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AU § 1/14 
AU § 400/13   13/KS0026  
Tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11 § 145 att till kommunstyrelsen yrka att 
samtliga politiker skall ha tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
genom inlogg eller motsvarande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att bjuda in IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson till arbets- 
     utskottet 2014-01-14 för information om kommunens trådlösa nätverk.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson informerar om kommunens 
trådlösa nätverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt IT-chefen att undersöka ansvarsfrågan när det gäller det öppna 
     WiFi nätet inom kommunen, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
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AU § 2/14   14/KS0022 
Ökad IT-samverkan med Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT i Kalmar kommun sköter sedan augusti 2013 Torsås kommuns IT-support 
och helpdesk. Avtal är tecknat till och med 2014-02-28. 
 
Vid en sammanvägd bedömning av andra alternativa driftformer förordas att 
Torsås kommun fortsätter och stegvis utvecklar IT-samverkan med Kalmar 
kommun. 
 
Skolans behov hos en IT-tekniker daterat 2013-12-06 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunledningen i Torsås kommun ska medverka till ökad IT-samverkan 
     med Kalmar kommun med uppdrag att ta fram förslag till samarbets- 
     former, samverkansavtal och kostnadsberäkningar med finansieringsförslag 
     samt  
 
att tjänsten som systemtekniker dras in och att innehavare av denna tjänst 
     erbjuds vakant tjänst som IT-tekniker.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 3/14   13/KS0023 
Tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på tidplan, årsplan och budget 
2015, plan 2016-2017. 
 

2014-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott, preliminärt bokslut, 
dialog med förvaltningscheferna om mål och uppdrag 
2014 

2014-03-05 Kommunstyrselsen, boksluts- och budgetdag med 
nämnder/bolag.    
Företrädare för CESAM och kommunrevisionen deltar 

2014-03-13 Ekonomiavdelningen utsänder budgetanvisningar till 
förvaltningarna/nämnderna inför inlämnande av 
budgetförslag 

2014-04-15 Regeringen presenterar vårpropositionen 

2014-04-25 Sista dagen för nämnderna att lämna in budgetförslag 
(drift/ investeringsbudget) 2015-2017 och förslag till 
taxor/avgifter 2015. Budgetförslagen ska vara MBL-
förhandlade 

2014-05-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningen 
redovisar budgetförutsättningar utifrån vårpropositionen 
och nämnderna sina budgetförslag 

2014-05-08 CESAM 

2014-05-13, extra Kommunstyrelsens arbetsutskott, preliminär 
årsplan och budgetramar 2015 

2014-05-20 Kommunstyrelsen, preliminär årsplan och budgetramar 
2015 

2014-06-09 Kommunfullmäktige, preliminär årsplan och budget-
ramar 2015. 

 Juli-november, förvaltningarna/nämnderna arbetar 
med verksamhetsplanering, mål och internbudget 

2014-10-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningen 
redovisar budgetförutsättningar utifrån Sveriges 
kommuners och landstings prognos i oktober över 
skatter och bidrag 2015-2017. Budgetdialog med 
nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
budgetramar 

2014-10-09 CESAM 

2014-10-13, prel  Regeringen presenterar budgetpropositionen 

2014-10-21 KSAU, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Tidplan, årsplan och budget 2015, plan 
2016-2017 
 
2014-10-28  Kommunstyrelsen, årsplan och budget 2015, plan 2016-

2017 

2014-11-17 Kommunfullmäktige, årsplan och budget 2015, plan 
2016-2017 

 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 4/14   13/KS0197 
Förändrade regler vid offentlig upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Innan Sverige anslöt sig till EES-avtalet och gick med som fullvärdig medlem i 
EU 1995, betraktades det närmast som en självklarhet att offentliga upp-
handlare ställer krav på kollektivavtal i företag som leverarar tjänster till stat, 
kommun och landsting. 
 
EU har nyligen reviderat reglerna för offentlig upphandling. Direktivet gör det 
möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling. Det regleras främst i 
artikel 15.2 vilket innebär att Sverige och andra länder är skyldiga att säkerställa 
att löner och arbetsvillkor följs. Det görs lättast genom att kräva ett kollektiv-
avtal vid en offentlig upphandling. 
 
LO-Distriktet Sydost rekommenderat kommuner och landsting att studera de 
nya reviderade reglerna och att därigenom ta en förnyad diskussion om 
reglerna vid offentlig upphandling samt föreslår att det skrivs in krav om 
kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att tillskriva LO-Distriktet Sydost med anledning 
     av förändrade regler vid offentlig upphandling, 
 
att i övrigt notera informationen från LO-Distriktet Sydost.   
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 5/14   13/KS0023  
Internbudget 2014, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på internbudget 2014 för 
kommunstyrelsen. 

  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag på internbudget 2014 för kommunstyrelsen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 6/14   13/KS0046  
Ersättning för flyktingplacering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan integrationsenheten och bildningsnämnden har en överenskommelse 
om ersättning för barn i skolan, förskolan och förberedelseklass tecknats  
2010-09-28. 
 
Ersättningen är en schablon om 25 000 kronor per helår och barn under 
maximalt två år. Ersättningen upphör om barnet/eleven avslutar sin 
placering/skolgång. Ersättningen skall utgå till skolan två gånger per år den 1 
mars och den 1 september med start år 2011. 
 
Denna överenskommelse gäller längst till och med 2012-12-31 då en eventuellt 
ny överenskommelse måste träffas utifrån nya förutsättningar. 
 
Bildningsnämnden har fortlöpande kostnader utanför ram för varje barn/elev 
med flyktingstatus som placeras i skola, förskola samt förberedelseklass och 
behöver därför även fortsättningsvis ersättning för dessa. 
 
I bildningsnämndens budget 2013 är intäkt för ersättning beräknad till cirka 
400 000 kronor, vilket kan medföra att underskottet vid årets slut ökar. I 
budget för 2014 är intäkt för ersättning budgeterad med 350 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09 § 161 att vidarebefordra ärendet till 
kommunstyrelsen för avgörande av ersättningsanspråk så länge bildnings-
nämnden har kostnader utanför ram. 

  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bildningsnämnden erhåller del av kommunens ersättning för flykting- 
     mottagning som kompensation för kostnaderna för barn i skola, förskola  
     och förberedelseklass, 
 
att inhämta synpunkter i ärendet från social- och bildningsförvaltningen.  
-----  
Sändlista 
Socialförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
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AU § 7/14 
AU § 360/13 13/KS0107  
Fritidsgårdens öppettider 
       
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Nilsson ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i 
Torsås informerar om förbundets verksamhet. 
 
Organisationen har genomfört en nationell undersökning om ungas uteliv. 
Torsås kommun fick ett genomsnittligt betyg på 2,6 på en femgradig skala. 
Resultatet baseras på sju frågor som UNF ställt om ungas inflytande i 
kommunen, tillgången, variationen och marknadsföringen av nyktra 
mötesplatser samt insatser under högtider med hög alkoholkonsumtion. 
 
UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att ge unga större inflytande över sin 
egen fritid. Ett bra uteliv ger mindre alkoholkonsumtion men också andra 
positiva effekter som ökad demokrati och deltagande. 
 
Betyget 2,6 är nästan godkänt Men med tanke på att Torsås fick betyget 0,9 vid 
mätningen i fjol så är det ett mycket stort steg framåt. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt socialnämnden och bildningsnämnden, att se över öppettiderna  
     på fritidsgården samt utse en kontaktperson till ovanstående, 
 
att notera informationen från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09 § 158 att utse fritidsledare Nicklas 
Wikström till kontakperson samt att anse sig nöjda över fritidsgårdarnas 
öppettider och den verksamhet som bedrivs. 
 
I Söderåkra finns ingen fritidsgård, istället har en bussresa en gång i veckan 
erbjudits intresserade barn för deltagande vid Torsås fritidsgårds verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande kommunens fritidsgårdar. 
----- 
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AU § 8/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
december 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under december 2013. 
 

 Tillförordnad socialchef. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 9/14 
AU § 394/13   13/KS0011 
Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 99 att en översyn görs gällande regler 
för övriga samlingslokaler i kommunen samt återrapportering sker i november 
2013. 
 
Kommunchefen redovisar förslag på regler för bidrag till allmänna samlings-
lokaler. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget gällande regler för bidrag till allmänna  
     samlingslokaler lämnas till kommunchefen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-01-14. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att inga synpunkter har inkommit 
gällande förslaget på regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
Vid sammanträdet reviderades förslaget. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Slätafly Byalag, Skruvemåla skolrotes byggnads- 
     förening och Strömby Byalag till arbetsutskottet. 
 -----  
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AU § 10/14   13/KS0115 
Handikappramp Adolfssons blommor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträde 2013-11-18 § 57 med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH) tar Christer Sjöberg upp frågan 
om behovet av en handikappramp till ingången vid Adolfssons blommor. 
 
Ett förslag framkom om att öppna upp den gamla dörren på kortsidan av 
byggnaden och där installera en ramp alternativt en hissanordning. 
 
I dag finns en handikappramp som personalen i blomsteraffären lägger ut vid 
behov. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att undersöka möjligheten till en lösning av ett alternativ till en handikappramp 
     till ingången till Adolfssons blommor. 
----- 
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AU § 11/14   14/KS0023  
Målningsarbete, lägenheten Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
På initiativ av Kulturföreningen Olssonska gården har ett anbud inkommit 
gällande uppfräschning av lägenheten över blomsteraffären. 
 
Kulturföreningen Olssonska gården har i upprättat avtal med Torsås kommun 
möjlighet att disponera lägenheten. Föreningen har tänkts sig att tillfälligt hyra 
ut lägenheten.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från Sweco, protokollet från utförd energibesiktning, 
 
att inhämta en kostnadsberäkning gällande renovering av hela huset (lägenhet 
     samt blomsteraffär), 
 
att eventuellt överlämna byggnaden till Torsås Fastighets AB, 
 
att informera hyresgäst och Kulturföreningen Olssonska gården vad som  
     kommer att hända med byggnaden.  
----- 
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AU § 12/14   13/KS0145  
Sammanbyggnad av kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att lokalutredningen var klar beslutar kommunstyrelsen  
2013-11-26 § 270 att av säkerhetsskäl projektera en sammanbyggnad av 
kommunhusen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera samt 
 
att påbörja projektering för en sammanbyggnad av kommunhusen, 
 
att finansiering tas ur investeringsbudget för 2015.   
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 13/14   13/KS0024  
Verksamhetsberättelse 2013, Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhets syfte är att var den röda tråden genom grundskolan och 
gymnasiet. Arbetet ska leda till att fler ungdomar får bättre förutsättningar och 
större möjligheter att utveckla sina entreprenöriella egenskaper. 
 
Målgruppen är politiker, skolledare, näringslivsutvecklare, näringslivet, skol-
utvecklingsledare, lärare, studie och yrkesvägledare, LNU samt barn och 
ungdomar från sex års ålder till tjugoett år i hela Kalmar län. 
 
Verksamhetsberättelse 2013 för Torsås kommun föreligger. 
 
Verksamhetsbidraget för 2014 är 35 000 kronor för Torsås kommun och det är 
samma summa som tidigare år. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelse 2013 gällande Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/14   13/KS0196  
Ägaransvar gällande promenadstråk runt Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 292 att lämna markägartillstånd för 
promenadstråk runt Ängaskärsviken för nödvändiga åtgärder. 
 
Finansiering kommer att sökas från Arvsfonden. 
 
Vision Bergkvara ansöker om att Torsås kommun efter det att anläggningen är 
klar tar ägaransvar i minst tio år framåt. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun efter det att anläggningen är klar tar ägaransvar i minst tio 
     år framåt. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 15/14   13/KS0129  
Avtal om markdisposition, Bergkvara Samhällsföreningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal föreligger med Bergkvara Samhällsföreningen gällande 
markdisposition av ett område cirka 50 kvm inom fastigheten Bergkvara 2:1. 
 
Markområdet ska användas för placering av före detta ”Våghuset”.  
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag med Bergkvara Samhällsföreningen gällande 
     markdisposition av ett område cirka 50 kvm inom fastigheten Bergkvara 
     2:1, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 16/14   13/KS0072  
Utökad markdisposition på del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 101 att godkänna nyttjanderättsavtal 
med fastighetsägare till Övraby 1:207 om cirka 900 kvm del av Övraby 1:14. 
 
Förfrågan har inkommit från fastighetsägare till Övraby 1:207 om utökad 
markdisposition på del av Övraby 1:14 med cirka 5 000 kvm. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera till arbetsutskottet för komplettering av ärendet. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/14   13/KS0202  
Torsås 5:81, Brantahall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Dacke Scoutdistrikt föreligger underrättelse daterad 2013-12-16. 
 
Enligt Lantmäteriet är Torsås kommun lagfaren ägare till Torsås 5:81, 
Brantahall. Med anledning av detta frånsäger sig Dacke Scoutdistrikt allt 
anspråk på stugan. 
  

Arbetsutskottet: 
 
att notera Dacke Scoutdistrikts underrättelse daterad 2013-12-16 samt  
 
att överlämna underrättelsen till tekniska nämnden för kännedom. 
----- 
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 18/14 
AU § 129/13 
AU § 112/13   13/KS0068 
Förslag till infrastrukturförbättring, Torsås Bil & Fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Mellström, Torsås Bil & Fastigheter har för avsikt att åter öppna upp 
mer verksamhet i fastigheten på Bergkvaravägen, med butik, bränslemack, 
verkstad och demontering men också uthyrning av lokaler. 
 
För att få en bra verksamhet så behöver man utöka markområdet samt få en 
genomfart med in- och utfart. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-04-02 
 
Komplettering har inkommit från Jan-Erik Mellström genom Ulf-Peter 
Rosenblad med olika förslag. 
 
Steg 1 
Torsås kommun köper totalt 2 250 kvm av Torsås 2:6. 
 
Steg 2 
Alt 1 
Torsås Bil & Fastigheter köper 8 800 kvm.  
 
Alt 2 
Torsås kommun byter 8 800 kvm. 
Tomtmarken tas från Torsås 4:2 och läggs till Torsås 2:39 ”väster”. 
Torsås kommun säljer 8 800 kvm till Torsås Bil & Fastighet. 
 
Alt 3 
Torsås kommun köper/byter tomtmark av Torsås 6:1. 
Torsås kommun byter mark. 
Torsås 2:39 väster byts mot marken från Torsås 6:1, så 2:39 öster blir 
sammanhållen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 18/14, Förslag till infrastrukturförbättring, Torsås 
Bil & Fastigheter 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att alternativ nr 3 är inte intressant, 
 
att i övrigt fortsätta bereda ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att beredning av verksamhets- 
tillstånd för Torsås Bil & Fastigheter pågår på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 19/14   13/KS0191 
Socialnämndens reglemente, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nytt förslag till reglemente föreligger från socialnämnden.  
 
Förändringarna beror på att kommunens flyktingsmottande samt arbets-
marknadsenheten Vågen förts över till socialnämnden från kommunstyrelsen. 
Vidare finns ett tillägg om att socialnämnden administrerar och samordnar 
aktiviteterna gällande Rådet för funktionshinderfrågor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 20/14 
KF § 152/13   13/KS0167 
Medborgarförslag – Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara föreligger från 
Leif Lindberg, Bergkvara. 
 
Sanera bort före detta stationshuset och dess uthus och få till stånd markbyte 
så att ”bussgaraget” läggs närmast Viktoriakajen och i dess bullerzon. 
Därmed frigörs en stor sammanhängande yta för byggnation av flerbostadshus 
med ”egen” småbåtshamn i före detta lotshamnen. 
 
Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att göra en förstudie som utgår från de 
idéer som presenteras i medborgarförslaget. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 21/14 
KF § 168/13   13/KS0186 
Medborgarförslag – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara 
föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Synpunkter och idé på tidigare inlämnat medborgarförslag från kommun-
invånare. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 22/14 
KF § 170/13   13/KS0200 
Medborgarförslag – Kustfisket – en plattform för tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Leif Lindberg, Bergkvara gällande kustfisket, 
- en plattform för tillväxt. 
 
Det kustnära fisket och dess kringaktiviteter är en viktig förutsättning för 
tillväxt i våra kustsamhällen. Tre av flera viktiga faktorer är att behålla 
kompetensen kring det småskaliga fisket, att visionen av matlandet Sverige ska 
uppfylla även när det gäller fisk och att den viktiga turismen främjas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt till   
     kommunstyrelsen för beredning.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Kustfisket – en plattform för tillväxt till 
     bygg- och miljönämnden och turismansvarig för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Turismansvarig 
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AU § 23/14   13/KS0139 
Kommunicering av ändring, Torsås glasbrukstipp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utförd riskklassning för den nedlagda deponin Torsås glasbrukstipp har 
tidigare kommunicerats med aktuell fastighetsägare samt nuvarande 
verksamhetsutövare på fastigheten Torsås 2:42. 
 
Efter kommunicering med Länsstyrelsen konstaterades att fel fastighets-
beteckning har angetts för det område där den nedlagda deponin antas finnas. 
 
Sidan ett i riskklassningsblanketten har därför reviderats och kommuniceras 
därför på nytt med fastighetsägare samt nuvarande verksamhetsutövare på 
fastigheten Torsås 4:119. Koordinaterna har även ändrats utifrån ett uppskattat 
läge för deponin. 
 
Eventuella synpunkter utifrån denna revidering skall senast 2013-12-09 lämnas 
skriftligt till miljöinspektör Sara Kull. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på reviderad riskklassning gällande Torsås 
     glasbrukstipp, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Miljöinspektör Sara Kull 
Kommunstyrelsen 
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AU § 24/14   13/KS0195 
Samråd om fördjupad översiktsplan för Södra staden, Kalmar 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Södra 
staden. Syftet med planen är att utifrån områdets kvaliteter och förutsättningar 
föreslå en utvecklingsriktning till den nya stadsdelen. Strategier och ledstjärnor 
visar vägen mot den övergripande visionen: Att skapa ett modernt stadsliv i 
skärgårdslandskap, med utgångspunkt i ett internationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. Planen ska fungera som ett strategiskt dokument och underlag för 
kommande planering. 
 
Eventuella synpunkter ska lämnas senast 2014-02-04 till Kalmar kommun, 
kommunledningskontoret. 
 
Enlig planarkitekt Fredrika Ternelius lämnas inga synpunkter eftersom planen 
inte berör Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter lämnas eftersom planen inte berör Torsås kommun. 
------  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/14   14/KS00  
Beslutsunderlag samt extra ärenden till kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S har synpunkter på att beslutsunderlagen allt oftare delas 
ut på sammanträdena vilket innebär att de inte hinner bli beredda på grupp-
mötena. Vissa ärenden har dessutom bristande verksamhetsunderlag, som till 
exempel ekonomisk konsekvensbeskrivning. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C bemöter med att vissa ärenden är brådskande 
och inte kan vänta. 
------  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 40   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 26/14   14/KS0010  
Personalsituationen, Räddningstjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S lyfter en fråga om personalsituationen inom räddnings-
tjänsten. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att frågan gällande personalsituationen inom 
räddningstjänsten lyfts till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
styrelse samt att det planeras in möte med styrelsen och personalen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med att information ska lämnas till företag 
inom Torsås kommun, vikten av utbildade deltidsbrandmän. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ordförande Håkan Algotsson, C att lyfta frågan gällande 
     personalsituationen inom räddningstjänsten till Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås styrelse, samt att planera in möte med styrelsen och  
     personalen,  
 
att informera företagen inom Torsås kommun vikten av utbildade deltids- 
     brandmän.   
------  
Sändlista 
Ordförande  
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AU § 27/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut  
2013-12-31 
Avslutade ärende, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut  
2013-12-31. 

 Arbetslösstatistik, 13/KS0022. 

 Befolkningsutveckling tredje kvartalet 2013, 13/KS0139. 

 Skrivelser inkomna gällande asylboende, Möre hotell 13/KS0022. 

 Länsstyrelsens beslut 2013-11-29, ändring av valdistriktsindelningen i 
Torsås kommun, 13/KS0101. 

 Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, 
13/KS0201. 

 Mark- och miljödomstolen avslår överklagande 2013-12-10, detaljplan 
Järnsida 1:2 med flera, 11/KS0229. 

 Informationsblad för Länsbygderådet 3 – 2013, 13/KS0060. 

 Socialnämndens beslut 2013-12-18 § 151 gällande Unik Resurs, 
13/KS0194. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 28/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Sveriges kommuner och landsting, Region Skåne, Medborgardialog,  
2014-03-06, Malmö. 

 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Håkan Algotsson, C, Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Jan 
     Darrell medverkar vid medborgardialog 2014-03-06 i Malmö. 
----- 
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AU § 29/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Projekt Stage 4You. 

 Grönområde Ragnabo 3:28. 

 Rekrytering socialchef/äldreomsorgschef 

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014-01-13. 

 Asylboende, Möre hotell. 

 Offert, äldreomsorgschef/personachef. 

 Extra sammanträde med arbetsutskottet 2014-01-23. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottet har ett extra sammanträde 2014-01-23. 
 
att i övrigt notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 30/14 
AU § 407/13   13/KS0193 
Hemställan om årlig medfinansiering från kommunen, Garpens 
Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering från kommunen med 
200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta en marknads- och verksamhetsplan från Garpens Vänner och 
     värdparet ut i från deras perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Från Garpens Vänner föreligger en verksamhets- och marknadsaktivitetsplan 
för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att undersöka möjligheterna och formerna till ett samarbete samt 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner 2014-01-22.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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AU § 31/13   14/KS0018 
Beslutsattestanter 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2013-01-01: 
 

Driftbudget   

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Per Lindberg/Krister     

  Kronzell Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

     

Investeringsbudget  

Projekt Beskrivning Attestant Ersättare 
 
1111 Bredband Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1112 Datautrustning Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

1899 Kommunstyrelsen oför-  Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

                delat, markköp                   

  

Balanskonton som är kopplade till:  

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

11 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1122 
Ekonomiassistent, 
Kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/14, Beslutsattestanter 2014 
 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Per Lindberg/Krister 
Kronzell 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Per Lindberg/Krister  
Kronzell  

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Per Lindberg/Krister 
    Kronzell 
                              
912           Finansförvaltningen           Kent Frost                   Kommunchef Jan Darrell  
 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2014-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 32/14     
AU § 377/13 
AU § 361/13 
AU § 219/13 
AU § 186/13 
KS § 117/13 13/KS0177  
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  
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 32/14, Trygghetsboende i Torsås 
 
att renovera ett visst antal av de befintliga lägenheterna på Badhusgatan/Norra 
Tångvägen samt  

 
att trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till gemensamhetslokal med  
     öppen träffpunktsverksamhet samt hemtjänsten grupplokal. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trygghetsboende i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 127 att ge socialchefen i uppdrag att 
kontakta kommunchefen för att få en klarhet i hur ärendet ska hanteras. 
 
I det gemensamma förslaget är inskrivet att socialförvaltningen hyr två 3-rums-
lägenheter, dels till en gemensamhetslokal, del en till Badhusgatans hemtjänst-
personal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-10-15 och anser att 
storleken på de två lägenheterna inte ska preciseras i det gemensamma förslaget 
och föreslår socialnämnden att inte förbinda sig till två 3-rumslägenheter i det 
gemensamma förslaget samt att efter justering av förslaget från två 3-rums-
lägenheter till endast två lägenheter, godkänna socialnämndens och Torsås 
Bostads AB:s gemensamma förslag till tjänsteskrivels om ett trygghetsboende i 
Torsås kommun.  
 
Torsås Bostads AB har kommit in med en skrivelse daterad 2013-10-18 där de 
inte kan godta socialnämndens ändringsförslag och inte heller är villiga att 
skriva in socialnämndens synpunkter som en reservation. Torsås Bostads AB 
kommer därmed att formulera ett eget förslag till trygghetsboende och lämna 
över till kommunstyrelsen. 
 
Kompletterande yttrande 2013-10-24 gällande trygghetsboende på Badhus-
gatan – Norra Tångvägen från Torsås Bostads AB föreligger.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt kommunchefen att verka för att det blir ett gemensamt förslag till 
     trygghetsboende, 
 
att ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott i november 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 32/14, Trygghetsboende i Torsås 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Kommunchef Jan Darrell har varit i kontakt med Torsås Fastighets AB:s VD 
men har inte fått fram något gemensamt förslag till trygghetsboende. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att bjuda in socialnämndens och Torsås Fastighets AB:s presidium, för fortsatt  
     diskussion i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Magnus Andersson ger en sammanfattande beskrivning av ärendet. 
 
Efter en närmare undersökning av kalkylerade hyreskostnader för lägenheterna har 
man kommit fram till att det bästa alternativet är nybyggnation av ett så kallat 
SABO Kombohus i tre plan med 4 lägenheter per plan fördelat på 2:or och 3:or. 
 
Efter en avstämning med länsstyrelsen bedöms lägenheterna uppfylla kraven för 
att godkännas som Trygghetsboende vilket innebär att bidrag kan beviljas till 
projektet. 
 
Lägenhetshyrorna bedöms ligga i nivå med de hyror som tas ut i ”Tuppenhuset”, 
vilket anses vara rimligt och acceptabelt för hyresmarknaden i Torsås.  
Socialnämnden räknar med att en av lägenheterna kommer att tas i anspråk för 
hemtjänstpersonal och att en ytterligare kan behövas som gemensamhetsutrymme 
och man är beredd att ansvara för de hyreskostnader som uppstår i dessa 
verksamhetslokaler. För övrigt bedömer man att det finns ett behov av denna 
boendeform i Torsås kommun. 
 
Magnus Andersson förklarar att Torsås Bostads AB kommer att ansöka om bidrag 
för nybyggnation av Trygghetsboende på Badhusgatan om kommunen ställer sig 
positiv till projektet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra till ekonomichef Kent Frost och Magnus Andersson att arbeta fram ett  
    förslag till en förlusttäckningsgaranti från ägaren Torsås kommun under fem år  
    för trygghetsboendet på Badhusgatan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 32/14, Trygghetsboende i Torsås 
 

föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
  
att uppdra till Torsås Bostads AB att inhämta offert på nybyggnation av  
     trygghetsboende i Torsås underförutsättning att bidrag till projektet beviljas, 
 
att godkänna förslag till kommunal förlusttäckningsgaranti under fem år till 
     projektet, 
 
att ge kommunstyrelsen delegation att godkänna kommunal borgensförbindelse 
     för finansiering av projektet. 

-----  
Sändlista 
Ekonomichef  
VD Magnus Andersson, Torsås Bostads AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


