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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 190 - 209 
 

§ 190 Delgivningsärende    
§ 191 Kurser och konferenser   
§ 192 Redovisning delegationsärende  
§ 193 Skrivelse gällande bussväntkur i Gökalund 
§ 194 Avyttring del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
§ 195 Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland  
§ 196 Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till 
 bibliotek     
§ 197 Medborgarförslag – Omprova beslut om fördjupad samverkan 
§ 198 Motion – Välkomstdag för nyinflyttade  
§ 199 Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB  
§ 200 Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB   
§ 201 Uppföljning administrativa funktioner  
§ 202 Kommunledningen informerar 
§ 203 Redovisning kostnadsbesparingar socialnämnden 
§ 204 Boende för äldre i Torsås kommun  
§ 205 Samtal runt integration 
§ 206 Avgift för utlåning av scooter   
§ 207 Bredbandsstrategi 
§ 208 Handikappolitisk plan    
§ 209 Kontanthantering på Swedbank  
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AU § 190/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-05-01. 
• Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2012-05-21 § 37, utmana Slätafly 

SK/IBK i en innebandymatch. 
• Skrivelse till kommunstyrelsen. 
• Skrivelse till politikerna i Torsås kommun. 
• Preventivt arbete för att motverka barnfetman i Torsås. 
• SmåKoms nyhetsbrev, maj 2012, 12/KS0042. 
• Sveriges kommuner och landsting, 12/KS0043. 

Ekonomirapporten – april 2012. 
Internhyra. 

• Konkurrensverket, granskning avseende tillämpning av undantaget för 
tjänstekoncessioner. 

• Småland Blekinge, OECD-rapport om utvecklingsmöjligheter i Småland 
Blekinge och på Öland, 12/KS0055. 

• Skrivelse gällande rötskadat träd, 12/KS0006. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att skrivelsen gällande att motverka barnfetma överlämnas till samverkans-  
     gruppen bildningsnämnden – socialnämnden, 
 
att politikerna kommer att utmana Slätafly SK/IBK i en innebandymatch  
     under invigningen av sporthallen,  
 
att i övrigt notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
Sändlista 
Samverkansgruppen bildningsnämnden – socialnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet 
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AU § 191/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Landshövdingen Kalmar län, Strategiskt samtal om integration, Nytt datum 

2012-09-12 klockan 10.00 – 14.00. 
 

• Möre Resurscentrum med flera, Sociala medier, 2012-06-12, Torsås. 
 

• Regionförbundet i Kalmar län, Hearing om ungdomsarbetslösheten, 2012-
06-13, Kalmar. 

 
• Regiondagar 2012, 2012-09-26—27, Oskarshamn. 

 
• Boutställning i Annedal, 2012-08-16--26, Stockholm. 

 
• Staden är utvecklingskapitalet, 2012-09-28, Motala. 

 
• Bidragskurs i Dala-Floda. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Eva-Kristina Berg, C medverkar vid det strategiska samtal om integration i  
     Kalmar, 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Roland Swedestam, S och Eva-Kristina  
     Berg, C medverkar vid Regiondagarna 2012,  
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
Sändlista 
Krisledningsnämnden 
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AU § 192/12  12/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj 2012.  
 
• Ragnabo 3:62, nybyggnad av bostadshus och förråd. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under maj 2012.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 193/12  12/KS0109 
Skrivelse gällande bussväntkur i Gökalund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett grupp bussresenärer som pendlar mellan Gökalund och Karlskrona så gott 
som varje vardag i vecken frågar varför det saknas en väntkur i Gökalund. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till Kalmar Läns Trafik. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik 
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AU § 194/12  12/KS0117 
Avyttring del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv önskar Torsås Fastighets AB besked från 
Torsås kommun huruvida det är möjligt för bolaget att till bästa möjliga pris 
avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 i Gullabo. 
 
Byggnaden som använts till träslöjdsal och barnomsorgslokal är numera 
outnyttjad. Hyreskontrakt med bildningsnämnden upphörde 2010. 
 
För att undvika framtida drift- och underhållskostnader utan motsvarande 
hyresintäkt har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat bjuda ut byggnaden 
med den före detta träslöjdsalen till försäljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 195/12 
KF § 34/12  12/KS0067 
Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen anlägger ett Motorland till ungdomar med intresse för att meka 
och konstruera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till kommun- 
     styrelsen och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 81 att avslå medborgarförslaget att 
anlägga ett motorland. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från bildningsnämnden en motivering till varför förslaget ska  
     avslås. 
-----  

Sändlista 
Bildningsnämnden  
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KS § 196/12 
KF § 35/12  12/KS0068 
Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås med förslaget att 
bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till  
     bibliotek till Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning.  
     Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 82 att medborgarförslaget ska beaktas 
i utredningen om Torskolans ombyggnation.  
 
Gymnastiksalen vid Torskolan förhyrs i sin helhet av bildningsnämnden. 
Torsås Fastighets AB har ej fått några signaler från bildningsnämnden att 
gymnastiksalen blir överflödig efter sporthallens utbyggnad. Det torde därför 
inte vara aktuellt att ändra lokalens användning anser VD Magnus Andersson, 
Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 197/12 
KF § 73/12  12/KS0097 
Medborgarförslag – Ompröva beslutet om fördjupad samverkan 
mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholms kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Povel Varga, Bergkvara med förslaget att 
ompröva beslutet om fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, 
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28 § 65, att medverkar i utredningen, 
eftersom intresse finns av att ytterligare utreda ett fördjupat samarbete mellan  
kommunerna. Däremot finns inget intresse av en kommunsammanslagning 
och anser därför att det inte finns någon anledning att utreda denna fråga, samt 
att kommunledningsgruppen återsamlas igen för att formulera en gemensam 
uppdragsbeskrivning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – ompröva beslutet om fördjupad  
     samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och  
     Borgholms kommun till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 198/12 
KF § 75/12   12/KS0103 
Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att så snabbt som möjligt utreda möjligheten att ha en välkomstdag 
för nyinflyttade i kommunen till exempel en gång om året. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunstyrelsen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunchefen  
     för beredning. 
-----  

Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 199/12 
KF § 42/12   11/KS0160 
Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Bostads AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Bostads AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 200/12 
KF § 43/12   11/KS0161 
Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Fastighets 
AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU 201/12 
KS § 58/12    12/KS0033 
Uppföljning administrativa funktioner 
 
Ärendebeskrivning 

 

PwC har på uppdrag av Torsås kommun genomfört en uppföljning av en 
studie angående administrativa funktionen i Torsås kommun. Den tidigare 
studien genomfördes år 2005. Målsättningen med uppföljningen är att få svar 
på vilka förändringar som har skett sedan dess.  
 
Föregående studie visade bland annat följande:  
 
• Torsås kommun var inte överdimensionerad avseende administrativa 

resurser. 
• Torsås kommun hade en relativt låg andel kvalificerade befattningshavare 

inom administrationen. 
• Den centrala organisationen runt kommundirektören var slimmad 

volymmässigt. 
• Kommunen hade svårt att utföra kvalificerade analyser, verksamhets-

uppföljningar, strategiska utvecklingsinsatser, utredningar och omvärlds-
bevakningar. 

 

Uppdraget har haft som syfte att få svar på följande frågor:  
 
• Hur ser de verksamheter som förstudien omfattade ut idag jämfört med 

då? 
• Vilka förändringar gjordes med anledning av studien? Har dessa ut- 

värderats? 
• Vilka övriga förändringar har skett vad gäller organisation, arbetssätt, 

bemanning etc? 
• Hur ser en motsvarande jämförelse ut idag med de då valda kommunerna 

samt genomsnittsvärden för vald kommungrupp som Torsås tillhör? 
 
PwC uppdrag har varit att redovisa vilka förändringar för administrativa 
tjänster som skett sedan en studie som genomfördes år 2005 (PM – Förstudie 
angående administrativa funktionen i Torsås kommun, daterad 2005-02-10). I samband 
med en redovisning för beställaren om nuläget i förhållande till studien, har det 
framkommit att det råder en rad oklarheter kring statistiken som redovisas i 
studien från år 2005. Beställaren av studien har med anledning av detta själv 
gjort eftersökningar för att kartlägga den administrativt anställda personalen år 
2005, då de bedömde att siffrorna inte var rimliga. PwC uppdrag har därefter 
kompletterats med att jämförelsen även ska beakta de förhållanden och de data 
som beställaren redovisat.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 201/12, Uppföljning administrativa funktioner 
 
PwC egna efterforskningar har inte kunnat ta ställning till om det finns 
uppgifter i studien från år 2005 som är felaktiga. Det finns emellertid en del 
oklarheter om hur underlaget för redovisade data har tagits fram. Såväl vid 
studien från år 2005 som vid framtagande av nuvarande data är det Torsås 
kommun som tillhandahåller data. Vi har valt att redovisa såväl de data som är 
presenterade i studien från år 2005, som de data som beställarens 
efterforskningar fått fram i samband med vårt uppdrag.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att redovisning sker på kommunstyrelsen 2012-06-19. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

• Arbetet pågår med Visionsarbetet. 
• Olssonska gården, utrymningstrappa, hyreskontrakt. 
• Parkeringsplatser till bilarna inom poolen. Poolen innefattas av sex 

bilar (fem övertagna av beställningscentralen).  
• Arbetet fortsätter gällande hamnens framtid.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsten Karlsson informerar om bil-poolen till arbetsutskottet i augusti, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Torsten Karlsson
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AU § 203/12 
AU § 189/12   12/KS0012 
Redovisning kostnadsbesparingar, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 99 att uppdra åt socialnämnden att ta 
fram en handlingsplan som visar hur nämnden ska få budgeten i balans. 
 
Socialchef Ninna Melin informerar om personalsituationen inom chefsgruppen 
(områdescheferna). 
 
Ekonom Torsten Karlsson har i uppdrag att utreda kostnadsbesparingar 2012 
respektive 2013. 
 
Kostnadsbesparingarna för 2012 respektive 2013 ska redovisas till arbets-
utskottet 2012-06-12. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Socialchef Ninna Melin och socialnämndens ordförande Ewy Svensson 
redovisar de ekonomiska konsekvenserna 2012 av flytt av korttidsavdelningen 
till Lunnagatan samt de ekonomiska konsekvenserna för budget 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna redovisning till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 204/12 
AU § 108/12 
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 överskottslokaler inom kommunens verksamheter är en fråga 
som måste tas ställning till. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-20 
 
Socialchef Ninna Melin lämnar en redovisning av boendet för äldre i Torsås 
kommun. 
 
VD Magnus Andersson redovisar alternativa förslag på Sophiagårdens 
användande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 204/12, Boende för äldre i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att socialnämnden upprättar en driftkostnadskalkyl, 
 
att Torsås Fastighetsbolaget upprättare en kostnadskalkyl över tomma lokaler  
     på Sophiagården, 
 
att chefsgruppen upprättar förslag på olika alternativ för Sophiagårdens  
     användande, 
 
att socialnämnden i budgetuppföljningen särredovisar Sophiagårdens kostnader  
     för tomma lokaler, 
 
att redovisning sker i arbetsutskottet 2012-04-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att socialnämndens upprättade driftkostnadskalkyl redovisas i § 203/12, 
 
att Torsås Fastighetsbolaget återkommer med en upprättad kostnadskalkyl  
     över tomma lokaler på Sophiagården, 
 
att Centrala Ledningsgruppen fortsätter arbetet med att upprätta förslag på  
     olika alternativ för Sophiagårdens användande, 
 
att Sophiagårdens kostnader för tomma lokaler i socialnämnden särredovisas i 
     budgetuppföljningen. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Centrala Ledningsguppen
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AU § 205/12   12/KS0  
Samtal runt integration 
 
Ärendebeskrivning 
 
Diskuteras nyanlända och ensamkommande barn inför mötet med Josefin 
Hermansson, arbetsutskottet och socialnämndens arbetsutskott,  
2012-06-26 klockan 10.00. 
 
Tara Braem från integrationsenheten lämnar en lägesrapport gällande flykting-
verksamheten och påtalar att Torsås kommun bör upprätta en integrationsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att föreslå socialnämnden att upprätta en integrationsplan. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 206/12   12/KS0115 
Avgift för utlåning av scooter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26 att avstå från att medverka i den 
gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjningen och i stället driva det i 
egen regi. Det innebär att kommunen idag äger alla hjälpmedel. Kommunens 
kostnad för inköp av en scooter ligger på 15 000 kronor och uppåt. 
 
I samband med antagande av rutiner/riktlinjer för utprovning och förskrivning 
av elektrisk rullstol/scooter framkom förslag om att kommunen tar ut en avgift 
för lån av dessa. 
 
I riktlinjerna står ”Uppföljning sker inom fyra månader från utlämningsdatum. 
Då utvärderas om den elektriska rullstolen/scooter uppfyller uppgjorda mål 
och om eventuella korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra 
permanentas lånet”. I och med detta skrivs en avtalsförbindelse – permanent 
lån. 
 
I samband med att en permanent avtalsförbindelse skrivs föreslås att en avgift 
uttas på 200 kronor per månad för lån av scooter. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 56 att en avgift för lån av scooter uttas 
med 200 kronor per månad från och med datum då avtalsförbindelsen ändras 
till permanent lån samt att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/12  
AU § 97/12   12/KS0072 
Bredbandsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet efterhör 2012-02-29 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 IT-chefen att uppdatera IT-infrastrukturprogram för Torsås  
     kommun daterad december 2001. 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
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AU § 208/12   12/KS0116 
Handikappolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-09-05 att en översyn av alla 
offentliga miljöer ska göras samt att tidigare sedan mänga år utarbetad 
handikappguide ska användas som investeringsmaterial. 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-23 tillsätts en arbetsgrupp som ska 
arbeta med en gemensam handlingsplan för tillgänglighet i Torsås kommun.  
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 föredrogs nationella mål med 
handikappolitiken och hur det handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på 
i landet och ute i kommunerna, av LSS handläggare Lena Gustafsson. Arbets- 
utskottet uppdrag till arbetsgruppen är att ta fram förslag till ett handikapp – 
politiskt program. 
 
 Ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 60 att överlämna uppdraget avseende det 
handikappolitiska programmet till kommunstyrelsen för fortsatt arbete, då 
socialnämnden anser att arbetet är ett kommunövergripande uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun på  
     remiss till bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att yttrande inlämnas senast 2012-10-01 till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 209/12   12/KS0006 
Kontanthantering på Swedbank 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M lyfter frågan gällande kontanthantering på Swedbank. 
 
Möre Resurscentrum kommer att träffa Swedbank och Handelsbanken med 
anledning av kontanthantering 2012-06-14. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-08-14. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 


