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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 180 – 196 
 
§ 180 Budgetramar 2014 – 2016 
§ 181 Årsredovisning 2012 
§ 182 Markupplåtelse muddring Ängaskär 
§ 183 Antagande av detaljplan, Järnsida 1:2 med flera 
§ 184 Antagande av detaljplan, Bergkvara 2:1, hamnen 
§ 185 Antagande av detaljplan Södra Kärr med flera 
§ 186 Trygghetsboende Badhusgatan/Norra Tångvägen 
§ 187 Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i 
 byn 
§ 188 Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
§ 189 Motion – Minska lärarnas administration 
§ 190 Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 
§ 191 Delgivningsärende 
§ 192 Kurser och konferenser 
§ 193 Redovisning av hemsändningsbidrag / Dagligvarubuss 
§ 194 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
               kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions- 

nedsättning 
§ 195 Ökat mottagande av nyanlända  
 Lägesrapport gällande flyktingmottagning 
§ 196 Kommunledningen informerar 
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AU § 180/13 
AU § 156/13   13/KS0023 
Budget 2014, plan 2015-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag exklusive nytt 
utjämningssystem, ekonomisk sammanställning inför ramar 2014 samt 
satsningar som ingår i budget 2013.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson och 
ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson redovisar bygg- och 
miljönämndens förslag på budget för 2014-2016. 
 
Tekniska nämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
tekniska nämndens förslag till budget för 2014-2016. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
för 2014-2016. 
 
Socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-19 § 45 gällande budget 2014, 
kommentarer till driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget föreligger. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2014-2016. 
 
Budgetförslag för 2014-2016 föreligger från revisionen. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag på budget 2014-2016, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag på budget 
     2014-2016 och återkomma med en redovisning i kommunstyrelsen,  
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 180/13, Budget 2014, plan 2015-2016 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar budgetunderlag för 2014-2016. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att lämna förslag på en kostnadsberäkning  
     gällande allmän prisutveckling.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/13 
KS § 71/13 
AU § 98/13 13/KS0037 
Årsredovisning 2012       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2012. 
 
Året 2012 avslutas med ett positivt resultat om 3,6 mkr. Återbetalda premier 
från AFA avseende AGS och ökade skatteintäkter bidrar till årets resultat.  
 
Den positiva trenden fortsätter med plusresultat åtta år i rad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Ekonomichefen redovisar årsredovisningen för 2012 innefattande en samman-
ställd koncernredovisning. Syftet med en koncernredovisning är att ge en 
helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande. Inom kommunkoncernen 
finns verksamheter som bedrivs i företagsform, genom aktiebolag och 
kommunalförbund. Företagen är helt eller delvis ägda av Torsås kommun. 
 
Kommunkoncernen: 
 
• Torsås Bostads AB, 100 % 
• Torsås Fastighets AB, 100 % 
• Torsås Fjärrvärmenät AB, 75 % 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 38,4 % 
• Kalmarsundsregionens Renhållare, 7 % 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, 7,34 %. 
 
Koncernens resultat för 2012, 4,1 mkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 181/13, Årsredovisning 2012 
 
Vid bokslutsdagen 2013-03-07 redovisades förvaltningarnas och Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB:s bokslut för 2012. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med, att sidan 55 i Årsredovisning 2012 
kompletteras med en rättvisande och tydligare redovisning på 1, 3 mkr 
avseende sporthallshyra och projektering Torskolan till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning,  
 
att sidan 55 i Årsredovisning 2012 kompletteras med en rättvisande och  
     tydligare redovisning på 1, 3 mkr avseende sporthallshyra och projektering  
     Torskolan till kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en reviderad redovisning av årsredovisningen 
för år 2012.   
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2012 samt 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
-----  
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AU § 182/13 
KS § 26/13 
AU § 27/13 
KS § 313/12 
AU § 352/12   12/KS0185 
Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 182/13, Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18  
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar om att ett sammanträffande med bland annat 
representanter från Länsstyrelsen och berörda i ärendet sker 2013-01-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson/kommunchef Jan Darrell informerar från möte 
2013-01-09 med bland annat Johan Wendell och Henrik Karlsson från 
Länsstyrelsen om muddringen på Ängaskär. 
 
Muddringen är genomförd enligt plan (3 000 kvm).  Massorna är lagda för 
avvattning på gammalt upplag från tidigare muddring. Åtgärden godkänd av 
tidigare ägare Karlberg. Mindre del av massorna har flutit ut utanför tidigare 
gräns. Avsikten är att större delen ligger kvar men den del förs över till 
campingen för utfyllnad av låglänta områden. 
 
Fortsättning   
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Fortsättning § 182/13, Muddring Ängaskär, Marktillstånd 
 
Henrik Karlsson har uppfattningen att massorna ska läggas på åkermark vilket 
inte tydligt framgår av de dokument som redovisats. Henrik anser att de 
massor som har lagts ut över det område som är klassat som betesmark med 
särskilda värden måste transporteras bort på ett sätt som gör att man kan 
återställa förutsättningarna för de växtarter som fanns där innan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ordförande Håkan Algotssons, C informerar om att de massor i Ängaskär som 
hamnat på mark som klassats som betesmark och som ska transporteras till 
Dalskärs Camping blev inte gjort innan vintern slog till.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, läggs på de  
     gamla massorna på kommunens mark. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 183/13   11/KS0229 
Antagande av Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är ett befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om 
Bergkvara. Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av 
pågående markanvändning – främst bostäder, naturmark, småbåtshamn och 
lokalgator. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-04-16 § 72 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 184/13   11/KS0229 
Antagande av Detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåtshamnen 
i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar/handelsbodar inom 
hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-03-12 § 43 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/13   11/KS0228 
Antagande av Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är beläget vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. Syftet 
med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 186/13 
KS § 117/13 12/KS0053  
Trygghetsboende 
       
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt i ärendet gällande trygghets-
boende efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att ge ägardirektiv till Torsås 
Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
om cirka 20 – 25 lägenheter på det planlagda området Badhusgatan/Norra 
Tångvägen. För beslut i kommunfullmäktige senast april 2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ledamöterna delges handlingar gällande trygghetsboende på Badhusgatan / 
Norra Tångvägen som Torsås Bostads AB i samarbete med socialnämnden 
upprättat. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till nästa arbetsutskott bjuda in Torsås Bostads AB och socialnämndens  
     arbetsutskott för vidare diskussion i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
Socialnämndens arbetsutskott 
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AU § 187/13 
KF § 136/12 
KS § 110/12 
AU § 122/12 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers 
Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-04-24 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av 
     förslag till regler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och 
presidiets förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt presidiets 
förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 187/13, Medborgarförslag – Medverka till att 
upprätta en Speakers Corner i byn  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av  
     förslag till regler. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag på regelverk för att införa 
speakers corner i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna förslaget på regelverk till kommunfullmäktiges presidium för 
     yttrande,  
 
att yttrande från kommunfullmäktiges presidium överlämnas till kommun- 
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktiges presidium 
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AU § 188/13 
AU § 387/10 
KF § 126/10   10/KS0218 
Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion om meddelarfrihet och 
meddelar- skydd. 
 
Att personalen reagerar om missförhållanden inom den kommunala 
verksamheten är a och o för att säkerställa en trygg och väl fungerande 
verksamhet. Som anställd av kommunen har man långtgående 
grundlagsskyddade rättigheter att agera whistleblower och reagera mot sådan 
man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media och 
kommunen får i regel inte efterforska vem som lämnat upplysningarna. 
 
Därför är det nödvändigt att offentliganställda känner till sina rättigheter när 
det gäller att anmäla och yttra sig om missförhållanden. 
 
Ramberg menar därför att det är nödvändigt att kommunen har en tydlig policy 
om detta där det klart framgår vilka rättigheter de anställda har. Utbildning i 
meddelarfrihet och meddelarskydd måste vara obligatoriskt för alla chefer och 
anställda i kommunen. 
 
Därför föreslås kommunfullmäktige att 
 
• kommunen ser över sin policy i frågan och vid behov uppdatera den, 
• regelbundet informerar personal och chefer om dess existens, 
• chefer och anställda i kommunen utbildas i meddelarfrihet och 

meddelarskydd. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-27: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att överlämna motionen till personalchef Per Lindberg för beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 188/13, Motion – Meddelarfrihet och 
meddelarskydd 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Förslag till justeringar i informationspolicy:  
 
Del 1 i motionen: 
 
Sidan 3, rubrik ”Talesmän” 
 
Ny rubrik införs ”Meddelarfrihet”. 
Första stycket under rubrik ”Talesmän” läggs under ”Meddelarfrihet” och 
”Talesmän” ändras till ”Talespersoner” 
Följande tillägg 
Om det trots detta skulle framkomma vem som lämnat uppgifterna kan på 
grund härav kommunen inte vidta personalpolitiska åtgärder som riktar sig mot 
medarbetaren ifråga.  
  
Sekretessbelagda ärenden omfattas inte av Meddelarfriheten och utlämnande 
av dessa uppgiftger hanteras enligt särskild lagstiftning. 
 
Del 2 och 3 i motionen: 
 
Vid nyanställningar informeras samtliga chefer om meddelarfrihetens betydelse 
och innebörd redan idag. 
För att ytterligare understryka vikten denna och andra personalpolitiskt 
betydelsefulla frågor som styrs av gällande policydokument kommer cheferna 
att få ett tydligare uppdrag att vid olika informationstillfällen som riktar sig till 
medarbetare poängtera möjligheten att via det kommunala intranätet lära sig 
mer om de policys och riktlinjer som styr kommunens verksamhet. I detta 
sammanhang kan skrivningen om meddelarfrihet vara ett bra exempel på 
frågor som regleras i dessa dokument. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisade justeringar av Torsås kommuns informationspolicy, 
 
att med hänvisning till justeringen av Torsås kommuns informationspolicy  
     anses härmed motionen – Meddelarfrihet och Meddelarskydd besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 189/13 
KF § 47/13   13/KS0056 
Motion – Minska lärarnas administration 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra 
åtgärder för att minska lärarnas administration.. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Minska lärarnas administration överlämnas till bildnings-  
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Bildningsnämndens ställningstagande i frågan är att avvakta den nationella 
utredarens betänkande, regeringens eventuella ändring i styrdokument / 
uppdraget samt beskrivning av goda exempel innan de att nämnden vidare 
utreder frågan gällande lärares administration.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 90 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att återemittera motionen – Minska lärarnas administration till bildnings- 
     nämnden,  
 
att svar på motionen lämnas efter ställningstagande av bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 190/13 
AU § 131/13 
KF § 46/13 
KF § 22/13   13/KS0039 
Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 

 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Hansson, Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommun-
fullmäktige uppdrar åt berörda att genomföra förslagna insatser för unga jobb 
och ferieskola sommaren 2013. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 återkommer vid  
     nästa kommunfullmäktige efter att den undertecknats av förslagsställaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-03-18: 
 
att överlämna motionen - Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta från personalavdelningen en redovisning över sommarjobb som  
     finns under 2013 i Torsås kommun samt 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden gällande ferieskola sommaren 
     2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Redovisning av de sommarjobb som finns under 2013 föreligger. 
 
Bildningsnämnden är positiva till sommarskola men har inte möjlighet att 
genomföra detta inom befintlig ram. Att genomföra sommarskola under 2013 
beräknas att uppgå till en kostnad av cirka 50 – 70 000 kronor. Om 
sommarskola ska genomföras behöver således en ramförstärkning till 
bildningsnämnden på motsvarande belopp.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 91 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 190/13, Motion – Unga-jobb och Ferieskola 
sommaren 2013 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar på motionen - Unga-jobb  
      och Ferieskola sommaren 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 191/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, protokollsutdrag 2013-04-25 § 42, 

gällande Korrespondensgymnasiet, 13/KS0089. 
• Regionförbundet i Kalmar län, protokollsutdrag 2013-03-05 § 68, gällande 

Korrespondensgymnasiet, 13/KS0089. 
• Galakväll med Möre Resurscentrum och företagarna, 2013-05-25. 
• Utbildning inom Europeisk Volontärtjänst, 2013-05-28, Torsås. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
 
 

  
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 27  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
 
 
 
AU § 192/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Regiondagar 2013, 10-11 oktober 2013 

Borgholm. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 193/13 
AU § 161/13   13/KS0088 
Redovisning av hemsändningsbidrag / Dagligvarubuss 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan daterad 2013-03-08 har inkommit från Annika Åhlund och Johan 
Stämmgård, Färjestaden gällande dagligvarubuss i Torsås kommun. 
 
Målgruppen är boende på landsbygden, i första hand äldre med svårighet att ta 
sig till affären men även andra boende på landet kan komma i fråga. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2013-04-03 § 37 att översända 
skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in socialchefen till arbetsutskottet för en redovisning av gällande  
     hemsändningsbidrag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Socialchef Ninna Melin informerar om att Möre Livs, Söderåkra har idag 
hemsändningsbidrag med 120 kronor per gång. Torsås kommun får tillbaks 
hälften av Regionförbundet i Kalmar län. Hemsändningsbidraget regleras i 
förordningen (200:284) om stöd till kommersiell service. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen besluta: 
 
att avslå framställan från Annika Åhlund och Johan Stämmgård, Färjestaden 
     med hänvisning till gällande avtal så finns inget behov av dagligvarubuss i  
     Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 194/13   12/KS0192 
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-
nedsättning 2013 - 2014 föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna 
synpunkter på denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014 samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 195/13 
AU § 179/13 
AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in till ett informationsmöte med Länsstyrelsen med anledning av ökat  
     mottagande av nyanlända, 
 
att integrationsenheten lämnar en lägesrapport över de flyktingar som idag 
     finns i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 195/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Martina Almqvist, Länsstyrelsen redovisar ärendet. 
 
Integrationsuppdraget är att överlägga och träffa överenskommelse med 
kommunerna om flyktingdeltagande. 
 
Prognos 2013 – 2017: 54 000 asylsökande (Syrien, Somalia, Afghanistan och 
Eritrea). 
 
Cirka 6 000 personer med uppehållstillstånd väntar på kommunplacering varav 
cirka 400 i Kalmar län. 
 
Torsås kommun 
 
Utrikesfödda kvinnor och män 2012: cirka 7,5 procent. 
 
Mottagna nyanlända 2012: 26 stycken (överenskommelse 20 stycken). 
 
Antal anvisningsbara platser: 8 stycken (överenskommelse totalt 15 stycken). 
 
Mottagna via anvisning 2012: 25 stycken (överenskommelse 8 stycken). 
 
Förslag till ny total överenskommelse 55 stycken (46 varav anvisningsbara 
platser). 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att idag finns det fyra 
ensamkommande flyktingbarn i Torsås och att två till väntas i augusti 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 78 att godkänna tillförordnad 
bildningschef Lisbeth Kromnows svar om ökat mottagande av nyanlända.  
 
Arbetsförmedlingen genom Thomas Andersson lämnar 2013-03-05 följande 
synpunkter: 
 
Etableringsuppdraget bygger på ett väl utvecklat samarbete mellan Arbets- 
förmedling, kommun och andra aktörer och hänvisar till den lokala 
överenskommelse som finns.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på överenskommelse  
     om ökat mottagande av nyanlända, 
 
att notera informationen.  
----- Sändlista Socialnämnden   
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AU § 196/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• VA-samarbete (vattenförsörjning/reningsverk). 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Möre Resurscentrum byter namn till Torsås Företagscentrum TFC. 
• Dalskärs camping. 
• Företagsbesök 2013-09-24. 
• Våryra 2013-05-10. 
• Inbjudan till Brolles uppträdande i Gullaboås 2013-07-27. 
• Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sammanträffa med Länsstyrelsen gällande renovering av Olssonska gården, 
 
att i övrigt notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
 
 
 
 
 
 
 


