilja flytta till 
kommunen som har så mycket att erbjuda. 
 
Total marknadsföringskostnad för Torsås kommun under 2012 är  
199 520 kronor exklusive moms. 
 
I samarbetet ingår att Svensk Fastighetsförmedling har ensamrätt på 
försäljningen av tomterna i Torsås kommun.  
 
Svensk Fastighetsförmedling sköter annonsering, marknadsföring, planering 
med film, radio, fotograf med mera samt tar fram prospekt till visningar och 
aktiviteter, upprättar kontrakt och slutför affären. 
 
Arvode för detta är 24 000 kronor per tomt exklusive moms vid försäljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att turismansvarig arbetar vidare med att ta fram mer underlag i ärendet samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för vidare diskussion, 
 
att notera information gällande förslaget till en marknadsföringsplan för 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt turismansvarig att inhämta anbud från intresserade fastighets- 
     mäklare. 
-----  
Sändlista 
Turismansvarig 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 74/12  12/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
februari 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under februari 2012. 
 
• Bergkvara 2:69, tillbyggnad restaurang 
• Torsås 2:42 del av, uppsättning av informationsskylt. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande   
     under februari 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 75/12  12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
februari 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under februari 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     februari 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 76/12  12/KS0044 
Inventering inklusive riskklassning för deponier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har förelagt tekniska nämnden att inkomma med en 
MIFO fas 1 inventering inklusive riskklassning för deponierna: 
 
Torsås Ramsåg barktipp (Torsås 2:57) 
Torsåstippen (Torsås 4:2) 
Torsås glasbrukstipp (Torsås 4:60) 
Bergkvara tippen (Bergkvara 2:33) 
Dalskär barktipp (Ragnabo 3:28) 
Övraby tipp (Övraby 1:94) 
Övraby barktippar (Övraby 2:29) 
Bidalite tipp (Ugglemad 1:81) 
Gullabo tipp (Binnaretorp 2:1) 
 
Länets kommuner har gemensamt upphandlat en konsulttjänst med 
Vectura/Mark & Samhälle som ska utföra inventeringen i respektive kommun. 
För Torsås kommun innebär det en kostnad av 50 300 kronor exklusive moms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-01-17 § 10 att hos kommunstyrelsen hem-
ställa om medel till inventeringen från kontot återställande av Hallagärde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande inventering inklusive riskklassning för deponier i Torsås  
     kommun överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 77/12  12/KS0050 
Boende för äldre i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Ninna Melin har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2012-01-26 
angående boende för äldre i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-01-25 § 5 kommunfullmäktige besluta om att 
Sophiagården bör avvecklas, att bygga till Mariahemmet samt att anpassa 
lägenhetsbeståndet till de behov som finns. 
 
För att kunna fortsatta beredning av ärendet behöver kommunstyrelsen 
inhämta från Torsås Fastighets AB en uppskattad kostnad på om- och 
tillbyggnad av Mariahemmet, kostnad för en ombyggnad för att tillgodose 
utrymningsbehovet på Sophiagården samt kostnaden om fastigheten töms helt 
eller delvis, eventuellt andra alternativ för Sophiagården.  
 
Från socialnämnden inhämta en redovisning av effektivitetsvinster utifrån 
socialnämndens beslut 2012-01-26 § 5 samt vad kommer att hända med 
hjälpmedelsverksamheten. 
 
Hur vi hanterar överskottsloker inom kommunens verksamheter är en fråga 
som måste tas ställning till. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialchef Ninna Melin och VD Magnus Andersson, Torsås  
     Bostads AB/Torsås Fastighets AB till arbetsutskottet 2012-03-20 för  
     fortsatta diskussioner gällande socialnämndens verksamhetslokaler. 
-----  
Sändlista 
Socialchef Ninna Melin  
VD Magnus Andersson, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
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AU § 78/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal IV 2011    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal III, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Kontaktperson, Individ- och 
 familjeomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 169 
Antal män: 1 
Antal kvinnor: - 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 79/11   12/KS0048 
Avtal familjerådgivning - egenavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjerådgivning är lagstadgad och något som kommunerna ska kunna 
erbjuda kommuninvånarna. 
 
Torsås kommun har, i likhet med Emmaboda kommun, tecknat avtal med 
Rådgivarhuset Eva Redin i Kalmar.  
 
Emmaboda kommun har en egenavgift på 200 kronor varför socialförvalt- 
ningen föreslår att Torsås kommun följer Emmabodas exempel och höjer 
nuvarande egenavgift från 150 kronor till 200 kronor per besök för att på 
detta sätt utgå från likhetsprincipen. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-01-25 § 2 kommunfullmäktige att höja egen-
avgifter för familjerådgivning från nuvarande 150 kronor till 200 kronor per 
besök. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att höja egenavgifter för familjerådgivning från nuvarande 150 kronor till 200  
     kronor per besök. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 80/11   12/KS0049 
Riktlinjer Alkoholservering och serveringstillstånd i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har utarbetat förslag till nya riktlinjer för 
Torsås kommun. 
 
Enligt Alkohollagen ska kommunen ha riktlinjer för serveringstillstånd. Det är 
endast restauranger och evenemang med matservering som kan beviljas 
tillstånd för servering med alkoholdrycker.  
 
Socialnämnden föreslår 2012-01-25 § 3 kommunfullmäktige att ställa sig 
bakom förslaget till riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd i 
Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslaget till riktlinjer för alkoholservering och 
     serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 81/11   11/KS0091 
Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24 § 185 att avstå från att lämna bidrag till 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening. 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening ber därför Torsås kommun bidrar 
med 200 kronor för 2012 för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. 
Detta utgör 800 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2012 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.   
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 82/11   12/KS0060 
Pilotkommun inom medborgarprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges ungdomsråd har under de senaste tre åren arbetat aktivt med frågor 
som rör ungdomars politiska deltagande och ungdomars rättigheter. För att ta 
det arbetet ännu ett steg längre presenteras nu Medborgarprojektet. En ambitiös 
satsning, finansierad av Allmänna Arvsfonden och med syftet att utveckla och 
sprida verktyg och metoder för hur kommuner kan göra det enklare för ung-
domar att påverka och delta demokratiskt där de bor.  
 
Projektet är uppdelat i fyra tydliga steg. Först uppstart, sedan ett års metod-
utveckling och metodsammanställning och slutligen ett och ett halvt års 
spridning av resultaten. Totalt tre år. 
 
Vad innebär det att bli en pilotkommun? 

 
Som en pilotkommun inom Medborgarprojektet så kommer Torsås kommun 
att: 

 

Samarbeta med Medborgarprojektet under ett års tid, från augusti 2012 till juli 
2013 och som en del av ert ordinarie arbete med medborgardialog avsätta 
nödvändiga resurser för detta. 

 

Tillsammans med en tjänsteman ifrån Medborgarprojektet utveckla, testa och 
utvärdera en större eller flera mindre metoder för att göra er kommunala 
medborgardialog mer tillgänglig för ungdomar.  

 

Utvärdera den eller de metoder ni arbetat med och bidra till att identifiera 
framgångsfaktorer, fällor och tillvägagångssätt för att de ska kunna spridas  
vidare. 

 

Tillsammans med Medborgarprojektets styrgrupp sätta upp ramarna för de 
metoder som ska utvecklas. Pilotkommunerna kommer att till viss del väljas 
utifrån vilka redan existerande metoder de använder och kan utveckla vidare 
eller dela med sig av.  

 

Tillsammans med medborgarprojektet sprida de utvecklade metoderna vidare 
till andra kommuner i steg tre av projektet. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka som pilotkommun för metodutveckling kring med- 
     borgardialog.    
 -----  
Sändlista Sveriges Ungdomsråd
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AU § 83/11   12/KS0069 
Pilotkommun för serviceutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2012 – 2014 genomförs en ny satsning där ett antal kommuner får 
möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar. Insatsen 
omfattar 15 miljoner kronor och riktas till kommuner med serviceglesa 
områden i gles- och landsbygder. De utvalda kommunerna kommer att arbeta 
aktivt på hemmaplan, men ska samtidigt fungera som ambassadörer och sprida 
erfarenheter och goda exempel till andra kommuner, till berörda myndigheter 
och till regeringen. 
 
Vad krävs av Torsås kommun: 
 
Att arbeta både strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling. 
 
Medfinansiering på minst 40 procent av insatsens totala kostnad. 
 
Deltagande i lärande och erfarenhetsutbyte samt spridning av goda modeller till 
andra. 
 
Att kommunen avser att arbeta långsiktigt med servicefrågorna som en del i 
kommunens översiktsplanering och budgetarbete och att detta integreras i 
kommunens ordinarie verksamhet/er efter insatsens slut. 
 
Intresseanmälan om att bli pilotkommun sker senast 2012-03-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från Möre resurscentrum gällande projektet. Därefter åter 
     till kommunstyrelsen. 
 -----  
Sändlista  
Möre resurscentrum
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AU § 84/11   12/KS0037 
Statliga besparingar på gymnasieskolan utifrån GY 2011 – 
effekter år 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund  
 
Aviserade statliga besparingar på gymnasieskolan  
 
Statsmakternas ställningstagande innebär en upptrappad inbesparing på den 
nya gymnasieskolan - GY 11 som från 2015 uppgår till 1, 9 miljarder kronor 
årligen.  
 
De aviserade statliga indragningarna beräknas på följande grunder:  
 
- Minskade kostnader 1,35 miljarder (Större gruppstorlekar, färre håltimmar)  
 
- Snabbare genomströmning, färre utbildningsavbrott 600 miljoner kronor.  
 
Enligt budgetpropositionerna 2011 och 2012 genomförs de statliga 
besparingarna på gymnasieskolan enligt följande: 
 
- 2012 - 675 miljoner kronor  

- 2013 - 895 miljoner kronor  

- 2014 - 1 360 miljoner kronor  

- 2015 - 1 930 miljoner kronor  
 

Därefter ligger besparingarna kvar på denna nivå.  
 
Förutsättningar att genomföra besparingarna  
 
Förutsättningarna att genomföra besparingar på GY2011 utifrån antaganden 
om större grupper, färre håltimmar och effektivare schemaläggning har redan 
redovisats i en rapport 2011-05-17. Kommunernas bedömningar gjordes när 
ungdomarnas val till den nya gymnasieskolan blev kända våren 2011.  
 
Kommunerna gör en helt annan bedömning än statsmakterna, vilket innebär 
att besparingarna måste hämtas in från andra verksamheter eller innebär 
minskningar i anslaget till skolan.  
Denna studie kommer att följas upp under mitten av 2012 när elevernas val till 
årskurs 2 är kända och det kan bedömas vilken organisation som krävs för 
detta.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 84/12, Statliga besparingar på gymnasieskolan 
utifrån GY 2011 – effekter år 2012 
 
Elevminskningarnas betydelse  
 
Statliga besparingar har inte något att göra med förändring av elevkullarna. 
Ökningar eller minskningar av elevtalen regleras inte mellan stat och kommun. 
Vid förändringar av elevantal har kommunerna själva att tillföra eller 
omfördela medel. I rådande läge, när gymnasieskolans elever blir färre, behöver 
många kommuner styra över medel till barnomsorg och grundskola, där 
barnkullarna år för år ökar igen. I många kommuner finns en alltmer åldrande 
befolkning vilket påverkar behoven inom äldreomsorgen.  
 
Efter 2016 ökar åter antalet elever i gymnasieskolan och så långt fram i tiden 
det är möjligt att se. Då har kommunerna själva – utan bidrag från staten – att 
skjuta till medel som svarar mot ungdomskullarnas ökning.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande Statliga besparingar på gymnasieskolan  
     utifrån GY 2011 – effekter år 2012. 
 -----  
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AU § 85/11   11/KS0133 
Digital kompetens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kraven på att alla ska kunna använda informations- och kommunikations- 
teknologi (IKT) som ett naturligt verktyg ökar i snabb takt, det här ställer i sin 
tur ytterligare krav på skolan. 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett omfattande uppdrag att utbilda och att 
ge eleverna moderna IT-kunskaper och samtidigt motverka en utveckling där 
de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. Skolans uppdrag är 
att ge alla barn och ungdomar utbildning så att de kan medverka både i sam-
hället och vara med och påverka dagens och morgondagens informations-
samhälle. Eleverna måste rustas för att på ett säkert och kritiskt sätt kunna 
använda IT i såväl utbildning och arbetsliv, som under fritiden. 
 
Gymnasieförbundet ser inga möjligheter att inom befintliga budgetramar 2013-
2015, genomföra de nödvändiga satsningar som krävs för att utveckla en 
modern IT strategi som i högre utsträckning anpassar skolorna till 
informationssamhället. De kommande åren förväntas en stram ekonomisk 
situation inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Minskad elevvolym förväntas 
beroende på sjunkande elevkullar, därutöver har finansdepartementet lagt krav 
på ekonomiska besparingar i samband med GY2011. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt med det som belyses i förstudien Digital 
kompetens, äskar styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ett utökat 
medlemsbidrag från förbundets medlemskommuner enligt nedanstående tabell. 
 
Styrelsen förordar alternativ två i det som belyses i förstudierapporten: 
Införande av 1-1 dator i årskurs 1 och 2 hösten 2012. Kostnaden för 2012 
hanterar Kalmarsunds Gymnasieförbund med sparade medel från tidigare år. 
Detta är endast en engångsinsats som inte är nivåhöjande i budgeten för 2013 
och framåt. Därefter komplettering med varje ny årskull vid läsårsstarten 2013, 
läsårsstarten 2014 och läsårsstarten 2015. 
 

Tkr Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Summa 

Kostnad 2013 1 184 8 560 1 802 855 12 400 

Ytterligare kostnader 2014 166 1 158 264 111 1 700 

Ytterligare kostnader 2015 96 689 149 69 1 000 

Summa kostnader 1 446 10 407 2 212 1 035 15 100 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 85/12, Digital kompetens 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår med anledning av att Kalmarsunds Gymnasieförbund  
     återkallat ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 86/12   12/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2012-03-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2012-03-01. 
 
1.   Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

 
2.   Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter  
      Rosenblad 

 
3.   Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117, Conny  
      Gustavsson, Torsås 

 
4.   Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, 
      Conny Gustavsson, Torsås 

 
5.   Översyn av vattendragen i kommunen, 11/KS0209, Sigurd Mellström,  
      Torsås 

 
6.   Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen, 12/KS0027, 
      Göran Sturegård, Gullabo 

 
7.   Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och ungdomscafé, 12/KS0028, 
      Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 

 
8.   Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara, 
      12/KS0041, Mats Insulander, Fågelmara 

 
9. Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs camping, båthamn 
      och badplats, 12/KS0052, Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara 

 
10. Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården med mera, 12/KS0061 
      Sigurd Mellström, Torsås 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 87/12   12/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-03-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-03-01. 
 
1.   Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
      Torsåspartiet 
 
2.   Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
      anslutningar, 10/KS0058 
      Torsåspartiet 
 
3.   Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
4.   Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
      kommun, 10/KS0098 
      Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
5.   Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
6.   Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
      Ledamot Lars Sjöholm, MP 
 
7.   Minska kostnad för andelsägare Torsås kommun vid förläggning 
      VA-ledning i ny bro i Södra Kärr, 11/KS0220 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 
8.   Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr – Grämkulla, 11/KS0221 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 
9.   Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP, Roger Petersson, TP 
 
10. Nämndernas och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av 
      kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer, 12/KS0056 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/12, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2012-03-01 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/12 
KF § 16/12   12/KS0028 
Medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk 
och ungdomscafé 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås, att kommunen 
utreder möjligheten för att, tillsammans med Folkets Hus föreningen köper in 
Torsås Torgkiosk, integrerar denna med biografen och skapar ett riktigt 
Folkets Hus med biograf, kiosk och ett ungdomscafé. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och  
     ungdomscafé överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom Torsås kommun inte är ägare till fastigheterna och vill behålla det  
     ideella engagemanget så finns ingen ambition att köpa in Torsås kiosk för  
     att integrera denna med biografen samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 89/12 
KF § 23/12   12/KS0061 
Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på 
Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att: 
 
1. Det särskilda boendet på Sophiagården bibehålles och att kommunen  
      genomför den renovering och ombyggnad som kommunen blev ålagda att  
      utföra för snart 15 år sedan efter Socialstyrelsens inspektion.   
 
2.   För närvarande inte införa LOV i kommunen. 
 
3.   Renovering av skolan och Mariahemmets kök bör prioriteras. 
  

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården  
     överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informera Sigurd Mellström att ämnen av olika slag inte får tas upp i samma  
     medborgarförslag, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården  
     (§ 77, 2012-03-06) anses härmed medborgarförslagets punkt 1 besvarat. 
-----  
Sändlista 
Sigurd Mellström 
Kommunstyrelsen 
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AU § 90/12 
KF § 169/11   11/KS0220 
Motion – Minska kostnad för andelsägare ”Torsås kommun” vid 
förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden 
uppdrag att se över kommunens rätt till minskade kostnader och en bro som 
klarar att förlägga VA-ledningen enligt Svevias önskan, med följd av mindre 
underhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-11-28: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 4 till yttrande: 
 
Den av motionären föreslagna förläggning av VA-ledningar i den nya bron till 
Nötholmen säkerställs på ett sämre sätt än med den planerade sjöledningen 
som finns i kontraktet mellan Torsås kommun och Svevia i VA-projektet 
mellan Bergkvara och Södra Kärr. 
 
Enligt Svevias platschef vid VA-byggnationen mellan Bergkvara och Södra 
Kärr finns det ingen önskan från deras sida att förlägga VA-ledningarna enligt 
motionärens förslag. 
 
Torsås kommuns beslut att inte längre betrakta Södra Kärrs badplats som en 
kommunal angelägenhet medför att kommunens engagemang i den enskilda 
vägen inte längre är aktuell. Det föreligger dessutom oklarheter om 
kommunens andelstal i vägsamfälligheten i Södra Kärr som bör utredas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 4 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 91/12 
KF § 170/11   11/KS0221 
Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr - 
Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden 
uppdrag att ta fram en ny sträckning på land mellan Södra Kärr – Grämkulla i 
anslutning till utvecklingsområde sydväst Södra Kärr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 3 förslag till yttrande: 
 
I det kontrakt som finns mellan Torsås kommun och Svevia föreligger inga 
hinder för att säkerställa möjligheten att utöka verksamhetsområdet söderut i 
en framtid som kan bli aktuellt enligt gällande översiktsplan. Detta genom att 
ansluta till de kommunala VA-ledningar vid pumpstationen i Grämkulla. 
 
När det gäller de förlagda VA-ledningarna mellan Södra Kärr och Grämkulla 
bedöms detta vara en beprövad och teknisk fullgod lösning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 3 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/12 
KF § 21/12   12/KS0056 
Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt 
följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att med skriftligt direktiv till styrelser, central 
ledningsgrupp och nämnderna i Torsås kommun mycket tydligt anger och 
talar om hur tagna beslut i kommunfullmäktige skall uppfattas, hanteras och 
verkställas i framtiden samt 
 
att kommunstyrelsen ger tydliga direktiv till styrelser, central ledningsgrupp 
och nämnderna i Torsås kommun om att i varje enskilt fall av beslut beakta 
möjligheten av att skapa en möjlig tomt/tomter och därmed en fastighet för 
framtiden. Se aktbilaga. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     chefen för beredning. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 93/12 
KF § 127/11 
KS § 225/11 
AU § 263/11 
AU § 47/11   10/KS0198 
Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i 
Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsområde för VA. För att lösa VA-frågan för dessa fastigheter 
efterhördes om det fanns möjlighet att deras fastigheter genom ny 
gränsdragning kan ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga 
kostnader. 
 
Därför hemställer fastighetsägarna med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att 
avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-
området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus 
lägenhetsavgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras 
enligt ”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att inhämta ett svar på skrivelsen från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 25 att ge samhällsbyggnadschef Peter 
Persson i uppdrag att upprätta ett svar på skrivelsen och överlämna det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Svar på skrivelse daterad 2011-08-10 föreligger från samhällsbyggnadschefen 
där det framkom att Torsås kommun i dagsläge inte har för avsikt att utöka 
verksamhetsområdet ytterligare och grundstrukturen i VA-taxans utformning 
ligger fast. Torsås kommun avser inte att överta ledningssystemet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 93/12, Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Jäv 
 
Roger Pettersson, TP anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Pettersson överklagar till 
Förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 § 127. 
 
Skriftliga synpunkter inlämnas 2011-11-22 av tillförordnad samhällsbyggnads- 
chef Leif Kuusela till Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Förvaltningsrättens dom 2012-02-23 föreligger där de avslår överklagandet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Förvaltningsrättens dom 2012-02-23. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 94/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om mötet med Håkan Bard, 
Linnéuniversitetet. 
 
Ordförande initierar frågan om Torsås kommun är intresserad av att upprätta 
en tillväxtgrupp innefattande politiker, tjänstemän och representanter från 
företagen i kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att frågan gällande tillväxtgrupp återkommer vid nästa sammanträde med  
     arbetsutskottet 2012-03-20 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
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AU § 95/12   12/KS0029 
Avtal Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Grethe Nielsen, Slöjdhuset om att få teckna ett avtal 
med Torsås kommun för hyra av lokalerna i Olssonska fastigheten.  
Idag är det Kulturföreningen Olssonska gården som hyr ut till Slöjdhuset. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att teckna avtal med Slöjdhuset för hyra av lokaler i  
     Olssonska fastigheten,  
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till avtal med Slöjdhuset. 
-----  
Sändlista 
Slöjdhuset, Grethe Nielsen 
Kommunchefen 
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AU § 96/12   12/KS0097 
Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara om att få 
disponera marken på Stenskär för att anlägga ett grillhus samt att få tillstånd att 
muddra och bearbeta södra Ängaskär i linje från norra Skytteholmen, norr om 
Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och söder ut mot fastlandet. 
 
Beträffande Skytteholmen har markägaren gett tillstånd och att vattentillstånd 
kommer att sökas hos Länsstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta mark på Stenskär för att anlägga ett grillhus under förutsättning att  
     erforderliga tillstånd ansöks av Samhällsföreningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen upprätta ett dispositionsavtal på Stenskär med  
     Samhällsföreningen, 
 
att godkänna muddring och bearbetning av södra Ängaskär i linje från norra  
     Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och  
     söder ut mot fastlandet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 97/12   12/KS0072 
100 Mbit bredband till alla i Kalmar län senast 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Så står det i den bred- 
bandsstrategi som Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012. 
 
I strategin kan man läsa: 
 
Oavsett på vilket sätt bredbandet byggs ut ska näten vara öppna och 
operatörsneutrala där kunden fritt ska kunna välja mellan flera tjänste- 
leverantörer. Samverkan och samarbete mellan kommunerna, 
Regionförbundet, Länsstyrelsen, marknadens aktörer och fastighetsägare ska 
borga för att arbetet med att bygga ut bredband sker på bästa sätt. 
 
På samma sätt som gjorts vid utbyggnaden av ADSL, det vill säga stötta med 
kommunala medel, måste man vara beredda på att även göra vid fiberut-
byggnaden. Kanalisation i samband med andra grävarbeten måste 
organiseras/administreras för att bli genomfört. Mönsterås kommun har ett 
årligt budgetanslag och policy för detta och har därmed målmedvetet 
kanaliserat. 
 
För att driva ett målinriktat arbete bör varje kommun ta fram en strategi och 
handlingsplan för hur målet 100 Mbit/s till alla ska kunna uppfyllas. 
 
Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer under 2012 att lämna bidrag till 
att bygga ut kanalisation på landsbygden. För att skynda på utbyggnaden har 
Regionförbundet anställt en bredbandssamordnare, Curt Tyrberg, som ska 
informera och hjälpa byalagen och samhällsföreningarna. Kostnaderna för 
bredbandssamordnaren delas mellan kommunerna, Länsstyrelsen och 
Regionförbundet. 
 
Regionförbundet efterhör om det är möjligt för kommunerna att ha en antagen 
bredbandsstrategi före sommaren 2012 samt vem som kommer att ansvara för 
frågan i respektive kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att återkomma till arbetsutskottet med en  
     redovisning av bredbandsstrategins innebörd. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 98/12   12/KS0075 
Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

  
Kalmar län behöver tillväxt:  
 
- I små- och medelstora företag  

- Inom kunskapsintensiva verksamheter  

- I befolkningen  

- Med flera och större ”huvudkontor”  

- Och dynamik inom arbetsmarknaden  

- I både nya och etablerade branscher  

- Inom export, både utanför regionen och landets gränser. Det vill säga ökade  
  intäkter till regionen.  

 
Tillväxt är en förutsättning för att kunna trygga vår regions och lands 
utveckling. Den internationella och den nationella konkurrensen gör sig 
ständigt gällande och görs ännu tydligare med de finansiella kriser som avlöser 
varandra. Företagen i Kalmar län klarade finanskrisen 2008-2009 relativt väl, 
mycket beroende på traditionell ”klurighet” och försiktighet. Vi har dock sett 
tydliga tendenser att företagen generellt sett varit försiktiga även under 2010 
och framförallt 2011 med relativt låga nivåer inom nyinvesteringar och 
nyanställningar. Försiktighet kan vara en dygd, men den riskerar också att 
tillväxten avtar och att man kommer efter i både kapacitet, konkurrenskraft 
och utvecklingsförmåga relativt andra företag vilket även drabbar regionens 
konkurrens- och attraktionskraft.  

 
Syfte och Mål  
 
Syfte är att Kalmar läns företag ökar sin tillväxtkraft långsiktigt.  
 
Syftet nås genom att följande Mål uppnås:  
 
A: De snabbt växande och lönsamma företagsexemplen lyfts fram samtidigt 
     som det visar på regionens ambition att utveckla ”loken”, det vill säga  
     tillväxtföretagen.   
 
B: Bygga bestående nätverk av företag med tillväxtambition och möjlighet att  
     växa lönsamt. Detta skapar nya samarbeten inom regionen med affärer och  
     nätverk utanför regionen mellan ledare för växande företag.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/12, Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
 
C: Bygga starka tillväxtföretag genom att förmedla och utveckla insikt och  
     kunskap om framgångsfaktorer för att identifiera och driva tillväxtaffärer,  
     både strategiskt och ledarskapsmässigt.  
 
D: Skapa en modell för regionens arbete med lokala företag som befrämjar  
     uthållig tillväxt på grunder inom ekonomi, ekologi och socialt.  
 
E: 25 företag har en tillväxt på minst 20%. Tillväxten mäts genom omsätt- 
     ningsförändring mellan åren 2011 och 2014  
 
F: 25 företag ökar antalet anställda med minst 10% i varje företag.  
 
G: 25 företag anställer minst en universitetsutbildad var inom områdena FoU,  
     marknad eller produktion  
 
Målgrupp 
  
Projektet vänder sig till:  
- Privata aktiebolag med säte i Kalmar län och som faller inom SME-begreppet 
   och som  

- 2011 har mellan 10-49 anställda och som  

- har förutsättningar för ny och fortsatt tillväxt  
 
Fokusering kommer delvis ske mot befintliga företag inom tillllverknings-
industrin samt inom nya kunskapsintensiva företag.  
 
Genomförande  
Förväntad projektstart juni 2012 med avslutning i december 2014.  
 
Resurser  
 
Till projektet kommer en projektledare att nyanställas samt knytas en deltid 
projektansvarig och administrativa resurser från Almi. Samordning kommer att 
ske med Almis resurser avseende rådgivning och finansiering. Utförande-
resurser i fas två och tre och delvis fas fyra kommer upphandlas, i möjligaste 
mån från lokal tjänste- och konsultmarknad. Följeforskare kommer att anlitas. 
 
Almi kommer att delfinansiera med egna medel enligt särskilt beslut där medel 
tas från eget kapital. Medfinansiering är muntligt beviljad från Kalmar kommun 
(300 tkr). Förfrågan om medfinansiering har ställts till övriga kommuner i 
Kalmar län.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/12, Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
 
Medfinansiering ansöks också från Regionförbundet Kalmar län. Ansökan om 
EU-medel kommer att lämnas in den 5 mars 2012.  
 
Projektet förväntas under projekttiden, 1 juni 2012 – 31 dec 2014, omsätta ca 
10 mkr. Den största kostnadsposten är inköp av externa konsulttjänster 
motsvarande ca 6 mkr.  
 
Projektet kommer att bedrivas i hela Kalmar län, men med möjlighet till 
fördjupat samarbete med de kommuner som medverkar till projekt-
finansieringen.  
 

Förslag medfinansiering per år (3 år): 

Borgholm 20 tkr 
Emmaboda 20 tkr 
Hultsfred  22 tkr 
Högsby  20 tkr 
Kalmar  100 tkr 
Mönsterås 20 tkr 
Mörbylånga 22 tkr 
Nybro  31 tkr 
Oskarshamn 42 tkr 
Torsås   20 tkr 
Vimmerby 24 tkr 
Västervik  57 tkr 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet – Tillväxt i Kalmar län eftersom  
     arbete pågår idag med Omstart Torsås samt att ett samarbete på- 
     börjats med Linnéuniversitetet. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


