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 Roland Swedestam, s   
 Mona Magnusson, m 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Jessica Lundgren, mp   
 Anders Walterson, c 
 Magnus Holmebrant, s 
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 Christer Söderholm, kd, § 2-17 
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kajsa Peedu Försäkringsbolaget Marsh § 1  
 Anders Andersson, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
 Eddie Johnsson, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
 Anders Björlin, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
 Åke Liedstrand, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
 Ewert Johannesson, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
 Christina Granberg, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 2 
  
Utses att justera Ingemar Skotheim 
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KS § 1/06 06/KS0033 
BRA, Riskinventeringsprogram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Kajsa Peedu, Marsh.  
 
BRA är ett riskinventeringsprogram, utvecklat av Marsh. Programmet är fram-
taget speciellt för kommuner och syftar till en bred inventering av kommunens 
riskområden – inte endast de traditionellt försäkringsbara riskerna.  
 
Marsh har genom Kajsa Peedu och Johan Herré genomfört intervjuer med fö-
reträdare för kommunen 2005-01-19. 
 
Efter genomförd inventering har Marsh upprättat en statusrapport. Med stöd av 
denna kan kommunen utarbeta en åtgärdsplan. 
 
I det fortsatta arbete bör särskild hänsyn tas till följande områden och funktio-
ner: 
* Egendomsskydd 
* Kontinuitetsplanering 
* Ledarskap och management 
* Miljö 
Se vidare aktbilaga. 
 
I riskhanteringsgruppen ingår Bo Lönnqvist sammankallande, vd Magnus An-
dersson och Ingemar Skotheim TBAB/TFAB, räddningschef Nils Bemnell, eko-
nomchef Kent Frost, socialchef, JanEric Assarsson skolchef, Tommie Sig-
vardsson avdelningschef kommunalteknik och Yvonne Nilsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt riskhanteringsgruppen att fortsätta arbetet gällande frågor  
     rörande risk, säkerhet och försäkring samt  
 
att i övrig notera informationen. 
-----  
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KS § 2/06  
AU § 226/05 05/KS0027 
Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund, Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Anders Andersson, Eddie Johnsson, Anders Björlin, Åke 
Liedstrand, Ewert Johannesson, Christina Granberg samtliga från Kalmar-
sunds Gymnasieförbund. 
 
En studie av gymnasieskolan har genomförts i Kalmar, Karlskrona, Kristian-
stad, Växjö och Halmstad. Studien avser endast gymnasieverksamhet i egen 
regi dvs för Kalmars del gäller undersökningen Kalmarsunds Gymnasieför-
bund.  
 
Tanken är att den här studien ska leda till ett fördjupat erfarenhetsutbyte mel-
lan de fem kommunerna samt ett systematiskt förbättringsarbete. Studien 
föreslås upprepas 2006 och därefter vartannat år och resultaten ska knytas 
till gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar. Se vidare aktbilaga. 
 
Anbudsunderlag gällande Mjölnerskolans om- och tillbyggnad är utskickade. 
När det gäller lokalfrågan kommer Mjölnerskolan och korrespondensgymna-
siet att samarbeta. 
En avstämning av inkomna ansökningshandlingar till Mjönerskolans program 
sker 2006-02-13 
 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 3/05   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören Bo Lönnqvist föredrar föregående sammanträdesprotokoll 
och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 4/06 
AU § 267/05  05/KS0060 
Månadsuppföljning av nämndernas budget november 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget november 2005.  
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----    
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KS § 5/6 
AU § 268/05  05/KS0198 
Medlemskap i SmåKom:s vänförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Medlemsavgiften i SmåKom:s vänförening är 15 000 kronor/år.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta sig till SmåKom:s vänförening samt 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 800.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ansluta sig till SmåKom:s vänförening samt 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 800. 
----- 
Exp till: 
SmåKom 
För kännedom ekonomikontoret    
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KS § 6/06 
AU § 269/05 
AU § 147/05  05/KS0078 
Delägarskap i Sustainable Sweden Southeast AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Sustainable Sweden Southeast AB har erbjudit Torsås kommun delägarskap.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09 § 147 att avstå från att teckna aktier i Sus-
tainable Sweden Southeast AB. 
 
Ärendet aktualiseras igen med anledning av att kommunen aktivt engagerar sig 
för fortsatt vindkraftsutbyggnad i Kalmarsund ses därför ett medlemskap som 
en viktig del i det fortsatta näringslivsarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt  
 
i övrigt notera informationen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna medlemskap i Sustainable Sweden Southeast AB, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2005, verksamhet 220. 
----- 
Exp till: 
Sustainable Sweden Southeast AB  
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
För kännedom ekonomikontoret  
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KS § 7/06 
AU § 271/05  05/KS0092 
Dispositionsavtal Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger mellan Torsås kommun och Stefan 
Sandberg angående ett markområde inom fastigheten Övraby 1:14, ca 500 
kvm.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal mellan Torsås kommun  
     och Stefan Sandberg samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal mellan Torsås kommun  
     och Stefan Sandberg samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet.  
----- 
Exp till: 
Stefan Sandberg 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 8/06  
AU § 272/05  
KS § 177/05  
KS § 131/05  
AU § 169/05 05/KS0123 
Markförsäljning samt Markdisposition del av Brod 2:10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Tobias Sjöstrand om att få köpa del av fastigheten 
Brod 2:10, 1750 kvm samt disponera del av Brod 2:10, ca 650 kvm. 
 
Förslag till köpekontrakt och avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Brod 2:10, 
      650 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-09-06 
 
Skrivelse har inkommit från Tobias Sjöstrand, där han påtalar att intresset av 
att disponera del av Brod 2:10, 650 kvm är, under förutsättning att han får plan-
tera en häck som kommer att bli cirka 3-6 m hög, cirka 2 m in från cykelvägen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06: 
 
att återkomma till nästa kommunstyrelsesammanträde angående försäljning  
     av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm samt 
 
att avslå framställan om att få disponera mark på del av fastigheten Brod 2:10, 
     650 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
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forts § 8/06, markförsäljning del av Brod 2:10 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om att få köpa mark på del av Brod 2:10, 1 750 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om att få köpa mark på del av Brod 2:10, 1 750 kvm. 
----- 
Exp till: 
Tobias Sjöstrand 
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KS § 9/06 
AU § 251/05                                                                   05/KS0187 
Budget 2006 Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bo Lindström och vd Irmgardt Strand, Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB informerar om Torsås Fastighets AB:s budget 2006 och yttre 
underhållskostnader 2006-2010. 
 
Punkter att ta hänsyn till under 2006: 
 
1. Lokalförsörjningsgruppen, viktigt att den fungerar, 
2. Lokalhyror ses över utifrån respektive fastighet, 
3. Underhållsplan 5 år framåt, 
4. Revers till kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lokalförsörjningsgruppen ska bestå av vd för Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB även sammankallande, socialchefen, skolchefen och  
     ekonomichefen,  
 
att bibehålla kommunens reversfordran samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lokalförsörjningsgruppen ska bestå av vd för Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB även sammankallande, socialchefen, skolchefen och  
     ekonomichefen,  
 
att bibehålla kommunens reversfordran. 
----- 
Exp till: 
Vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Socialchefen 
Skolchefen 
Ekonomichefen 
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KS § 10/06  
AU § 263/05 05/KS0007 
Kommunkontorets tidningsarkiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunkontoret har under många sparat på alla nummer av Barometern, 
Östra Småland och Kalmar Läns Tidning kommun för att samla intressanta 
artiklar i klippböcker. 
 
Idag finns inga personella resurser för att bibehålla detta. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att aktuella tidningar ska sparas i en månad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att aktuella tidningar ska sparas i en månad. 
----- 
Exp till: 
Receptionen 
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KS § 11/06  
AU § 282/05  
AU § 260/05  
KF § 88/05 05/KS0014  
Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, Miljöpartiet de Gröna hemställer i en motion: 
 
* att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
* att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   ecodriving,  
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten,  
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i 
   tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från inköpsansvarig Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Synpunkter från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost föreligger. 
 
Kontakt har tagits med motionären 2005-12-12 per telefon. Svaret har 
kommunicerats med motionären. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till 
     svar på inlämnad motion, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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forts § 11/06, Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-17: 
 
Jessica Lundgren, mp anser att inköpssamordnare Kent Frosts svar på mo-
tionen inte är svar på hennes motion.  
 
Jessica Lundgren, mp vill att politikerna tar ställning till hennes att-satser i 
motionen 
 
1 att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
2 att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   eco-driving, 
3 att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
4 att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten, 
5 att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i  
   tjänsten. 
 
Kommunen som stor drivmedelskund skulle kunna ställa krav på mack-
ägarna att investera i pumpar med alternativa bränslen, vilket skulle gynna 
övriga kommunmedborgare som valt att satsa på bilar som körs med alter-
nativa bränslen. 
 
Yrkanden 
 
Hans-Olof Berg, c och Magnus Holmebrant, s yrkar återremittering till ar-
betsutskottet för komplettering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återemittera 1:a att-satsen till arbetsutskottet för komplettering samt  
 
att 2:a till 5:e att-satsen beaktas i arbetet vid framtagande av en ny  
     resepolicy. 
 ----- 
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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KS § 12/06  
AU § 258/05  
KF § 87/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående utökade bevakningsinsatser från Ulf-Peter  
Rosenblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte  
     ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SMÅKOM uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om träffen med polisaspiranter på 
Polishögskolan 2005-12-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte  
     ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SMÅKOM uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 13/06  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet den 13 december 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 17 av 21   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-17 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 

KS § 14/06  
KS § 45/04  
KS § 25/04  04/KS0055  
Gymnasiefrågor – Bussbiljetter/veckobiljetter till gymnasieelever 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Med anledning av minskade elevantal samt mer konkurrens inom gymnasie- 
skolan till följd av etablering av nya friskolor är det viktigt att aktivt verka för 
ökad elevrekrytering till kommunens gymnasium. 
 
Denna fråga har betydelse både för Barn- och Utbildningsnämnden och Kom-
munstyrelsen som huvudman för gymnasieförbundet. 
 
Det föreslås att en arbetsgrupp bildas för att ta fram förslag till organisation och 
rekryteringsåtgärder för att trygga elevunderlaget i våra skolor.  
Arbetsgrupp skall bildas med företrädare från Kommunstyrelsen och Barn- och 
Utbildningsnämnden. 
 
Ordförande Håkan Algotsson har tillsammans med skolchef Kerstin Mattsson, 
rektorerna Lars-Peter Gustafsson Korrespondesgymnasiet och Jan-Erik Grim-
be Mjölnerskolan utarbetat ett förslag att erbjuda eleverna på Korrespondens-
gymnasiet och Mjölnerskolan en gratis bussresa i veckan till Kalmar.   
 
Detta skall pågå under ett läsår fr o m hösten 2004 och utvärderas efter vår-
terminen 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att erbjuda eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan en gratis  
     bussresa i veckan till Kalmar under ett läsår 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetramar. 
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Forts § 14/06 Bussbiljetter/veckobiljetter till gymnasieelever 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Skrivelse från elevrådets ordförande och sekreterare från Korrespondensgym-
nasiet och Mjölnerskolan föreligger där elevråden vill ha information om varför 
kommunen vill ta bort bussbiljetterna för eleverna. 
 
Skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad föreligger angående utvärdering av gymna-
sieelevernas gratisbussresor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Antal biljetter som sålts under 2004-2005 är cirka 3 600 st, till en kostnad av 
78 300 kronor. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Hans-Olof Berg, c yrkar att eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjöl-
nerskolan erbjuds en (1) gratisbiljett per vecka till Kalmar eller Karlskrona. 
 
Jessica Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till Hans-Olof 
Bergs, c förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan erbjuds en (1) 
     gratisbiljett per vecka till Kalmar eller Karlskrona, 
 
att Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan redovisar terminsvis till kom- 
     munstyrelsen utlämnade biljetter samt  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 71101,  
     aktivitet 089. 
---- 
Exp till: 
Skolchef JanEric Assarsson 
Rektor Anders Råk Korrespondensgymnasiet 
Jan-Erik Grimbe Mjölnerskolan 
Elevrådet på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan 
Ulf-Peter Rosenblad 
För kännedom ekonomikontoret 
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KS § 15/06  
KS § 162/05  
AU § 145/05  
AU § 125/05 05/KS0007 
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp initierar frågan om företagsbesök för ledamöterna 
i kommunstyrelsen under hösten 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till företags- 
     besök. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till företags- 
     besök under våren 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 16/06  
KS § 211/05 04/KS0218 
Drogpolitiskt program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Siv Eriksson, s informerar om arbetet med det drogpolitiska pro-
grammet. 
 
Ett förslag har upprättats som ska skickas på remissrunda till samtliga förvalt-
ningar. Gruppen efterhör om remissvaren kan inlämnas till kommunkansliet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inkomna remissvar inlämnas till kommunkansliet. 
----- 
Exp till: 
Gruppen för drogpolitiskt program 
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KS § 17/06  06/KS0035 
Markförsäljning Applerum 21:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Sofie och Daniel Joelson om att få köpa fastighe-
ten Applerum 21:3, 875 kvm.  
 
Förslag på köpekontrakt föreligger. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt på fastighet Applerum 21:3, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 ----- 
Exp till: 
Sofie och Daniel Joelson 
Lantmäteriet 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 

 


