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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 320 - 336    
 
§ 320 Vandringsleden i Torsås kommun  
§ 321 Uppföljning beslut samt avslutade ärende, 2015-11-01  
§ 322 Mark, Gullabo vattenverk 
§ 323 Redovisning delegationsbeslut, upprättat anställningsbevis under 
 september 2015 
§ 324 Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
§ 325 Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e-tjänste- 
 utvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner 
§ 326 Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
§ 327 Kommunutvecklare i Torsås kommun 
§ 328 IT-chef i Torsås kommun 
§ 329 Nyttjanderättsavtal, Torsås 2:42 
§ 330 Tillgänglighet i kommunen 
§ 331 Styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap 
§ 332 Hyra externa kontorslokaler, socialnämnden 
§ 333 Redovisning delgivningsärende 
§ 334 Inbjudan till nätverk för Medborgardialog som stöd i platsutveckling 
§ 335 Olssonska gården 
§ 336 Övning i krisledning 
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AU § 320/15 15/KS0195 
Vandringsleden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rickard Olsson har lämnat in en skrivelse med förslag och förbättringar inför 
budget 2016 för vandringsleden i Torsås kommun. 
 
Förslaget på förbättringar utmed vandringsleden gäller skyltar, sittbräder, 
bänkar och bord. 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om att vandringsleden 
behöver rustas upp.  
 
Turismansvarig informerar kort om sommaren 2015 som har varit bra. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera skrivelsen samt informationen gällande vandringsleden i Torsås 
     kommun, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisa uppdraget (skötselplan) samt budget 
     och kostnader 2015 för verksamheten vandringsleden. 
----   
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 321/15 15/KS0060  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-11-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-11-01. 
-----  
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AU § 322/15 
AU § 140/15   15/KS0110 
Mark, Gullabo vattenverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag hyr VA-verksamheten marken som Gullabo vattenverk står på. I samband 
med omförhandling av hyran har frågan om ett eventuellt markköp kommit 
upp. Markägaren är tillfrågad och ställer sig positiv till en förhandling. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-03-19 § 23 att framlägga en begäran till 
kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med markägaren till Binnaretorp 1:5 
för inköp av markområdet omkring Gullabo vattenverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-05: 
 
att uppta förhandlingar med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5 för inköp av  
     markområdet kring Gullabo vattenverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att slutföra köpet av markområdet kring Gullabo 
     vattenverk med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 323/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-
bevis under september 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Petersson fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under september 2015. 
 

 Socialchef, Tidsbegränsad 2015-10-01 – 2016-12-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings- 
     bevis under september 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 324/15   15/KS0205 
Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
  
Ärendebeskrivning  
 
Avtal som tecknats mellan Torsås kommun och Möre resurscentrum 
ekonomiska förening, nu Torsås Företagscentrum under perioden 2013 – 2105 
upphör att gälla 2015-12-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal om näringslivs-
samverkan. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     arbetsutskottet 2015-11-11. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 325/15   15/KS0226 
Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e-tjänste- 
utvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner 
  
Ärendebeskrivning  
 
I Kalmar läns digitala agenda har länets kommunchefsgrupp identifierat en 
gemensam e-tjänsteplattform som en av de viktigaste satsningarna. 
 
Genom avtal förbinder sig ingående parter att gemensamt finansiera en 
personalresurs för samordning av insatserna inom området e-tjänsteutveckling. 
 
Hultsfreds kommun utgör huvudman för uppdraget. LänsIT-rådet utgör styr-
grupp och utsedda kontaktpersoner i LänsIT-rådet rapporterar löpande till 
kommunchefsgruppen. 
 
Kostnaderna för Torsås kommun (50 procent rak andel + 50 procent baserat 
på invånarantal): 31 382 kronor. 
 
Avtalet gäller från och med 2015-12-01 till och med 2016-12-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att delta i projektet samt  
 
att godkänna Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e- 
     tjänste- utvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner.   
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU 326/15 
AU § 197/15   15/KS0127 
Förändring av det regionala utvecklingsansvaret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inledning och bakgrund 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S hälsar välkommen och därefter 
presenterade utredaren Kent Johansson bakgrunden till uppdraget om att 
utreda en förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
 
Regionförbundets styrelse ( 05062015) och landstingsfullmäktige (03062015) 
har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att 
Landstinget skall överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med januari 2019. Man har gemensamt anlitat Kent 
Johansson som särskild utredare för att ansvarara för den förberedande 
processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga läns-
organisationer. 
 
Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag 
som beskriver 

- regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län 

- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag 
om samverkansorgan ska hanteras 

- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala 
utvecklingsuppdraget 

- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det 
regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras 

- förslag till tidplan för genomförande. 
 
I uppdraget ingår att hämta in bakgrundsmaterial och synpunkter från 
kommunerna, länsstyrelsen och andra regionala partners, redovisa tänkbara 
alternativ i september 2015 för kommuner och andra berörda regionala 
partners, samråda kring alternativen och redovisa en rapport. Överläggningar 
kommer även att ske med företrädare de politiska partierna i länet. 
 
Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstings-
fullmäktige i januari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan ske ska 
landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga tolv kommuner i 
länet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 326/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 
 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplan för 2015-2017 beslutat att utreda 
framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i 
länet. Den utredningen hänger nära samman med frågan om ny region-
kommun man har därför beslutat att dessa utredningar samordnas. 
Redovisning av kulturuppdraget föreslås ske separat i landstingsstyrelsen 
oktober 2015. 
 

I utredningsuppdraget ingår också en utredning om den politiska styrningen av 
kollektivtrafiken i länet.   
Detta utredningsuppdrag är att inom nuvarande Kalmar läns geografiska 
gränser föreslå ett förändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret. 
Frågan om en större geografisk regionbildning sker i annan ordning. 
Uppdraget utgår också från nuvarande uppgiftsfördelning mellan landstinget 
och länets kommuner. 
 

Landsstingsfullmäktiges och Regionförbundets styrelses motiv till en 
förändring – utöver att det är en förberedelse för en större regionbildning - är 
bland annat att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige och en ökad samordning 
och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. 
Vidare innebär förändringen att den nya regionkommunen i rollen som 
regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare 
samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. 
Därigenom ges en bättre möjlighet att från regionens förutsättningar 
genomföra en i grunden nationell politik. Målet är en samlad arena för 
regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull 
hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov. Genom att bilda en 
ny regionkommun kan det samlade erbjudandet till invånarna tydliggöras och 
därigenom bidra till utveckling och tillväxt.   

 

Diskussion kring framtida utmaningar för det regionala 
utvecklingsansvaret 

Vilka framtida utmaningar som finns för det regionala utvecklingsansvaret 
påverkar hur detta bör organiseras. Fördes en diskussion kring följande 
frågeställningar: 
Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna för det regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län och dess invånare? 
Vilka principer bör vara vägledande när det gäller organisation och 
beslutsprocesser för det regionala utvecklingsansvaret? 
Utmaningar och former för regionalt, europeiskt och globalt samarbete med 
andra regioner och kommuner? 
Fortsättning 
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Fortsättning § 326/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 
 
Följande synpunkter framkom som underlag för förslagen i det kommande 

utredningsarbetet: 

 

 Befolkningstalet i hela länet 

 Sysselsättningsfrågor 

 Infrastrukturfrågor 

 Kommunens inflytande 

 Utveckla former för samverkan. 

 

Regionförbundets nuvarande uppdrag  

Regionförbundets nuvarande uppdrag, enligt vp 2015, gicks igenom kopplat till 
uppdragens bakgrund i lag om samverkansorgan, regionala uppdrag enligt 
förbundsordning, primärkommunala uppdrag och övriga uppdrag.  
 
Gjordes också en genomgång av hur man principiellt format organisationen i 
de regionkommuner som bildats utifrån att man ska kombinera ansvar för 
uppdraget för länets utveckling med ansvaret för bland annat hälso- och 
sjukvårdens verksamhet och organisation. 
 

Särskilda uppdragen om det regionala ansvaret för kultur i länet 
samt den politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet. 
 

 Hålla isär de olika funktionerna 

 Titta på det kommunala inflytande. 

 
Avslutande synpunkter 

Från Torsås kommun önskar man ange följande preliminära uppfattningar 
inför det fortsatta utredningsarbetet  
 

 Positiva till att bilda en regionkommun 

 Utredning av Primärkommunala nämndens framtida arbete. 
 
I uppdraget ingår att redovisa tänkbara alternativ hur det framtida regionala 
utvecklingsansvaret ska organiseras för kommunerna i september. Preliminärt 
bokas tisdagen den 22 september, klockan 13.00  - för denna uppföljning av 
dagens möte. 

 
Utredaren Kent Johansson tackade för de förslag och synpunkter som fram-
kommit. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 326/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-03 
 
Kent Johanssons material daterat 2015-10-09 om förutsättningar att bilda 
regionkommun i Kalmar län är ett underlag för diskussionen på sammanträdet. 
 
Efter synpunkter kommer den slutliga rapporten presenteras 2015-11-20 så att 
den kan behandlas av Landstingsstyrelsen respektive Regionförbundets styrelse 
i december 2015. Om avsikten är att fullfölja bildande av en Regionkommun i 
Kalmar län kommer därefter en remiss att skickas ut till kommunerna. 
----- 
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AU § 327/15   15/KS0216 
Kommunutvecklare i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på kravprofil samt finansiering gällande 
en kommunutvecklare i Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 328/15   15/KS0193 
IT-chef i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på kravprofil gällande en IT-chef i Torsås 
kommun. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att begära hos kommunfullmäktiges om en organisationsförändring, att under 
     kommunstyrelsen bildas en IT-avdelning, med en egen IT-chef, 
 
att under förutsättning att erforderliga beslut fattas godkänna upprättad krav- 
     profil gällande IT-chef i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 329/15   15/KS0217 
Nyttjanderättsavtal Torsås 2:42 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Före detta ägaren till fastigheten Torsås 44:4 har sålt till Leif och Pia Carlsson. 
Avtal om markdisposition är upprättat 2000-09-11. 
 
Nytt förslag på avtal om markdisposition föreligger. Avtalet omfattar ett 
område på cirka 955 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att godkänna förslag på avtal mellan Torsås kommun och Leif och Pia  
     Carlsson rörande markdisposition av del av Torsås 2:42 
 
att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor och 
     kommunchef Håkan Petersson underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista  
Fastighetsbyrån Nybro & Torsås 
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AU § 330/15   15/KS0212 
Tillgänglighet i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) / Rådet för FunktionsHinderfrågor 
(RFH) protokoll 2015-09-16 § 55 föreligger. 
 
Vid ovanstående sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande om 
att det finns pengar i investeringsbudgeten men att inga förslag framkommit på 
åtgärder. 
 
En upphandling kommer att göras där en professionell inventering ska göras 
avseende tillgängligheten och då med åtgärds- och kostnadsförslag. 
 
Skytteholmen är ett ärende som bör tas upp, där finns mycket att förbättra som 
till exempel bron över till Skytteholmen, toaletterna. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna Kommunala Pensionärsrådet (KPR) / Rådet för Funktions- 
     Hinderfrågor (RFH) protokoll 2015-09-16 § 55 till tekniska nämnden,  
 
att notera informationen, gällande tillgänglighet i kommunen.  
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden  
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AU § 331/15   15/KS0219 
Styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet gällande styrdokument för kommunernas arbete utgår med anledning 
av att Länsstyrelsen har flyttat fram redovisningen till 2016-02-15. Ärendet 
återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
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AU § 332/15 15/KS0063 
Hyra externa kontorslokaler, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det omfattande inflödet av ensamkommande barn till Torsås kommun innebär 
att boendelösningar för detta måste ordnas. En sådan möjlighet är att göra om 
kontorsrum i anslutning till HVB-hemmet Hasselbacken på Sophiagården i 
Söderåkra till boende vilket kan utföras med ganska små ingrepp i fastigheten. 
 
Om detta genomförs måste andra kontorslösningar finnas och en möjlighet är 
att ha hyra kontor av Svenska kyrkan i Sockenstugan, Söderåkra. Med denna 
lösning kan samtliga medarbetare, fyra stycken sam en praktikant, vid social-
förvaltningens integrationsenhet få nya kontor i bra lokaler med ett bra 
geografiskt läge. 
 
Avtalsvillkor 
Lokalytan i Sockenstugan är 90 kvm och hyreskostnaden uppgår till 6 750. I 
hyran ingår värme, el snöskottning och sophämtning samt tillgång till kök. 
Uppsägningstiden är tre månader. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 2015-10-27 § 141, 
tillstyrka att socialnämnden tecknar hyresavtal med Svenska kyrkan avseende 
kontorsrum i Sockenstugan enligt ovanstående avtalsvillkor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att socialnämnden hyr del av fastigheten Sockenstugan i  
     Söderåkra för kontor enligt ovanstående avtalsvillkor. 
-----   
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 333/15   15/KS0002  
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Migrationsverket kvalitetsgranskar möjliga asylboende i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 334/15   15/KS0   
Inbjudan till nätverk för Medborgardialog som stöd i plats-
utveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges kommuner och landsting inbjuder kommunerna till nätverk för att 
utveckla system och metoder för medborgardialog i platsutveckling.  
 
Målet med projektet är att kommunerna prövar och utvecklar medborgardialog 
som stöd i platsutveckling för utvalda områden i respektive kommun. 
 
Kommuner som vill pröva och utveckla medborgardialoger i utveckling av 
områden, detta kan både vara befintliga områden som ska förändras eller nya 
områden som är under utveckling. 
 
För att delta i projektet ska det finnas ett kommunstyrelsebeslut och en idé om 
område för utveckling. Kommunen ska tillsätta en styrgrupp för projektet och 
utse en projektledare som har förtroende inom den kommunala organisationen 
och mandat att driva utvecklingsprocessen. För att arbete med ett lokalt 
utvecklingsarbete behöver också en arbetsgrupp utses i kommunen med olika 
kompetenser. 
 
Nätverket startar under november/december 2015 och pågår till december 
2017 med utvärdering under våren 2018. 
Fas 1 – intern kunskapsutveckling i kommunerna för att förbereda processen 
Fas 2 – utveckla prototyp för lokala system och prova medborgardialoger 
Fas 3 – lärande och fortsatt utveckling och genomförande 
Fas 4 – erfarenhetsspridning och utvärdering. 
 
En avgift kommer att tas ut för deltagande i projektet med 5 000 kronor per 
kommun och per år 2016-2017. 
 
Anmälan ska ske senast 2015-11-15. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka vid nätverk för Medborgardialog som stöd i  
     platsutveckling. 
----- 
Sändlista 
Sveriges kommuner och landsting 
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AU § 335/15   15/KS0025  
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 

 
Länsstyrelsen förklarar Olssonska gården, Torsås 2:54, för byggnadsminne 
enligt 3 kap 1 § lagen (SFS 1988:950) om kulturminne med mera. 
 
VD Magnus Andersson Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
om lokalsituationen på Dalgatan. 
 

 Byggnaderna (sju stycken) får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om 
eller på annat sätt förändras. 

 I magasinet får inte sådana åtgärder vidtagas som innebär ingrepp i 
byggnadernas stomme och rumsindelning. Ingrepp får inte heller göras i 
den äldre, fasta inredningen. Till fast inredning hör förutom golv, väggar 
tak, dörrar fönster och övriga snickerier samt kakelugnar samt fönstrens 
smidesgaller. 

 
I avtal tecknat med Kulturföreningen Olssonska gården 2010-12-14 ingår att 
föreningen ansvarar för ordningen i fastighetens byggnader utom affärshuset 
och ateljén. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
-----  
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AU § 336/15 15/KS0106  
Övning i krisledning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson och ställföreträdande räddningschef Finn 
Jensen håller en övning/utbildning med krisledningsnämnden. 
----- 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


