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AU § 326/12 
AU § 234/12   12/KS0128 
Gemensam Facebook 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 22 att avvakta med att skapa en 
kommunal Facebook-sida samt 2011-06-07 § 209 beslutar att inom ramen 0,50 
tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen finns inget utrymme 
att arbeta med en kommunal Facebook-sida. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 115 att vidarebefordra ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare utredning om en gemensam 
Facebook-sida samt att se över hur andra kommuner arbetar med Facebook. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att kommunchefen inhämtar från Herrljunga kommun, hur de hanterar sin  
     Facebook-sida. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-20 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16 § att bjuda in Bitte Appelqvist för en 
information gällande facebook konto. 
 
Bitte Appelqvist informerar om användningen av sociala medier. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta Sveriges kommuner och landstings skrivelse gällande sociala  
     medier och handlingsoffentlighet, 
 
att notera informationen från Bitte Appelqvist. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 327/12 
AU § 235/12   12/KS0033 
Uppdragsbekräftelse, upphandling lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28 § 163 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda vad en kommun som Torsås, med det befolkningsunderlag 
och demografiska struktur som vi har i form av: 
 
• Ledning och administration 
• Verksamhetslokaler. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15 § 143 att bevilja tilläggsanslag om 
400 000 kronor för lokalutredning. 
 
Kommunchefen redovisar uppdragsbekräftelsen gällande upphandlad 
lokalutredning i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisad uppdragsbekräftelse gällande upphandlad lokal- 
     utredning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 328/12   12/KS0180 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 gällande medborgarförslag – 
Förstärkning av kommunkassan arbeta vidare med vissa punkter i kommun-
chefens svar på medborgarförslaget. 
 
Punkt 6: Utnyttja kommunens egna lokaler i stället för att hyra externt. 
 
Punkt 8: Ökad satsning på turism ger ökade intäkter. 
 
Punkt 10: Satsning på inflyttning kan ge 100 nya invånare och ökade skatte- 
intäkter med cirka 4 000 000 kronor per år. 
 
Punkt 11: Upphöra med samarbetet med Kalmar kommun om gemensam 
upphandling. 
 
Punkt 12: Förbjud kommunanställda att driva privata företag. 
 
Punkt 13: Öppethållande av kommunens verksamheter fredag före helgdag  
och klämdagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
punkt 6 hänvisas till pågående lokalutredning, 
 
punkt 8, kommunchefen får i uppdrag att arbeta vidare med satsning på  
turismen, 
 
punkt 10, kommunchefen får i uppdrag att arbeta vidare med satsning på 
inflyttning,  
 
punkt 11, fortsätta samarbeta med Kalmar kommun gällande gemensam 
upphandling,   
 
punkt 12, information gällande kommunanställdas bisyssla, 
 
punkt 13, översyn pågår. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 329/12 
KS § 271/12  12/KS0045 
Militärfartygen i Bergkvara hamn    
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M initierar frågan gällande de fyra gamla militärfartyg som 
ligger i Bergkvara hamn. 
 
Kommunchefen informera om att ett muntligt avtal gäller med ett tyskt 
företag. Hyran är 5 000 kronor i månaden och betalas in i förskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-30: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta ägarna med anledning av de  
     militärfartyg som ligger i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-20 
 
Kommunchefen redovisar den skrivelse som skickats till ägarna av militär- 
fartygen som ligger i Bergkvara hamn. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen har träffat ombud till 
ägaren av båtarna. Önskemål finns att teckna ett avtal om kajplats fram till och 
med augusti 2013 och därefter ska båtarna bogseras till Ukraina.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna avtal gällande kajplats till en månadskostnad om 5 000 kronor till 
     och med 2013-03-31, 
 
att kostnaden faktureras och ska var inbetald i förskott innan avtalet under- 
     tecknas. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 330/12  12/KS0177 
Organisationsförändring, Integrationsenheten 
Organisationsplan för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2012-09-19 § 94 att ställa sig positiva till att ta emot 
ensamkommande barn och ungdomar som kommit till Sverige utan legal 
vårdnadshavare.  
Dock behövs en kravspecifikation avseende lokal/boende upprättas så att 
barnen och personalen har tillräckligt med utrymmen.  
 
Socialnämnden beslutar 2012-10-24 § 109 att efter upprättat avtal om 
mottagande av visst antal barn, inrättas en integrationsenhet enligt framarbetet 
förslag samt att avdelningen Hasselbacken på Sophiagården med intilliggande 
fyra rum på avdelningen Ekbacken, inklusive utrymmen på andra sidan 
korridoren, tas i bruk för boende och personalutrymme. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-10-24 § 108 att godkänna den upprättade 
organisationsplan för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut gällande organisationsförändring,  
     integrationsenheten samt organisationsplan för ensamkommande  
     flyktingbarn/ungdomar. 
-----  
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AU § 331/12   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal III, 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. 

 
Rapport kvartal III, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Särskilt boende 
Antal dagar från beslut till rapportering: 136 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1   
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 332/12   12/KS0174 
Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun    
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen om Valfrihet införs som en frivillig lag för kommuner och är ett 
alternativ till lagen (2007:1092) om offentlig upphandling. Lagen ger 
kommuner möjlighet att införa kundvalssystem för att konkurrenspröva 
verksamheter som idag bedrivs i egen regi och kan tillämpas på bland annat 
omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktions-
nedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 
 
LOV innebär att valet av utförare av till exempel vård- och omsorgstjänster 
övergår från kommunen till brukare och invånare. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-10-24 § 110 kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad 
hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För 
den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten 
tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 – 2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun- 
styrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 332/12, Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i 
Torsås kommun    
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 333/12   12/KS0021 
Upphandling 2012, kommunens försäkringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Louise Möller och Britt-Marie Hjörneby, Marsh AB informerar om 
pågående upphandling av kommunens försäkringar. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 334/12   12/KS0053 
Delegering, beslut om att ta upp lån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att kommunstyrelsen under år 
2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 
2013 med totalt 10 miljoner kronor samt 
 
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2013. 
        
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har rätt, att för  
     kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2013 med totalt 10 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 335/12   12/KS0053 
Räntor på interna lån för kommunägda bolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
på kommunstyrelsen 2012-10-30 om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor 
på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Kommunreversen för Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet 80,8 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till 
arbetsutskottet för att vidare diskutera ärendet. 
 
Ärendet utgår med anledning av att bostadsbolaget har besiktning av deras 
fastighet på Allfargatan idag. 
-----  
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AU § 336/12 
AU § 34/09 
AU § 110/08   08/KS0090 
Anslutning till Torsås kommuns vatten- och avloppsnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening och andra motsvarande 
samfälligheter har tidigare haft en förmånlig årlig avgift för anslutningen till 
Torsås kommuns vatten- och avloppsnät. Avgifter för deras del var 2006,  
200 kronor per stuga (30 stugor). Enligt beslut för 2008 är den fasta avgiften 
inklusive mervärdesskatt 1 325 kronor per stuga. 
 
Det har varit ekonomiskt fördelaktigt för föreningen att ha egen anläggning 
ansluten till kommunens VA-anläggning. Med beslutade avgiftshöjningar finner 
styrelsen det tveksamt att fortsättningsvis driva anläggningen i egen regi. 
 
Vid årsmöte i april kommer frågan upp om att eventuellt överlämna 
anläggningen till kommunen. För att kunna ta ställning till alternativet fortsatt 
drift i egen regi eller eventuellt överlåtande av anläggningen till kommunen så 
vill föreningen få ett förutsättningslöst möte med representanter för Torsås 
kommun om ett eventuellt övertagande och vilka villkor som då kommer att 
gälla. 
 
Föreningen föreslå att kommunen kallar representanter från styrelserna från de 
olika föreningarna som befinner sig i samma situation till ett gemensamt möte 
snarast, då de olika föreningarna har sina stämmer under april och maj.  
 
Arbetsutskottets beslutar 2008-03-12: 
 
att överlämna skrivelsen från Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening till 
tekniska nämnden för behandling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-12-17 § 224 att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta att inte kostnadsfritt ta in fritidsområdena norr om Bergkvara i 
verksamhetsområdet för VA på grund av att det kan innebära stora kostnader 
för kommunen. 
 
Yrkande och proposition 
 
Kerstin Ahlberg, TP och Roland Swedestam, S yrkar återremiss på ärendet för 
komplettering av berörda anläggningars status samt mer information om 
servisavgiften. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 336/12, Anslutning till Torsås kommuns vatten- 
och avloppsnät 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla återremiss av 
ärendet.  
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M tar inte ställning till något beslut 
med motivering att ärendet har sin bakgrund i ett taxebeslut för bruknings-
avgifter som togs i majoritet i socialistiska blocket i samarbete med Torsås-
partiet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering av berörda  
     anläggningars status samt mer information om servisavgiften. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-20 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 93 att avvakta med beslut i ärendet 
tills VA-planen är färdigställd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delge Ragnabo Miljö och samfällighetsförening, Jan-Ingemar Rosenblad  
     tekniska nämndens beslut. 
-----  
Sändlista 
Ragnabo Miljö och samfällighetsförening, Jan-Ingemar Rosenblad 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 337/12   12/KS0116 
Styrgrupp, ökad och förbättrad tillgänglighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
I projekt Handel & Service i samverkan i och mellan Nybro, Emmaboda och 
Torsås kommun ingår ökad och förbättrad tillgänglighet som ett mål. En 
inventering av tillgängligheten har gjorts och de brister som finns är nu 
dokumenterade. 
 
RFH och KPR är enligt Christer Sjöberg, ledamot i RFH och ordförande i 
DHR Kalmar län, nöjda med det funktionshinderspolitiska programmet, där 
bemötande, tillgänglighet och delaktighet prioriteras. Därför är det viktigt att 
en handlingsplan arbetas fram. 
 
Inga-Britt Karlsson, processledare Handel & Service och Christer Sjöberg, 
RFH ledamot i Torsås kommun föreslår att kommunstyrelsen utser en styr- 
grupp, bestående av representanter från kommunstyrelsen, butiksägare, 
fastighetsägare, samhällsbyggnadsförvaltning, socialförvaltning och RFH. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta partigruppernas yttrande gällande handikappolitisk plan, 
 
att yttranden ska inlämnas senast 2013-01-04 till kommunkansliet, 
 
att därefter återkommer ärendet för att utse en representant i styrgruppen. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 338/12   12/KS0181 
Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås daterad 
2012-10-30 upprättad av Björn Sundström, Sveriges kommuner och landsting 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera framtidsstudien. 
-----  
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AU § 339/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• SmåKoms nyhetsbrev, Oktober 2012, 12/KS0042. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 340/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Kalmar Läns Trafik, inbjudan till samrådsmöte kring upplägg av 

närtrafiken i länet, 2012-12-04, Oskarshamn. 
• Föreläsning, Tål ditt barn den trådlösa tekniken, 2012-11-28, Kalmar. 
 
Ansökan finns på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen medverkar vid  
     samrådsmötet i Oskarshamn 2012-12-04. 
-----  
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AU § 341/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Verksamheten på Olssonska gården. 
• Tekniknod. 
• Sammanträffande med Leif Lindberg gällande inlämnad faktura. 
• Korrespondensgymnasiet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in bildningsnämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, till- 
     förordnad bildningschef samt rektor Johanna Fors till arbetsutskottet  
     2012-12-04 med anledning av Korrespondensgymnasiets framtid, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 
Tillförordnad bildningschef 
Rektor på Korrespondensgymnasiet 
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AU § 342/12   11/KS0037 
Hyresavtal, Torsås 1:26   
  
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtalet föreligger med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26, 
Järnvägsgatan 1. 
 
Hyran uppgår till 7 857 kronor per månad och betalas halvårsvis i förskott efter 
fakturering av hyresvärden. 
 
Avtalet upphör att gälla 2014-06-30 och någon uppsägning krävs ej. För att 
hyresgästen ska få fortsatt tillgång till lokalen efter detta datum krävs att nytt 
avtal tecknas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26,  
     till och med 2014-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 343/12 
KS § 241/12 
AU § 265/12  12/KS0078 
Avveckling av stiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att kunna avveckla en stiftelse krävs att: 
 
• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
• Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren. 
• Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp. 

 
Av de totalt elva stiftelser som Torsås kommun förvaltar är två stycken som 
uppfyller kraven och ligger under kommunstyrelsen 
 
• Per & Emma Isakssons Donationsfond 
• Per & Emma Isakssons Gravvårdsfond 
 
Per & Emma Isakssons donationsfond - kapital 2011-11-31, 
146 035:63 
 
Ändamålet är att avkastningen skall användas till kommunens bästa. Styrelsen 
får göra upp en plan över hur pengar skall användas. Utdelningsbart efter 
skulder och avvecklingskostnader blir cirka 150 000 kronor. 
 
Per & Emma Isakssons gravvårdsfond – kapital 2011-11-31,  
578:43 
 
Avkastningen skall användas till gravunderhåll av donationernas gravar. Om 
gravarna finns kvar kan förslagsvis pengarna betalas till kyrkogårds-
förvaltningen. Det kommer att röra sig om cirka 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utdelningen från Per & Emma Isakssons donationsfond används till att 
     upprusta fastigheten Torsås 53:9, 
 
att utdelningen från Per & Emma Isakssons gravvårdsfond används till  
     gravvård av donationens grav,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista  
Ekonomichefen, Kommunstyrelsen 
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AU § 344/12  12/KS0154 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 115 att i anläggningstaxa – för 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2013 ersätta 
texten i 3:e stycket Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 
1,5 rum och kokvrå med En extra lägenhet definieras av att den kan 
fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och kök 
alternativ pentry. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
    anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
   definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
   med toalett och kök alternativ pentry. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 345/12  12/KS0072 
Information bredband 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om inkomna skrivelser gällande bredband.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
 
 
 
 
 


