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AU § 169/12 
AU § 149/12   12/KS0025 
Nytt avtal med Möre resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20 § 107 att bjuda in styrelsen för Möre 
resurscentrum med anledning av nytt avtal från och med 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-17: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet i maj månad 2012. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-05-22 
 
Tuulikki Åkesson och ordförande Kenneth Lundin från Möre Resurscentrum 
informerar om verksamheten. 
 
Styrelsen kommer att vid deras nästa möte gå igenom gällande avtal tecknat 
med Torsås kommun om näringslivssamverkan och återkomma till arbets-
utskottet med förslag på förändringar. 
 
Årsredovisning 2011 föreligger från Möre Resurscentrum ekonomiska 
förening. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer till arbetsutskottet när förslag på förändringar på  
     gällande avtal om näringssamverkan inkommit från Möre Resurscentrum. 
-----  
Sändlista 
Möre Resurscentrum
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AU § 170/12   11/KS0116 
Information från Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson, Christer Jonsson, Birgitta Arvidsson och Elsie 
Ludwig medverkar från Överförmyndarnämnden. 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson redovisar Överförmyndarnämndens verksamhets-
berättelse, antal ärendeperioder per ärendetyp för 2011 samt fakturaunderlag 
för år 2012. 
 
Torsås kommun har haft en kostnad på 203 tkr för kontor samt 477 tkr för 
arvoden. 
 
Antalet ärende (gode män, förvaltare och förmyndare) uppgick till 88. Antalet 
ärende har ökat med sju. 
 
Fjorton nya ställföreträdarskap, vilket innefattar tretton godmanskap och en 
legal förmyndare. Två ärenden är avslutade och sex huvudmän har avlidit. 
Ökningen av ärenden är sju ställföreträdarskap. 
 
Administrationsbidrag månadsvis januari – december 2012 för Torsås 
kommun är 17 152 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen gällande överförmyndarens verksamhet för 2011 samt 
     fakturaunderlag för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 171/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet, 

12/KS0002. 
 

• Anteckningar från möte gällande ny regionbildning i södra Sverige, 
11/KS0105. 

 
• Hyresgästföreningen, Erik Andersen utsedd till remissinstans, 12/KS0101. 

 
• Sveriges kommuner och landsting, Nätverk för yngre samhällsbyggare i 

kommuner och regioner, 12/KS0043. 
 

• Krav ekonomisk förening, guide för upphandling och matlagning, vid 
offentlig upphandling, 12/KS0002. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att skrivelsen från Hyresgästföreningen gällande utsedd till remissinstans  
      överlämnas till Torsås Bostads AB, 
 
att i övrigt notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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AU § 172/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Leader Småland Sydost, 2012-05-25, Torsås. 

 
• Möre Resurscentrum med flera, Din framtid i bygden, 2012-05-31, 

Emmaboda. 
 

• Länsstyrelsen Kalmar län, Hur hanterar vi ett stort oljeutsläpp, hösten 
2012, Torsås. 

 
• Kungsbacka kommun, Inspirationsdagarna 2012, 19 – 20 september 2012. 

 
• Almi med flera, Jämställdhet vid styrelsebordet, 2012-05-24. Oskarshamn. 

 
• Arbetsmarknadsutskottet, Arbetsmarknadspolitik i kommunerna, 2012-05-

24, Stockholm. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna i Krisledningsnämnden (arbetsutskottet) medverkar i Hur  
     hanterar vi ett stort oljeutsläpp samt 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
Sändlista 
Krisledningsnämnden 
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AU § 173/12   12/KS0107 
Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun tecknade 2011 dispositionsavtal med ägarna till fastigheterna 
Ragnabo 3:52 – 3:56. I avtal är inskrivet att inhägningar, häckar, staket eller 
andra siktskymmande anordningar får inte anläggas inom det disponerade 
området samt att området ska hålla i vårdat skick. På området får ej några fasta 
anläggningar byggas. 
 
Hösten 2011 inkom från samma fastighetsägare förfrågan om att få köpa den 
mark som de disponerar enligt upprättade avtal. 
 
Kommunstyrelsen avstod från att sälja marken eftersom marken ligger inom 
allmän platsmark och ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man besluta att 
sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att detaljplanen ändras. 
 
Nu har det kommit till kännedom att någon fastighetsägare har uppfört ett 
staket på grönområdet inom fastigheten Ragnabo 3:28. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen upprättar en skrivelse som ska översändas till samtliga  
     dispositionsinnehavare, där de uppmanas att plocka bort uppsatta  
     anordningar på området i enlighet med begränsningarna i  
     dispositionsavtalen, 
 
att anordningarna ska tas bort från området senast 2012-08-31 samt 
 
att därefter redovisas i arbetsutskottet de åtgärder som gjorts.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 174/12   12/KS0100 
Skrivelse gällande hjärtstartare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening genom Birgit Marcussen ansöker om 
att få disponera en av kommunens hjärtstartare för placering i föreningens 
lokal. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan från Skruvemåla Skolrotes Byggnadsföreningen om att få  
     disponera kommunens hjärtstartare.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen   
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 175/12 
KS § 65/10 
AU § 36/10   10/KS0044 
Avyttring av truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2009 har Fortifikationsverket avyttrat ett antal äldre 
försvarsobjekt, truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun. 
Vidtagna åtgärder på objekten har gjorts tidigare enligt överenskommelse. 
 
Efter dessa vidtagna åtgärder önskar Fortifikationsverket att Torsås kommun 
Nöjdförklarar och övertar dessa objekt. 
 
* Sk 24 i Hembygdsparken  ID nr 933289 
* Sk 10 i Hembygdsparken  ID nr 933869 
* Sk 10 inklusive 2 stycken skv bgt-ringar i  
   södra hamnen   ID nr 933679 
* Skv bgt-ringar 6 stycken i Bergkvara ID nr 200033 tom 200038 
* Fundament intill Lotsstationens uthus ID nr saknas 
* Förråd/kanonvärn vid Dalskärs camping ID nr saknas 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad  
     som nu återstår av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02: 
 

att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad  
     som nu återstår av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
  
Arbetsutskottet behandling 2012-05-22 
 
Från Fortifikationsverket har inkommit överlåtelse med nöjdförklaring över 
ovanstående anläggningar för påskrift. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 175/12, Avyttring av truppbefästningar i 
Bergkvara, Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-03-02 § 65 att bemyndiga 
     ordförande Rolands Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring, 
 
att bemyndiga Håkan Algotsson, C att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 176/12   12/KS0108 
Information från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelseordförande Steve Sjögren och förbundschef Jan Fors från Kalmar-
sundsregionens Renhållare har under en tid besökt kommunstyrelsens 
arbetsutskottet i kommunerna för samtal om gemensamma angelägenheter 
gällande renhållningsärende. 
 
• Jan Fors ny förbundschef sedan fyra månader. 
• Avfallsplanen går ut vid årsskiftet 2012 – 2013, dock förlängd sex månader. 

Ny kommer att tas fram för kommande åtta år. KSRR återkommer till 
Torsås kommun. 

• Samtal pågår kring ökad samverkan mellan förbundet och andra 
kommuner. 

• Slamhantering, avtal med Kalmar Vatten. 
• Biogas, fordonsgas. 
• Sorteringsanläggning. 
• Översyn av alla kostnader för att hålla taxan stabil. KSRR ligger strax över 

rikssnittet. Målsättning = rikssnittet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet.   
-----   
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AU § 177/12   11/KS0020 
Redovisning av uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 § 98 att överlämna skrivelsen från 
Roger Isberg, S gällande den grafiska profilen vid till exempel redovisning, 
kallelser, protokoll till sekreterargruppen för åtgärd samt överlämna skrivelsen 
gällande aktörer genom Möre Resurscentrum nyttjar hemsidan, till 
informatören. 
 
Nämndernas kallelse samt bilaga med handlingar kommer att vara likvärdig 
kommunstyrelsens. Mallar finns för protokoll och tjänsteskrivelser. 
 
Möre Resurscentrum har kontakt med informatören när det gäller information 
som ska in på kommunens hemsida. Fungerar bra enligt informatören. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28 att nämndernas reglemente ska 
ha samma profil. 
 
I samband med revidering av nämndens reglemente ser man även över den 
grafiska profilen. Innehåll som gäller för samtliga nämnder ska formuleras lika. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av uppdrag gällande den grafiska profilen och  
     hemsidan.   
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/12   12/KS0106 
Behandling av personuppgifter PuL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Komplettering av förteckning över behandling av personuppgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger. 
 
Ny behandling är punkt 19, EkoZoom. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun-  
     styrelsens verksamhetsområde. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 179/12   12/KS0102 
Medverkan i Trygghetsmätningar 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med arbetet med att förnya samverkansavtalen mellan Polis och 
kommun har det i flera kommuner varit dialoger om att genomföra trygghets-
undersökningar i kommunerna. I Kalmar län gjordes trygghetsmätningar senast 
år 2009. 
 
Trygghetsmätningen ska börja under september månad. Omfattningen av 
undersökning är beroende av kommunernas intresse och medverkan. 
 
Enligt Klas Eriksson, polisen i Kalmar innebär detta för Torsås kommun, 300 
enkäter för hela kommunen till ett pris av 6 913 kronor (moms tillkommer). 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i Trygghetsmätningar 2012. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/12     
KS § 58/11 
AU § 46/11   11/KS0045 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. 
Ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av 
verksamheten och byggnader har brister i det byggnadstekniska brandskyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslås därför en revidering 
av säkerhetspolicyn där följande punkter införs: 
 
Brandskydd  

 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst 

överensstämma med räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska 

upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- 
följning sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Säkerhetspolicy. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 180/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28:  
 
att återremittera säkerhetspolicyn för en översyn av hela dokumentet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Det finns flera lagstiftningar som berör säkerhetsarbete för såväl anställda i 
kommunen och de som bor och vistas i kommunen.  
 
I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att 
kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dess förordning (SFS 1996:633).ställer 
krav på förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage och andra brott som kan 
hota kommunens säkerhet.  
 
Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska fastighetsägare 
och nyttjanderättsinnehavare vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär enligt 
MSB:s föreskrifter SRVFS 2004:3 bland annat att Systematiskt 
brandskyddsarbete ska bedrivas.  
Kommunen ska enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) som arbetsgivare 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de 
åtgärder som föranleds av detta.  
 
Torsås kommuns riktlinjer för säkerhetsarbete sammanfattar det 
säkerhetsarbete som enligt lag krävs i kommunen och har till syfte att verka för 
en i alla avseenden säker och trygg kommun för alla som arbetar, bor eller 
vistas i kommunen. Detta syfte ska uppnås genom att förebygga och hantera 
skador, störningar och förluster som kan drabba människor, verksamhet, 
egendom, miljö och ekonomi genom att säkerhetstänkande ingår som en 
naturlig del i förvaltningarnas arbete.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 180/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/12   12/KS0051 
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft. 
Lagen omfattar regional kollektivtrafik vilket definieras som ”sådan kollektiv-
trafik som äger rum inom ett län eller, om den sträcker sig över flera län, med 
avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbets-
pendlig eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska 
nyttjande tillgodoser ett sådant behov” (§ 6). 
 
Viktiga punkter i den nya lagen är att: 
 
• Regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter tidigare länsvisa trafik-  
   huvudmännen 
• De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska dels regelbundet fastställa mål  
   för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram, dels fatta  
   beslut om trafikplikt 
• Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kollektivtrafik på kommersiell basis var  
   som helst i landet 
• Kommersiella trafikföretag ska lämna information om sitt trafikutbud till ett  
   Gemensamt system för trafikantinformation. 
 
De regionala trafikförsörjningsprogrammen ska tas fram i dialog med 
kommuner, myndigheter organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare 
för näringsliv och resenärer. 
 
En huvuduppgift för den regionala kollektivtrafikmyndigheten är att med 
utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammet besluta om allmän trafikplikt. 
Med trafikplikt avses de krav som myndigheten definierar eller fastställer för att 
sörja för en regional kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafik-
företag inte har något eget kommersiellt intresse att bedriva. 
Besluten om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafik-
försörjningsprogrammet och får bara omfatta regional kollektivtrafik som det 
definieras i lagstiftningen. 
Oavsett beslut om allmän trafikplikt och avtal om allmän trafik är det fritt att 
efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten etablera 
kommersiell trafik inom eller genom myndighetens geografiska område. 

 
Landstinget är sedan årsskiftet 2011/12 regional kollektivtrafikmyndighet i 
Kalmar län. Ansvaret för all färdtjänst och riksfärdtjänst fördes vid samma 
tidpunkt över från kommunerna till landstinget. Skoltrafik, särskolans resor 
och verksamhetsresor samt kollektivtrafik med båt ligger tills vidare kvar hos 
kommunerna. Samordning med den övriga kollektivtrafik ska eftersträvas. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 181/12, Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 
 
Utkast för Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2012 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera utkastet gällande Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län,  
 
att överlämna utkastet till partigrupperna för betänkande av synpunkter samt 
 
att ärendet återkommer för beslut under ordinarie remissrundan. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Hanna Grahn 
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AU § 182/12 
KF § 17/12   12/KS0027 
Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Göran Sturegård, Gullabo, att Torsås 
kommun ökar personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
     barnomsorgen överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter  
     åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 75 att ställa sig bakom bildningschef 
Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger Sandbäcks svarsbrev vars innehåll 
belyser barns lika rättigheter, förskolans ansvar utifrån läroplanen samt ett 
ekonomiskt perspektiv på medborgarförslaget.  
Medborgarförslagets idé om att i genomsnitt ha ett barn per anställd är även ur 
ett ekonomiskt perspektiv omöjligt för Torsås kommun att realisera. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 183/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

• Hamnavtal. 
• Bredbandsmöte, 2012-05-09, 10 personer, 2012-05-15, 15 personer. 
• Våryran 2012-05-17 --19. 
• Besök i Ljungbyholm 2012-06-05, Familjecentral. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om hamnbolagets framtida  
     verksamhet med försäljning alternativ att bolaget läggs vilande.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 11.00 – 14.00 innan arbetsutskottet 
återupptar förhandlingarna. 
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AU § 184/12 
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 beslutar 2012-05-08: 
 
att infordra offert på underhåll av kajen i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att kajen renoveras och att offert 
infodras på arbetet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att renovera den del av kajen som används av Sjöräddningen till en kostnad av  
    cirka 40 000 kronor samt 
 
att infodra offert på reparation av övrig del av kajen. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/12  11/KS0071 
Preliminär prognos 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för preliminär prognos för 2012, 
finansförvaltningen. 
 
Enligt ekonomirapporten april 2012 från Sveriges kommuner och landsting 
SKL är det sannolikt att det kommer at ske en återbetalning av AFA:s 
försäkringspremier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2008 och eventuellt även avseende 2007. 
 
Enligt Anders Nilsson på SKL så kommer beslut om detta att fattas i början av 
juni, men sannolikheten är stor att återbetalning kommer att ske. 
 
Tilläggsbudget 2012 diskuterades. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet samt att överlämna ärendet till  
     kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 186/12  12/KS0053 
Budget 2013, plan 2014-2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för budgetunderlag 2013 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet samt att överlämna ärendet till  
     kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 187/12   11/KS0037 
Mötesplats Torsås, förlängning av hyresavtal   
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport gällande mötesplats 
för personalen som drabbats av Faurecias nedläggning. 
 
Ett sexmånadersavtal kan tecknas med Kent Gustafsson på fastigheten Torsås 
1:26, Järnvägsgatan 1 i Torsås för en årshyra om 110 000 kronor (kallhyra).  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, 1:e vice ordförande Eva-Kristina Berg, C  
     och 2:e vice ordförande Roland Swedestam, S uppdras att upprätta avtal  
     med Kent Gustafsson gällande fastigheten Torsås 1:26. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Hyresavtalet som är tecknat med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26 
upphör att gälla 2012-07-31 och någon uppsägning krävs ej. För att hyres- 
gästen ska få fortsatt tillgång till lokalen efter detta datum krävs att nytt avtal 
tecknas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna nytt hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26, till och  
     med 2012-12-31. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 


