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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås 2013-06-04, 08.00 – 11.45    
  
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M   
  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare § 218 
 Ewy Svensson, M, socialnämndens ordförande § 219 
 Linda Eriksson, C, socialnämndens 1:e vice ordförande § 219 

Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 219 
 Ninna Melin, socialchef § 219   
   
   
    
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C             
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-06-05  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson  Paragrafer 197 - 222   

    
 Ordförande Håkan Algotsson   
    
 Justerande Eva-Kristina Berg            
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
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2013-06-04 

  

     
Datum för anslags  
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2013-06-05   Datum för anslags 
nedtagande 

2013-06-27     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 197 - 222  
 
§ 197-198Redovisning delegationsärende 
§ 199 Internkontrollplan, kommunstyrelsen 
§ 200 Förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter 
§ 201 Utse representant, Digital Agenda för Kalmar län 
§ 202 Tillägg till detaljplan, del av Bergkvara 2:1, Stenskär 
§ 203 Musik- eller kulturskola 
§ 204 Valdistriktindelning vid valen 2014 
§ 205 Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till  
               kommunfullmäktige 2014 
§ 206 Valkretsindelning vid landstingsval och antal mandat, val 2014 
§ 207 Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås   
§ 208 Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
 Badhusgatan 
§ 209 Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset 
§ 210 Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
§ 211 Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
§ 212 Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås   
§ 213 Antagen översiktsplan för Emmaboda kommun 
§ 214 Lokalutredning 
§ 215 Delgivningsärende 
§ 216 Kurser och konferenser 
§ 217 Kommunledningen informerar 
§ 218 Information från ungdomssamordnare 
§ 219 Trygghetsboende Badhusgatan/Norra Tångvägen 
§ 220 Kalmar läns integrationsstrategi 
§ 221 Skrivelse gällande skötsel av kulle vid Badudden 
§ 222 Öppettider under semesterperioden, samhällsbyggnadskontoret   
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AU § 197/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2013. 
 
• Torsås 14:9, tillbyggnad inglasad altan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 198/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande antagande av offert 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
antagande av offert under maj 2013. 
 
• Förstudie av kaj i Bergkvara hamn, 64 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande antagande av offert 
     under maj 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 199/13  12/KS0073 
Interkontrollplan, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på interkontrollplan för 
kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 
Uppföljning av 
 
• Säkerhet och tillgänglighet 
• Representation 
• Användande av grafisk profil 
• Beredskapsplanens aktualitet 
• Beslut och verkställighet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
• Att anställningsbeslut är korrekt ifyllda och har rätt uppgifter. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 
• Torsås 53:6 ”kommunhusen” 
• Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 
• Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 
• Sågen 4 ”Blå huset” 
• Torsås 2:42 ”Österbro” 
• Torsås 53:9 ”Gula villan” 
• Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 
• Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 
• Bergkvara 2:1 ”Lotshuset” 

 
Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 201/13  13/KS0029 
Utse representant till Digital Agenda för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2013-02-22 att godkänna förslaget till 
Digital Agenda för Kalmar län och att utse en programberedning. 
 
Den digitala agendan omfattar fyra strategiska huvudområden: 
 
• Lätt och säkert att använda 
• Tjänster som skapar nytta 
• Det behövs infrastruktur 
• IT:s roll för samhällsutvecklingen 

 
För de fyra huvudområdena har temagrupper utsetts och arbetet påbörjats. 
 
Ordförande i Regionförbundet är sammankallande. Övriga deltagare föreslås 
vara ytterligare en representant för Regionförbundet, Landshövdingen, 
Landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande från 
respektive kommun, eller annan person i deras ställe. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande att representera Torsås kommun i 
     Digital Agenda för Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län
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AU § 202/13  12/KS0121 
Tillägg till detaljplan för del av Bergkvara 2:1 – Stenskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen för Bergkvara 2:1 – Stenskär är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén möjliggöra bygglov för ett grillhus inom 
planområdet. 
 
Grillhuset beviljades ett tidsbegränsat bygglov i två år 2012-06-06. Likaså finns 
ett förråd som används av jolleklubben.  
 
Dessutom avses ytterligare prickmark tas bort vid gästhamnens 
servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den verklighet som, redan vid 
dess antagande förelåg. 
 
Synpunkter bör lämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden senast  
2013-06-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat tillägg till detaljplan för del av 
     Bergkvara 2:1 – Stenskär, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 203/13  12/KS0109 
Musik- eller kulturskola 
 
Ärendebeskrivning 
 
De flesta av landets kommuner erbjuder idag en musik- eller kulturskola. Tio 
kommuner saknar en sådan verksamhet. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
har av den anledningen valt att skriva till Torsås kommun. 
 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är en intresseorganisation där 
medlemmarna utgörs av landets kommuner, vanligen representerade av den 
kommunalt drivna musik- eller kulturskolan. Även kommuner med förenings-
driven kulturskola är medlemmar. Drygt 90 procent av landets kommuner är 
anslutna. 
 
SMoK framför genom sin skrivelse daterad 2013-05-22 en önskan om en 
fortsatt dialog i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om  
     upplägget av musikundervisning inom skolans verksamhetsområde,  
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från Stage4you för information om 
     utvecklingen av Stage4you. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 204/13   13/KS0101 
Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2013-12-01 
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2010.   
 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 
synnerliga skäl. 
 
Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar 
färre än 1 000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Söderåkra 3 
valdistrikt endast omfattar 323 röstberättigade och att Torsås 3 valdistrikt 
endast omfattar 389 röstberättigade vid riksdagsvalet. Kommunen uppmanas 
därför att inför de allmänna valen 2014 utreda vilka sammanslagningar eller 
andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras 
så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1 000 röstberättigade. Finner 
kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet 
sätt ska kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad 
valdistriktsindelning. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu 
gällande valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning 
senast 2013-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2013-03-01 
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
 
Gullabo      521 
Torsås 1      863 
Torsås 2   1 343   
Torsås 3      389     
Söderåkra 1  1 186 
Söderåkra 2      941  
Söderåkra 3     323   
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 204/13, Valdistriktsindelning vid valet 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att undersöka lokalmöjligheten för förtidsröstning alternativ röstlokal på  
     valdagen för Söderåkra 3. 
 
förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet 
     bör övriga valdistrikt behållas oförändrade. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 205/13   13/KS01101 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. 
Beslutar Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti 
får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 
kap 4 § kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller 
såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 

Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har 
fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera 
valkretsar. 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2013-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i 
förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för första 
gången valkretsindelade kommuner. 
 
Antal röstberättigade, 5 566. 
Antal mandat 2010, 35. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 206/13   13/KS0101 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 
mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2014 med 
mera 
 
Ärendebeskrivning 
 

Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsval indelat i 
sex valkretsar. 
 
2014 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning 
om inte landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-7 §§ vallagen. 
 
Indelning av valkretsar för valt till landstingsfullmäktige skall beslutas av 
fullmäktige, sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att gälla ska beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet 
år 2014, fattas av landstingsfullmäktige senast 2013-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2014 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstings-
fullmäktige uppgå till 67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 
2014 fattas före utgången av februari månad 2014 (5 kap 3 § kommunallagen). 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslut om ändring av antalet 
ledamöter. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2014-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i 
varje valkrets (4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så 
snart detta har beslutats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 206/13, Valkretsindelningen i Kalmar län vid 
landstingsval och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska 
ha vid valet 2014 med mera 
 
Antal röstberättigade: 
 
Gullabo, 521 
Torsås 1, 863 
Torsås 2, 1 343 
Torsås 3, 389 
Söderåkra 1, 1 186 
Söderåkra 2, 941 
Söderåkra 3, 323. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/13 
KF § 69/13   13/KS0093 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande cykelväg 
mellan Söderåkra - Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till tekniska  
     nämnden beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 208/13 
KF § 70/13   13/KS0090 
Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
Badhusgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande att rusta upp 
järnvägsbron vid Badhusgatan, anlägga en promenadväg samt att flytta skylten 
om järnvägens historia dit.  
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 209/13 
KF § 59/13   13/KS0084 
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid 
kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande uppsättning av 
papperskorg vid kommunhuset. 
 
Melker Lyth önskar att Torsås kommun sätter upp en papperskorg vid statyn 
”Det var dans bort i vägen” och en papperskorg vid bänkarna utanför 
kommunhuset. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Uppsättning av papperskorg vid kommun- 
     huset till tekniska nämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-05-07 § 15 att ombesörja uppsättning av en 
papperskorg vid statyn ”Det var dans bort i vägen”. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 210/13 
KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, 
Anita Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M 
och Kjell Mattsson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en 
plan för en kontinuerlig utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare 
och myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen 
sätter fart samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra 
arbetet framåt. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in ansvariga handläggare inom området detaljplaner för en diskussion  
     om att utveckla Torsås kommuns planarbete inom kommunen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 211/13 
KF § 73/13   13/KS0105 
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin gymnasie-
utbildning Stage4You.  
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik-
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till bildnings- 
     nämnden för beredning, 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om  
     upplägget av musikundervisning inom skolans verksamhetsområde,  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 212/13 
KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker 
möjligheterna att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan 
behöver utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt 
ska vår tätort utvecklas med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, 
äldre och funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, 
gruppboden, radhus och lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet 
och energieffektivitet i åtanke. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppmana Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar 
     med motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk  
     planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin, FP  
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AU § 213/13   12/KS0070 
Antagen översiktplan för Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun beslutar 2013-04-29 § 42 att anta 
översiktplan för Emmaboda kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera antagen översiktplan för Emmaboda kommun. 
-----  
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AU § 214/13   12/KS0033 
Lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Kerstin Björn, Norconsult: 
 
Inventering – del 1 och kapacitet del 1, Skolor, fritidshem och förskolor. 
Inventering – del 1 och kapacitet – del 2, Förvaltningslokaler och övriga 
lokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända upprättad lokalutredning på remiss till partigrupperna och 
     samtliga nämnder, 
 
att yttrande på lokalutredning ska inlämnas senast 2013-09-06 till kommun-  
     kansliet.  
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Samtliga nämnder



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 31  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 215/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, 2013-

06-01. 
• Bygg- och miljönämndens yttrande på remiss Regional vattenförsörjnings-

plan Kalmar län, 13/KS0076. 
• Årets Folkhälsokommun 2013, något för Torsås? 
• Socialnämndens vägledning, Att ge ordet och lämna plats. 
• Sveriges kommuner och landsting, kommunernas och landstingens 

ekonomi, april 2013, 13/KS0034. 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, protokoll 2013-05-23 § 45 namnbyte, 

13/KS0095. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
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AU § 216/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet Södra Småland, Riskanalys i kommunal sektor, 2013-10-

10, Växjö. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 217/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• Gemensam satsning att öka den kommunala medfinansieringen. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Samverkan, Nybro och Emmaboda kommun. 
• Sammanträffande med Bergkvara Båtklubb. 
• Utskicket ” Så används dina skattepengar”. 
• Turismansvarig har sagt upp sig, (2013-10-31). 
• Projektledare Magnus Olsson, Ung Drivkraft har avslutat sin anställning. 
• Praktikanten på kansliet har avslutat sin praktik. 
• Temamöte kring framgångsfrågor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 218/13 13/KS0107  
Information från ungdomssamordnare 
       
Ärendebeskrivning 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt informerar om sin tjänst som 
ungdomssamordnare. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ungdomssamordnare Nina Gimerstedt. 
-----   
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AU § 219/13 
AU § 186/13 
KS § 117/13 12/KS0053  
Trygghetsboende i Torsås 
       
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 2013-05-28: 
 
att till nästa arbetsutskott bjuda in Torsås Bostads AB och socialnämndens  
     arbetsutskott för vidare diskussion i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar 
materialet som upprättats gällande trygghetsboende. 
 
Alternativ 1: Renovera och bygga till på det planlagda området 
Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
 
Alternativ 2: Nybyggnation av ett fristående hus i 2- eller 3 våningar. Placering 
är södra delen av Badhusgatans parkering längs Norra Tångvägen. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-03 § 68: 
  
att bygga nytt trygghetsboende med 10-12 två-rumslägenheter på det planlagda 
området Badhusgatan/Norra Tång- vägen, Torsås  
 
att renovera ett visst antal av de befintliga lägenheterna på Badhusgatan/Norra 
Tångvägen samt  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/13, Trygghetsboende i Torsås 
 
att trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till gemensamhetslokal med 
öppen träffpunktsverksamhet samt hemtjänsten grupplokal. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trygghetsboende i Torsås.  
-----  
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AU § 220/13   13/KS0046 
Kalmar läns integrationsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet: 
 
Genom samverkan kan man gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där 
utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed välja att 
bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder 
förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens 
utveckling. Integrationsstrategin ska vara lösningsorienterad och präglas av ett 
regionalt synsätt som innebär att varje nytillkommen länsinvånare betraktas 
som en resurs. 
 
Målgrupp: 
 
Nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn. 
Ensamkommande flickor och pojkar. 
Individer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc. 
Samtliga samverkansparter i integrationsstrategin. 
Länets invånare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig bakom Kalmar läns integrationsstrategi, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/13   13/KS0111 
Skrivelse gällande skötsel av kullen vid Badudden, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit 2013-05-29 till kommunstyrelsen från Jan-Erik Persson 
i Torsås. 
 
Jan-Erik Persson föreslår att Torsås Naturskyddsförening får ta hand om 
skötsel av kullen vid Badudden i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden för ställningstagande.  
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 222/13   13/KS0006 
Öppettider under semesterperioden, samhällsbyggnadskontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M informerar om att bygg- och miljönämndens arbets-
utskott beslutat 2013-05-28 § 20 att samhällsbyggnadskontoret kommer att ha 
öppet under perioden 2013-06-24 till 2013-08-18 mellan klockan 09.00 till 
12.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen diskuterar frågan om öppettiderna med samhällsbyggnads- 
     chefen.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
 
 
 
 
 


