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Plats och tid Kommunledningskontoret 2015-03-03, 08.00 –  11.00   
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M    
 Kent Freij, SD tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C § 48    
 Martin Kirchberg, SD  
 Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare för Christofter Johansson, C § 65-80 
 Christofer Johansson, C § 49 - 64 
   
 Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Se närvarolista 
   
    
   
   
   
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-03-05 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 48 - 80                         

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam 

   ..................................................................................................................................................................    
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Sören Bondesson, S ordförande bildningsnämnden 48, 52, 58-62, 65  

Håkan Petersson, bildningschef 48, 52, 58-62, 65 

Christina Lönnqvist, S ordförande socialnämnden 48 

Annika Placido, socialchef 48 

Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare  48 – 80 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 49 - 80 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 48 – 80 
 
§ 48 Ungdomssamordnare 
§ 49 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  
 2015-02-13 
§ 50 Hemställan om ekonomiskt stöd, Söderåkra skola 100 år 
§ 51 Delegationsbeslut, grannemedgivande, februari 2015 
§ 52 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
§ 53 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 54 Ny dispositionsinnehavare, del av Applerum 5:6 
§ 55 Markfråga, Möre Golf 
§ 56 Ny tidpunkt för införande av Valfrihetssystem enlig LOV 
§ 57 Icke verkställda beslut kvartal 4, 2014 
§ 58 Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 
§ 59 Medlemskap i Kumulus 
§ 60 Hantering av hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler 
§ 61 Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
§ 62 Allaktivitetshus 
§ 63 Organisation kultur- och fritidsutskott 
§ 64 Samråd Regional cykelstrategi för Kalmar län 
§ 65 Motion – Kommunal musik- /kulturundervisning 
§ 66 Medborgarförslag – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året 
§ 67 Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås 
§ 68 Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
§ 69 Redovisning pågående medborgarförslag, 2015-02-01 
§ 70 Redovisning pågående motioner, 2015-02-01 
§ 71 Kontaktperson, värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
§ 72 Delgivning, Arbetsmarknadens utveckling, Ungdomsarbetslösheten 
§ 73 Delgivning, Deltagande i vård- och omsorgscollege i Kalmar län 
§ 74 Delgivning, Leader Småland Sydost 
§ 75 Delgivning, Skrivelse gällande busspriser 
§ 76 Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin 
§ 77 Kurser och konferenser 
§ 78 Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-28 
§ 79 Kommunledningen informerar 
§ 80 Ledighet inför semestern 2015 
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Noteras att Kent Freij, SD inträder som ersättare för Christofer Johansson, C. 
Christofer Johansson, C inträder under påbörjande av behandlingen av ärendet 
och deltar därför inte i beslutet. 

 
AU § 48/15   15/KS0059 
Ungdomssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S, bildningschef Håkan Petersson, Christina Lönnqvist, S, 
och socialchef Annika Placido medverkar i ärendet. 
 
Diskuteras om behovet av ny samordnare efter tidigare avgående ungdoms-
samordnare samt uppdragets innehåll. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskotten för bildningsnämnden och socialnämnden återkommer i  
     ärendet.  
-----  
Sändlista 
Socialnämndens och bildningsnämndens arbetsutskott 
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AU § 49/15 15/KS0060 
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-02-15. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-02-15. 
-----  
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AU § 50/15 15/KS0061 
Hemställan om ekonomiskt stöd, Söderåkra skola 100 år      
      
Ärendebeskrivning 
 
Dorothy Sjöholm och Maj Jonsson hemställer i en skrivelse till kommun-
styrelsens ordförande om ekonomiskt stöd i samband med firandet av 
Söderåkra 100 år 2015-06-11. 
 
Ett program upprättas av Länsmuséet i Kalmar innefattande kläder och 
personal som medverkar med sina kunskaper. Detta kostar 25 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen gällande ekonomiskt stöd för firandet av Söderåkra 
     skola 100 år till bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 51/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Eva-Kristina Berg fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under februari 2015. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, Torsås 2:42. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under februari 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 52/15   15/KS0063 
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal gällande lokal i källarplan i Sockenstugan, Söderåkra för förskole-
verksamhet för asylsökande barn föreligger. 
 
Avtalet gäller under perioden 2015-01-01 – 2015-06-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-08-24 § 132 att vid hyra av externa lokaler skall 
godkännande inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att bildningsnämnden hyr lokal i Sockenstugan i Söderåkra för 
     förskoleverksamhet för asylsökande barn, 
 
att uppdra åt kommunchefen att informerar Centrala ledningsgruppen vad som  
     gäller i samband med hyra av externa lokaler. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Kommunchefen 
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AU § 53/15 
AU § 25/15 
AU § 313/14   14/KS0190 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet gällande nytt reglemente för kommunstyrelsen utgår och återkommer i 
nästa arbetsutskott för redovisning av kommunchefen. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 54/15  15/KS0064 
Nyttjanderättsavtal, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Nielsén, Torsås ansöker om att ensam få nyttja cirka 230 kvm på del av 
Applerum 5:6 i anslutning till fastigheten Applerum 10:2. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprätta avtal om markdisposition med Marie Nielsén på del av 
     fastigheten Applerum 5:6, cirka 230 kvm, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Jan 
     Darrell underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Marie Nielsén 
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AU § 55/15   15/KS0050 
Markfråga, Möre golfklubb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möre Golfklubb genom klubbchef Daniel Petersson vill inleda en diskussion 
med Torsås kommun för att undersöka möjligheterna om att få hjälp med att 
lösa markfrågan och därmed stödja utvecklingen av inte bara golfen utan även 
skapande av ett område för fritidsverksamhet i Torsås kommun. 
 
Möre Golfklubb utnyttjar sammanlagt 63 hektar. Klubben äger byggnader och 
marken på fyra av de arton hål på banan (18 hektar). Marken på fjorton hål (43 
hektar) arrenderas till en kostnad som gör det svårt att få ihop ekonomin.  
 
Ambitionen är att äga marken på alla arton hål, men bankerna gör bedöm-
ningen att det inte finns utrymme i ekonomin att köpa den arrenderade 
marken. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakta ägaren till den mark som Möre golfklubb arrenderar.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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AU § 56/15   15/KS0049 
Ny tidpunkt för införande av Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att införa Lagen om 
valfrihetssystem LOV 2015-01-01. Torsås kommun har fått statsbidrag för att 
förbereda och vidarutveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Den resursfördelningsmodell som funnits för hemtjänsten är inte av den 
kvalitet att den kan användas som ersättningsmodell i LOV:en. Socialnämnden 
behöver därför tid på sig att ta fram en modell som håller över tid. 
Socialnämnden har under flera år haft underskott så även för 2014, merparten 
av underskottet kommer från hemtjänsten. Socialnämnden anser att verksam-
heten måste komma tillrätta med detta innan det går att starta upp LOV:en 
igen. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-01-22 § 9 att föreslår kommunfullmäktige besluta 
om att ändra tidpunkten för införandet av Valfrihetssystem enligt LOV. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en  
     lägesrapport i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 57/15   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal III, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut:  2, varav 1 verkställd 

 under kvartal 4 (2014-
11-25) 

  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20140929 - SoL Kontaktperson – tidigare avsagt sig 
uppdraget 2014-09-29 

Man 20131216 – 20141125  SoL Kontaktperson – flyttat utomlands 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 439 
Antal män: 2 
Antal kvinnor 0 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 58/15   14/KS0078  
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av föreningsbidrag: 
 

 Utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år, 

 Utöka kulturbidragen med 20 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 8 att godkänna reviderade riktlinjer 
för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 59/15 
AU § 311/14   14/KS0184  
Medlemskap i Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och 
internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Kumulus har sedan 2004 arbetat med EU:s projekt riktade mot ungdomar, 
framförallt Europeisk Volontärtjänst, men genomför även en hel del projekt på 
hemma plan hos medlemskommuner. 
 
Kommunen betalar en medlemsavgift som baseras på andelen ungdomar 
mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en grundagift. Medlemsavgiften 
för en kommun för 1 år är 30 000 kronor + 3 kronor per ungdom från och 
med 2014. Uppsägningstiden är 12 månader. 
 
2015 innebär att Torsås kan:  

 Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats. 

 Fortsätta att ta emot volontärer till fritidsgården (första anländer i 
september 2013). 

 Fortsätta vara delaktiga i Kumulus storsatsning på demokratiportalen 
Skaka Om och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande. 

 Ta del av ACTION-medel, hittills har Torsås nyttjat 13 000 kronor av sina 
totala medel, kvar finns 16 828 kronor (resterande pott är beroende på hur 
många kommuner som väljer att vara medlemmar 2015). 

 Ta del av de kultur- och integrationsprojekt som Kumulus kommer att 
ansökan om. 

 Ta fram nya projektidéer utifrån resultaten av LUPP 2012 och kommande 
LUPP 2015. 

 
Detta har ett sammanlagt värde av cirka 141 728 kronor, till en kostnad av 
33 696 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande, 
 
att finansiering sker genom ramjustering för 2015.   
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 att godkänna medlemskap i Kumulus. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 59/15, Medlemskap i Kumulus 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medverka i Kumulus, 
  
att finansiering sker genom en ramjustering om 33 696 kronor från kommun- 
     styrelsen till bildningsnämnden för 2015.   
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelning 
Bildningsnämnden 
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AU § 60/15   15/KS0034  
Hantering av hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler 
 
Ärendebeskrivning 

 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-01-20 § 2 att efterhöra med 
kommunstyrelsen vad som gäller vaseende hantering av hyreskostnader vid 
utträde ur befintliga lokaler. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att den uppsägningstid, som finns i upprättat hyreskontrakt gäller.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 61/15 
KS § 188/14 
AU § 164/14   13/KS0145  
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 
Bildningschef Håkan Petersson sammanfattar utifrån yttrande 2014-04-04, att 
det inte är möjligt utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra 
oberoende faktorer, att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bildningschefens svar, gällande riktlinjer för lägsta elevunderlaget.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med 
uppdrag att göra en jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i 
budgeten för 2015 avsätta 200 tkr som riktade medel för finansiering av 
studien. Bilaga 1. 
 
Mona Magnusson, M yrkar att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som 
riktade medel för finansiering av studien. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 
avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering av studien.   

 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
     jämförande studie med andra kommuner i frågan samt  
 
att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering  
     av studien.      
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 61/15, Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-11-19 § 115 att låta ärendet vila 
till dess att nya besked från kommunstyrelsen erhålls. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 188, att ärendet åter- 
     remitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie  
     med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200    
     tkr, som riktade medel för finansiering av studien. Med hänvisning till att  
     finansiering är borttagen från budgeten 2015.      
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 62/15 
KS § 189/14 
AU § 169/14 
AU § 116/14   14/KS0087  
Allaktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för 
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för 
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för 
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.  
 
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsföreningar, kultur-
föreningar, idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund är viktigt för 
allaktivitethusets utveckling att bli en central punkt i samhället samt för 
invånarnas utveckling oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför 
ökat utbud för Torsås kommun och dess befolkning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 39 att anhålla om 
finansiering för att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga 
möjligheterna att skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om ett allaktivitetshus i Torsås  
     kommun,  
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Centerpartiet ser positivt på att närmare undersöka förutsättningarna för att 
bygga upp ett allaktivitetshus i Torsås kommun i samverkan med föreningslivet 
enligt skrivelse daterat 2014-05-20, undertecknat av gruppledare Håkan 
Algotsson, C. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M lämnar muntligt att avvakta 
med ett allaktivitetshus tills utredningen är färdig gällande projektet Stage 
4You. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 62/15, Allaktivitetshus 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta arbetet med ett allaktivitetshus.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 63/15   15/KS0051  
Organisation kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S har vid nämndens 
sammanträde 2015-02-03 föreslagit att kultur- och fritidsutskottet, som 
bildades 2011, ska upplösas och att dess kultur- och fritidsfrågor fortsättnings- 
vis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågor anses inte ha fått proportionerligt utrymme i politiken 
och med målet att öka intresset för frågorna läggs utskottets ärende som en 
stående punkt på föredragningslistan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 10 att upplösa kultur- och fritids-
utskottet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 64/15   15/KS0055  
Samråd Regional cykelstrategi för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har bjudit in länets kommuner, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att 
yttra sig över ett förslag till regional cykelstrategi.  

 
Den i oktober 2013 av regionförbundet beslutade ”Kalmar läns transportplan” 
har tre prioriterade områden för att uppnå målet om ett modernt och 
funktionellt transportsystem. Ett av de prioriterade områdena är att öka 
cyklingen. I transportplanen finns därför uppdraget att ta fram en cykelstrategi 
med fokus på turism, regionalt cykelnät och cykling i kombination med 
kollektivtrafik. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar. 
 
Den regionala cykelstrategin blir vägledande för kommunal och regional 
cykelplanering och kommer att vara styrande för finansiering av 
cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2014 - 2025. 
 
Torsås kommun ser positivt på att ett helhetsgrepp för den regionala 
cykelplaneringen tas och anser att strategin och prioriteringarna är väl avvägda. 
Dock ställer man sig frågande till att vägsträckningen mellan Torsås och 
Söderåkra saknas.  
Kommunen menar att ett betydligt mer konkret underlag bör tas fram för att 
kommunen ska kunna ta ställning till en alternativ finansieringsmodell. 
 
Förslag på svar föreligger från samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschef Martin Storm föredrar ärendet på kommunstyrelsen 
     2015-03-31. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera svaret på Regional cykelstrategi för Kalmar län med att 
     vägsträckan Söderåkra – Torsås prioriteras och inkluderas i transport- 
     planen. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen 
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Noteras att Christofer Johansson, C lämnar sammanträdet och Sten 
Bondesson, C inträder som ersättare. 
 

AU § 65/15 
AU § 316/14 
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 2013-06-04: 
 
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.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 65/15, Motion – Kommunal musik-/kultur-
undervisning  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande 
motion – kommunal musik-/kulturundervisning. Ärendet ligger i 
bildningsnämndens arbetsutskott för beredning och kommer att redovisas i tre 
olika nivåer. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03 
 
Tre alternativ gällande möjlighet till drift av musik-/kulturundervisning: 
 
1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi. 
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av 

Stage4You Academy utifrån kostnadsförslag. 
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för 

att genomföra ett musikskoleprojekt. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 9 att år 2016 starta en kulturskola i 
extern regi enligt alternativ tre i beredning samt att begära ramförstärkning av 
den anslagsfinansierade delen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning 
     till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 66/15 
KF § 15/15   15/KS0020 
Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar på året 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun bör 
förbjuda fyrverkerier och smällare alla dagar på året.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 67/15 
KF § 17/15   15/KS0047 
Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör 
ett medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medborgarkontor i före detta posthuset i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medborgarkontor i före detta posthuset i  
     Torsås till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 68/15 
KF § 19/15   15/KS0053 
Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin samtliga Sverigedemokraterna efterhör i en motion 
om att Torsås kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför 
ordningsföreskrifter om tiggeri med lydelsen: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för 
insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i 
samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 69/15    15/KS0066 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2015-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2015-02-01. 
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 

Torsås.   
 

2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, 
Margareta Kus, Torsås. 

 
3. Förbjud fyrverkerier alla dagar på året, 15/KS0020, Jan-Erik Persson, 

Torsås. 
 

4. Medborgarkontor i före detta posthuset, 15/KS0047, Ulf-Peter Rosenblad, 
Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 70/15   15/KS0067 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-02-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

2. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

3. Laddstolpar för elbilar, 14/KS0161, Roger Isberg, S. 
 

4. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger 
Isberg, S. 

 
5. Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri, 15/KS0053, Sverigedemokraterna. 

  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 71/15   15/KS0072 
Kontaktperson, värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism 
 
Ärendebeskrivning 
 
I december 2011 beslutar Regeringen om en handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism. 
 
Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Sahlin som nationell samordnare. 
Uppdraget är främst att stärka och stödja samverkan lokalt och nationellt men 
också att jobba med riktade utbildningsinsatser, bilda referensgrupper med 
mera. Samordnaren ska i första hand jobba i det förebyggande perspektivet 
tillsammans med lokala krafter som socialtjänst, lokal polis och det civila 
samhället. 
 
Kontaktpersonen ska gärna arbeta med ett förebyggande perspektiv inom den 
sociala sektorn och organisatoriskt företrädesvis befinna sig i anslutning till 
kommunledningen. Kontaktpersonen är en väg in till kommunen för 
samordnaren och dess sekretariat och kommer också att få löpande 
information och uppdateringar från sekretariatet om hur arbetet fortskrider. 
Det lokala arbetet utgår från den lokala problembilden. För vissa kontakt-
personer kommer arbetet att innebära att ta emot information från 
samordnaren och sprida vidare i kommunen, för andra kommer det att 
innebära att organisera möten inom kommunen tillsammans med den 
nationella samordnaren, civilsamhället och polis. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Centrala Ledningsgruppen att utse en kontaktperson till att 
     värna om demokratin mot våldsbejakande extremism. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 72/15   15/KS0002 
Delgivning, Arbetsmarknadens utveckling, Ungdomsarbets- 
lösheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsmarknadens utveckling gällande ungdomarbetslösheten december 2014 
föreligger från Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar Arbetsmarknadens utveckling 
     från Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
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AU § 73/15   15/KS0100 
Delgivning, Deltagande i vård- och omsorgscollege i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll 2015-01-29 § 7 gällande deltagande i vård- och omsorgscollege i 
Kalmar län föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar protokollsutdrag från Kalmar- 
     sunds Gymnasieförbund gällande deltagande i vård- och omsorgscollege. 
----- 
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AU § 74/15   14/KS0091 
Delgivning, Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nominerade att ingå i valberedningen för nya leaderområdet SydostLeader: 
 

 Ingrid Hugosson, Uppvidinge 

 Camilla Thure, Lessebo 

 Barbro Svensson, Tingsryd 

 Mikael Svanström, Nybro 

 Susanna Bondesson, Emmaboda 

 Roland Swedestam, Torsås. 
 
Informationsmöte 2015-03-30 i Emmaboda.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar informationen från Leader 
     Småland Sydost. 
----- 
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AU § 75/15   15/KS0068 
Delgivning, Skrivelse gällande busspriser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Inger Wiklander gällande orimligt höga busspriser. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar skrivelsen gällande höga buss- 
     priser. 
----- 
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AU § 76/15   15/KS0057 
Delgivning, Motion till SKLs kongress 2015 angående intern- 
demokrati 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokollsutdrag daterad 2015-02-02 § 28 från Degerfors kommun gällande 
motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin föreligger. 
 
Degerfors kommun ställer sig bakom motionen och överlämnar den till 
SmåKom och Sveriges kommuner och landsting. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar motionen till SKLs kongress 
     2015 angående interdemokrati. 
----- 
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AU § 77/15   15/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges 
 

 Region Kronoberg 
Framtidens kommuner och regioner, 2015-05-19, Halmstad. 

 Sveriges kommuner och landsting 
Demokratidagen 2015, 2015-04-14, Stockholm. 

 Regionförbundet i Kalmar län 
Införa e-arkiv, 2015-04-24, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S medverkar vid Regionförbundet i  
     Kalmar läns konferens 2015-04-24 gällande införande av e-arkiv samt 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och 
     konferenser. 
-----  
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AU § 78/15   15/KS0001  
Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S föreslår att kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-04-28 flyttas till 2015-04-29.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att  kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-28 flyttas till 2015-04-29. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 79/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om: 
 

 Ekonomidagen 2015-03-12. 
 
Ordförande Henrik Nilsson, S informerar om: 
 

 SmåKom 2015-05-06 klockan 08.30-10.30, arbetsutskottet. 

 Prikula kommun, 2015-03-16. 

 Hållbar kommun, Blekinge Tekniska Högskola 2015-03-27. 

 Svenskt Näringsliv, 2015-03-30 klockan 11.00. 

 2015-04-01, E22, Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att  notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 80/15   15/KS0006  
Ledighet inför semestern 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför planering av semestern för 2015 påtalar Mona Magnusson, M att det är 
viktigt att kommunchefen och ställföreträdande kommunchef inte tar semester 
samtidigt med anledning av att då finns ingen tjänsteman som kan teckna 
kommunen om det ska behövas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att vid semestertider går ställföreträdande kommunchef Kent Frost in för 
     kommunchef Jan Darrell. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Ställföreträdande kommunchef 


