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Bilaga 1 
 
Närvarolista 
 
  Närvarande § 
Glenn Adolfsson, Polisen 155  
Mikael Sjöström, Polisen    155 
Lars Persson, säkerhetssamordnare   155 
Kent Frost, ekonomichef   157 – 158 
Irma Folkesson C ordförande bildningsnämnden   157 
Marie Jansson, KD ej tjänstgörande ersättare    157 
Christofer Johansson, C 1:e vice ordförande bygg- 
och miljönämnden  

  
157 

Jon-Erik Egerszegi, bildningschef  157 
Ninna Melin, socialchef  157 
Chatarina Holmber, samhällsbyggnadschef  157 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 153 - 168 
 
§ 153 Delgivningsärende    
§ 154 Kurser och konferenser 
§ 155 Besök av företrädare för polisen   
§ 156 Redovisning delegationsärende   
§ 157 Budget 213, Plan 2014 - 2015  
§ 158 Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012  
§ 159 Nyttjanderättsavtal, Övraby 1:14 del av   
§ 160 Medborgarundersökning hösten 2012  
§ 161 Tillsyn gällande asfaltering, Bergkvara hamn  
§ 162 Icke verkställda beslut kvartal I, 2012   
§ 163 Motion – Allmänhetens frågestund   
§ 164 Medborgarförslag – Renovera Sophiagården  
§ 165 Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet i Kalmar 
§ 166 Kommunledningen informerar 
§ 167 Fortsatt samverkan kring Samhällsorientering i Kalmar län 
§ 168 Underhåll av Kajen i Bergkvara hamn 
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AU § 153/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-05-01, 12/KS0002. 
 

• Länsstyrelsens beslut 2012-03-27 enligt kulturminneslagen, Boplats, 
område med fossil åkermark, Påboda 3:26, Ragnabo 1:7, 12/KS0082. 

 
• SmåKoms nyhetsbrev April 2012, 12/KS0042. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 154/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Kommek 2012, 22 – 23 augusti 2012, Malmö. 
 
• Landshövdingen Kalmar län, Inbjudan till strategiskt samtal om 

integration, 2012-09-13, Kalmar. 
 

• Seminarium om LOV, 2012-06-08, Torsås. 
 

• Vattensamling 2012, 2012-06-01, Söderåkra. 
 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna i arbetsutskottet medverkar vid Kommek 2012, 22 – 23 augusti  
     2012, Malmö, 
 
att kommunstyrelsens presidium medverkar vid strategiskt samtal om  
     integration, 2012-09-13, Kalmar, 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Henrik Nilsson  
     Bokor, S och Roland Swedestam, S medverkar vid Vattensamling 2012,  
     2012-06-01, Söderåkra  
 
att i övigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 155/12   11/KS0196 
Besök av företrädare för polisen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 § 340 att bjuda in företrädare från Polisen 
för en information om deras arbetssätt och närvaro i Torsås kommun. 
 
Glenn Adolfsson och Mikael Sjöström från Polisen informerar om polisiärar 
åtgärder inom kommunen samt i länet. 
 
Möjlighet finns att teckna ett samverkansavtal med Polisen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Polisen. 
---- 
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AU § 156/12  12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende för 
april 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende för april 2012.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende för april  
     2012.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 157/12  12/KS0053 
Budget 2013, plan 2014 - 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar budgetförutsättningarna utifrån vår-
propositionen. 
 
Bildningsnämnden 
 
Irma Folkesson, C och bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar bildnings-
nämndens förslag på budget för 2013-2015. 
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Ninna Melin och ekonom Torsten Karlsson redovisar social-
nämndens förslag på budget för 2013-2015.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Christofer Johansson, C och samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 
redovisar bygg- och miljönämndens förslag på budget för 2013-2015. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och avdelningschef Tommie 
Sigvardsson redovisar tekniska nämndens förslag till budget för 2013-2015. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på budget för 
2013-2015 samt budgetäskande från kommunrevisionen för 2013. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag på budget 2013-2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/12  12/KS0077 
Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kort genomgång från uppföljningen av nämndernas mål  och visionsarbete 
2012-04-25.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa förslagen på verksamhetsmål för kommunstyrelsen för 2012 års  
     budget samt  
 
att notera övriga nämnders verksamhetsmål.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 159/12  12/KS0092 
Nyttjanderättsavtal, Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Ingemar Alexandersson, Söderåkra om att få ett 
skötselavtal på Övraby 1:14 del av. 
 
Marken ligger i anslutning till fastigheten Övraby 1:207.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 1:207 om  
     cirka 500 kvm på del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/12   11/KS0218 
Anmälan till höstens 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. 253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 189 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse 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 2012-08-23. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens medborgarundersökning 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/12  12/KS0096 
Tillsyn gällande asfaltering, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet på 
Bergkvara 2:1, 2:33, 2:48 och 2:49. För verksamheten finns ett tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken, beslutat av Länsstyrelsen 2001-12-21. 
 
Tillståndet innehåller 19 villkor som anger under vilka förutsättningar hamnens 
verksamheter får bedrivas. Bland annat finns ett villkor, villkor 5 som anger 
hur hårdgöring av ytor inom hamnområdet ska vara utförda. 
 
Hamnen fick under flera år dispens från tillsynsmyndigheten att utföra 
asfaltering enligt villkoret. År 2008 ansökte Hamnen hos Länsstyrelsen om 
ändring av villkor 5, så att asfaltering inte ska behövas. Länsstyrelsen avslog 
begäran och Miljödomstolen gav efter överklagande delvis bifall till Hamnen, 
genom att 2010-12-22 fastställa villkoret enligt följande: 
 
Hanteringsområden som används som lossnings- och lastningsplatser samt 
transport- och lagringsytor ska senast 2011-11-01 vara hårdgjorda (asfalterade) 
för att underlätta uppsamling av spill samt förhindra förorening av mark. 
 
Undantag utgör lagringsytor avsedd endast för timmer och massaved utan 
vattenbegjutning samt sågade trävaror. Tillsynsmyndigheten äger därutöver rätt 
att besluta om undantag för ytterligare ytor där sådan lagring eller verksamhet 
sker som inte medför någon risk för föroreningar. 
 
Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet, har hittills inte beslutat om 
några undantag enlig villkoren. 
 
Tillsyn avseende efterlevnad av villkor 5 har genomförts av miljöhandläggare 
2012-03-27 samt 2012-03-28. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar bedömning och motivering i nämndens 
protokoll 2012-04-11 § 35. Nämnden beslutar att till Bergkvara Hamn och 
Stuveri AB samt kommunstyrelsen kommunicera att nämnden efter 
tillsynsbesök i hamnen bedömer att villkor 5 i tillståndet inte är uppfyllt 
avseende asfaltering av transportytor. Möjlighet att inkomma med synpunkter 
på ovanstående, ansöka om undantag och/eller förslag till åtgärder senast 
2012-05-16.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med att vidta några åtgärder tills det att eventuellt ett upplåtelseavtal  
     är tecknat gällande hamnen och hamnens verksamhet. 
----- Sändlista Bygg- och miljönämnden 
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AU § 162/12   12/KS098 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2012    
 
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 äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 
För 1:a kvartalet 2012 finns inga icke verkställda beslut att rapportera. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163/12 
KF § 59/12   12/KS0093 
Motion – Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP hemställer i en motion, för att stärka frågeställarens 
position vid allmänhetens frågestund föreslås att denne, efter att svar avgivits, 
får ställe en kompletterande fråga, för att försöka få fram ett tydligare och 
komplettare svar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att överlämna motionen – Allmänhetens frågestund till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Allmänhetens frågestund till kommunfullmäktiges  
     presidium, ordförande, förste och andra vice ordförande för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktiges presidium 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 19  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 164/12 
KF § 62/12   12/KS0094  
Medborgarförslag – Renovera Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att kommunen 
beslutar att renovera Sophiagården helt eller efter behov. Det måste vara 
bättre att ha en verksamhet på Sophiagården än att bygga till Mariahemmet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera Sophiagården till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  
     – Renovera Sophiagården besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/12   11/KS0049 
Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om 
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2011 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/12       12/KS0005       
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Förtydligande av nyttjanderättsavtal i Bergkvara hamn. 
• PwC:s rapport gällande bemanning inom administrationen kommer att 

redovisas i kommunstyrelsen 2012-06-19. 
• Medverkan vid Våryran 2012-05-18. 
• Extra arbetsutskott 2012-05-28 gällande socialnämndens handlingsplan. 
• Besök på familjecentral i Ljungbyholm eventuellt 2012-06-05. 

 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från kommunledningsmötet med 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 2012-05-08 gällande minskade statsbidrag i 
samband med genomförande av GY2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 167/12       12/KS0099       
Fortsatt samverkan kring Samhällsorientering i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att gå vidare i arbetet med fortsatt uppbyggnad av en gemensam 
organisation för samhällsorientering i länet har Regionförbundet enligt beslut i 
Primärkommunala nämnden 2012-04-26 ansökt medel inom ramen för 
Länsstyrelsens § 37, 2012-04-27. 
 
Primärkommunala nämnden beslutar 2012-04-26: 
 
- samverkan kring samhällsorienteringen enligt förslaget i ansökan om § 37 

från kommunernas flyktingsamordnare ska fortsätta, 
- ansökan om projektmedel för fortsatt uppbyggnad av en gemensam 

organisation för samhällsorientering i länet inom ramen för Länsstyrelsens 
§ 37, 2012-04-27, 

- Regionförbundet får ett fortsatt uppdrag som koordinator för arbetet och 
att kommunernas flyktingsamordnare i länet utgör projektets arbetsgrupp, 

- Förslaget skickas för kännedom till samtliga kommuner samt att Primär- 
kommunala nämnden föreslår kommunerna att fatta beslut om fortsatt 
samverkan i enlighet med förslaget i ansökan. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fortsätta samverkan i enlighet med förslaget i ansökan samt  
 
att informera socialnämnden beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 168/12  12/KS0045 
Underhåll av kajen i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att offert infordras på underhåll av 
kajen i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet besluta: 
 
att infordra offert på underhåll av kajen i Bergkvara hamn.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
 


