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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 31 januari 2005 kl 18.30-22.15 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s   
 Mona Magnusson, m 
 Anders Walterson, c 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Jessica Lundgren, mp   
 Hans-Olof Berg, c,   
 Magnus Holmebrant, s,   
 Christer Söderholm, kd 
 Sören Bondesson, s ej tjg ers  
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, ekonomichef föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 18    
 Bo Lindström ordf Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets aAB § 18 
    
    
  
Utses att justera Magnus Holmebrant 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-02-03 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 18 - 49 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
   Håkan Algotsson   
 Justerande  

  Magnus Holmebrant 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-01-31   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2006-02-03 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2006-02-24 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 18/06 06/KS0004 
VD Magnus Andersson Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Presentation av Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB:s nya VD Magnus 
Andersson. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson hälsar honom välkommen till 
Torsås kommun. 
-----  
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KS § 19/06 06/KS0044 
Bostäder för kommunens utveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det i Torsås kommun finns ett behov av nya 
bostäder så väl för kommunens utveckling som med tanke på enskilda kom-
muninnevånares önskemål. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiv till initiativ som syftar till ökat utbud av bostäder i  
     kommunen. 
-----  
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KS § 20/06  
AU § 28/06 05/KS0027 
Om- och tillbyggnad Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport inför om- 
och tillbyggnad Mjölnerskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-02-31 för 
     fortsatt behandling samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Magnus Andersson, Vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB ger en lä-
gesrapport om Mjölnerskolans om- och tillbyggnad. 
 
Anders Walterson, c vill att till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisas 
 
1. hyreskontrakt mellan Torsås Fastighets AB och Kalmarsunds Gymnasie- 
    förbund,  
2. kostnadskalkyl för 1:a året, efter ombyggnad, 
3. kostnad för Mjölnerskolan, utan ombyggnad.    
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2006-02-13  för fortsatt behandling samt 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Kommunstyrelsen    
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KS § 21/06 05/KS0045 
Utvärdering av vaktmästarorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, c initierar frågan om nuvarande vaktmästarorganisation samt 
 
önskemål om en utvärdering av vaktmästarorganisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att en utvärdering av vaktmästarorganisationen ska göras. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 22/06   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Siv Eriksson, s önskar tillägg till kommunstyrelsens beslut 2006-01-17 § 16, 
drogpolitiskt program, att det förslag som skickas ut på remissrunda ska av 
respektive förvaltning vidarebefordras ut till sina föreningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Siv Erikssons, s synpunkt samt 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 23/06  
AU § 39/65 06/KS0034 
Kommunstyrelsens internbudget 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Föreligger förslag till internbudget 2006 för kommunstyrelsens verksamhets-
område. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande internbudget 2006 för kommunstyrelsens  
     verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande internbudget 2006 för kommunstyrelsens  
     verksamhetsområde. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomikontoret 
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KS § 24/06  
AU § 24/06 06/KS0020 
Beslutsattestanter 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare fr o m 2006-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen från och med 2006-01-01 
enligt följande: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
113 Personalchef Per Lindberg Bo Lönnqvist 
115 Turistansvarig Stine Breum-Appelqvist Bo Lönnqvist 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Ann-Britt Mårtensson Hans Gustavsson 
1102 Kommunassistent Yvonne Nilsson Bo Lönnqvist 
121 Räddningschef Nils Bemnell Michael Foleby 
13 Överförmyndare Ronny Ramberg Ann-Britt Mårtensson 
 
Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
1121 Liss-Britt Engström Kent Frost Bo Lönnqvist 
1122 Inga-Lill Wallin Kent Frost Bo Lönnqvist 
1124 Elisabet Franzén Kent Frost Bo Lönnqvist 
1125 IT Jonas Persson Kent Frost 
1132 Löneassistentbefattning 1 Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 2 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 3 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
912 Finansförvaltning Kent Frost Bo Lönnqvist 
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forts § 24/06, Beslutsattestanter 2006 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
1125 IT-tekniker Jonas Persson Kent Frost 
113 Personalchef Per Lindberg Bo Lönnqvist 
115 Turistansvarig Stine Breum-Appelqvist Bo Lönnqvist 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Ann-Britt Mårtensson Hans Gustavsson 
1102 Kommunassistent Yvonne Nilsson Bo Lönnqvist 
121 Räddningschef Nils Bemnell Michael Foleby 
13 Överförmyndare Ronny Ramberg Ann-Britt Mårtensson 
912 Finansförvaltning Kent Frost Bo Lönnqvist 
 
Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
1121 Liss-Britt Engström Kent Frost Bo Lönnqvist 
1122 Inga-Lill Wallin Kent Frost Bo Lönnqvist 
1124 Elisabet Franzén Kent Frost Bo Lönnqvist 
1132 Löneassistentbefattning 1 Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 2 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 3 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
-----    
Exp till: 
Samtliga beslutsattestanter 
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KS § 25/06  
KS § 21/06  
AU § 40/06  
KS § 1//06 06/KS0033 
Säkerhetspolicy för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på säkerhetspolicy för Torsås kommuns verksamheter föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Arbetet med säkerhetsfrågorna ska bedrivas systematiskt i berörda verksam-
heter och omfatta: 
 
1. fortlöpande riskanalyser 
 
2. genomförande av skadeförebyggande åtgärder 
 
3. fortlöpande skaderapportering 
 
4. utbildning och information. 
 
Ingemar Skotheim, s understyrker vikten att avsätta medel till kostnader i sam-
band med skadeförebyggande åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetet med ovanstående fyra punkter ska redovisas i oktober månad till  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 26/06  
AU § 21/06 06/KS0032  
Torsås kommuns kommunvapen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Skrivelse från kommundirektör Bo Lönnqvist angående ändring av Torsås 
kommuns heraldiska färger i kommunvapnet föreligger. 
 
Nuvarande heraldiska kommunvapen för Torsås kommun fastställdes av 
Kungl Maj:t år 1955. Färgerna består av en röd hammare (Tors hammare) 
på en bakgrund av guld. 
 
Vid tryckning av broschyrer, skyltar, visitkort, meddelandeblad mm uppstår 
alltid problem för tryckeriföretaget eller motsvarande. Guldfärgen har svårt 
att torka vilket innebär att leveranserna försenas och fördyras. 
 
Enligt en uppdatering gjord 2005 rekommenderar Riksarkivet att guld (PMS 
871) i kommunens vapen konsekvent kan ersättas av gul (PMS 116). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns officiella vapen fortsättningsvis ska bestå av färgerna  
      röd (hammaren) på gul bakgrund, 
 
att färgbeteckning är Röd PMS 186 och Gul PMS 116, 
 
att dessa PMS:färger konsekvent ska användas inom den kommunala  
     organisationen fortsättningsvis samt  
 
att inom en 5-års period ska Torsås kommuns officiella vapen vara ändrat  
     till de rätta färgerna.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Yrkande och propositioner 
 
Hans-Olof Berg, c och Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Roland Swedestam,s och Anders Walterson, c yrkar att successivt ändra 
Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna.  
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forts § 26/06, Torsås kommuns kommunvapen 
 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslu-
tat enligt Roland Swedestam, s och Anders Waltersons, c förslag att suc-
cessivt ändra Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns officiella vapen fortsättningsvis ska bestå av färgerna  
      röd (hammaren) på gul bakgrund, 
 
att färgbeteckning är Röd PMS 186 och Gul PMS 116, 
 
att dessa PMS:färger konsekvent ska användas inom den kommunala  
     organisationen fortsättningsvis samt  
 
att successivt ändra Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 27/06  
AU § 9/06 05/KS0201 
Ansvarig personuppgiftsombud samt kontaktperson för kommun- sty-
relsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personuppgiftslagen trädde i kraft hösten 1998 men började gälla fullt ut 
den 1 oktober 2002. 
 
Lagen gäller när man behandlar personuppgifter helt eller delvis automati-
serat, det vill säga helt eller delvis i datorformat. Syftet med lagen är att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom be-
handling av personuppgifter. 
 
Avtal mellan Torsås kommun och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB om 
personuppgiftsombud föreligger. 
 
Personuppgiftsombud för Torsås kommun är Kerstin Larsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande avtal om personuppgiftsombud, 
 
att godkänna Kerstin Larsson som personuppgiftsombud för Torsås  
     kommun samt 
 
att godkänna kommunassistent Yvonne Nilsson som kontaktperson för  
     kommunstyrelsen.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Kerstin Larsson som personuppgiftsombud för kommun-     
     styrelsen. 
----- 
Exp till: 
Datainspektionen 
Kerstin Larsson  
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KS § 28/06  
AU § 11/06  06/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14 § 124 att vid kommunfullmäktiges 
sammanträde ska möjlighet ges till allmänhetens frågestund på max 30 minu-
ter.  
 
För att underlätta för ledamöterna i kommunfullmäktige föreslår kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotsson att allmänhetens frågor skriftligen läm-
nas in till kommunkansliet senast en (1) vecka innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
I arbetsordningen för kommunfullmäktige antagen 1991-12-18 § 93 sägs att 
allmänheten bör beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträde med fullmäktige: 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen 
2. när fullmäktige behandlar budgeten. 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som lämnas in senare ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa  
     sammanträde,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som ställs vid fullmäktiges sammanträde ska besvaras omedelbart eller  
     hänskjutas till nästa sammanträde,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
----- 
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KS § 29/06  
AU § 10/06  05/KS0011 
Meddelande om kommunalt förlustansvar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB angående försäljning av 
fastighet med kommunalt förlustansvar föreligger. Se vidare aktbilaga.    
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 30/06  
AU § 17/06  
AU § 205/05 05/KS0142 
Kalmarsundsregionen - Marknadsföringsprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Patrick Holmberg, VD Destination Kalmar föredrar ärendet. 
 
Kalmarsundsregionen är ett samarbete med syfte att stärka och marknadsföra 
regionens attraktionskraft för såväl näringsliv som inflyttare.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen:  
 
att Torsås kommun är positiva till att medverka i projektet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om intresse 
finns att medverka i Destination Kalmars marknadsföringsprojekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå tills vidare med att medverka i projektet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Anders Walterson, c, och Hans-Olof Berg, c och Roland Swedestam, s yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå tills vidare med att medverka i projektet. 
----- 
Exp till: 
Destination Kalmar        
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KS § 31/06 
AU § 2/05  05/KS0162 
Taxa för hyror inom särskilt boende 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår taxa för hyror inom särskilt boende 2006. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om 2 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----    
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KS § 32/06  
AU § 22/06 06/KS0015 
Bidrag till samlingslokaler 2006 förskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om driftbidrag för år 2006 på 140 000 
kronor. Föreningen ansöker samtidigt om förskottsutbetalning av halva be-
loppet. 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftbidrag för år 2006 på 210 000 
kronor.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 105 000 kronor under  
     förutsättning att en ansökan om förskottsutbetalning inlämnas till  
     kommunstyrelsens sammanträde 2006-01-31 samt 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2006 års 
     budget.  
 
Jäv 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s deltar ej i beslu-
tet pga jäv.   
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Skrivelse från Torsås Folketshusförening om förskottsbetalning av halva 
sökta bidraget, 105 000 kronor föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 105 000 kronor samt 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2006 års 
     budget.  
Jäv 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s deltar ej i beslu-
tet pga jäv.   
----- 
Exp till: Torsås Folketshusförening, Torsås Bygdegårdsförening, ek.avd  
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KS § 33/06  
AU § 23/06 0/KS0017 
Redovisning av delegationsbeslut rörande förköpsyttrande 050701-
051231 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommundirektör Bo Lönnqvist fattade delegationsbeslut 
rörande förköpsyttrande under tiden 050701-051231. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen.    
----- 
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Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

KS § 34/06  
AU § 27/06 05/KS0097 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga om tjänst som 
kommunekolog 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp överklagar till Länsrätten i Kalmar län att hennes begä-
ran om votering i frågan om 1,0 tjänst som kommunekolog inte togs upp på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23 § 103. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist förslag till yttrande föreligger. 
 
Länsrätten ger Torsås kommun anstånd till och med 2006-03-01 att yttra sig.      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande samt  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Jessica Lundgren, mp godkänner kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande med 
justeringen att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta skedde 
efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse Lena Gustafs-
sons yrkande som motförslag i huvudvoteringen”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommundirektör Bo Lönnqvists yttrande med Jessica Lundgrens,  
     mp justering att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta 
     skedde efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse  
     Lena Gustafssons yrkande som motförslag i huvudvoteringen” . 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i övrigt godkänna kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande som yttrande till  
     Länsrätten.   
 
Reservation 
 
Magnus Holmebrant, s reserverar sig mot beslutet. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
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KS § 35/06  
AU § 14/06  
AU § 229/05 05/KS0152 
Ansökan om att dispositionsrätt övergår till inköpsrätt av planlagd mark i 
Applerum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan har inkommit från Bo Johnér om att dispositionsrätt på del av planlagd 
mark i Applerum övergår till inköpsrätt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-18: 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-12-12 § 228 att försäljning av parkmark stri-
der mot gällande planbestämmelser. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om att köpa mark med hänvisning till byggnadsnämndens 
     beslut 2005-12-12 § 228 att försäljning av parkmark strider mot gällande  
     planbestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om att köpa mark med hänvisning till byggnadsnämndens 
     beslut 2005-12-12 § 228 att försäljning av parkmark strider mot gällande  
     planbestämmelser. 
----- 
Exp till:     
Bo Johnér 
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Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 36/65 05/KS0033 
Förvärv av fastigheten Torsås 2:8 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger på fastigheten Torsås 2:8 mellan Jörgen 
Järnesjö, Jens Olsson och Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på köpekontrakt på fastigheten Torsås 2:8,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet samt 
  
att finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens 
     investeringskonto för strategiska mark- och infrastruktursatsningar.     
----- 
Exp till: 
Jörgen Järnesjö, Jens Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
För kännedom till ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 2006-01-31 
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KS § 37/06  
AU § 37/06 06/KS0040 
Lärcentrum, Korrespondensgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rektor Anders Råk, Korrespondensgymnasiet föredrar ärendet. 
 
Lärcentrum är ett samarbete mellan Högskolan och Korrespondensgymnasiet. 
 
Intresse för högskolekurser på korrespondensgymnasiet har varit mycket lågt 
under i de två (2) senaste åren.  Undervisningen bedrivs på videokonferens-
vis, men detta är inte något som lockat kommuninvånarna i någon större ut-
sträckning. Närheten till högskolorna i Kalmar, Karlskrona och Ronneby är en 
förklaring till det ringa intresset. 
 
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter vårterminen 2006 lägga ner Lärcentrum på korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter vårterminen 2006 lägga ner Lärcentrum på korrespondensgymnasiet. 
----- 
Exp till: 
Rektor Anders Råk, Korrespondensgymnasiet 
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KS § 38/06  
AU § 5/06 05/KS0111 
Detaljplan för utökning av området för sågverk, Torsås 4:2, 4:104 m fl 
”Torsåsverken” Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
utökning av området för sågverk, Torsås 4:2, 4:104 m fl ”Torsåsverken” 
Torsås kommun. 
 
Förslaget har under tiden 2005-06-30 – 2005-08-15 varit föremål för samråd 
enligt PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Under tiden har 29 skriftliga yttrande inkommit. Länsstyrelsens samråds- 
yttrande föreligger. 
 
Länsstyrelsens minnesanteckningar daterade 2005-11-28 från möte med 
Torsås kommun 2005-11-03 har inkommit. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-12-12 § 224 att efterhöra med kommun-
styrelsen om fortsättning av ärendet, då det synes otänkbart att komma vi-
dare med nuvarande planförslag enligt Länsstyrelsens yttrande.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta påbörjat planarbete.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avbryta påbörjat planarbete, 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om att påbörja en expropriation av 
     mark för ny lokalgata till industriområde 3, 
 
i övrigt notera informationen.  
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Arbetsutskottet   
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Kommunstyrelsen 2006-01-31 
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KS § 39/06  
AU § 38/06  
KF § 74/05  05/KS0014 
Motion – Temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Christina Svensson, c hemställer i en motion att fullmäktige planerar 
för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och socialnämnden att samman- 
     kalla till ett temasammanträde med inriktning på behovet av framtida  
     äldreboende i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och socialnämnden att samman- 
     kalla till ett temasammanträde med inriktning på behovet av framtida  
     äldreboende i Torsås kommun,  
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2006-01-31 
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KS § 40/06  
AU § 29/06 05/KS0051 
Redovisning av motioner under handläggning tom 2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvalt-
ningarna per den 31 december 2005. 
 
1. Motion – Planera för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås  
    kommun 
 
2. Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
3. Motion - Ställ klimatkrav på transporter 
 
4. Motion - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
5. Motion – Angående sporthallen  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 41/06  
AU § 30/06 05/KS0052 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning tom 2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala för-
valtningarna per den 31 december 2005. 
 
1. Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser, 
 
2. Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn, 
 
3. Medborgarförslag – Nationaldagsfirande, 
 
4. Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar  
    Inköpskontor m fl utanför kommunen och istället gör en lokal upphandling  
    där så är möjligt av ekonomiska skäl,  
 
5. Medborgarförslag – Promenad runt Vallermansgöl, 
 
6. Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen från 
    och med bokslutet för år 2005, 
 
7. Medborgarförslag - Skadegörelse och störande oljud i Torsås, 
 
8. Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde (ljudanläggning och 
    lokal). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 42/06  
AU § 34/06  
KF § 123/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Skadegörelse och störande oljud i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående skadegörelse och störande oljud från Ulf-Peter  
Rosenblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24 
 
Mona Magnusson, m informerar om att föräldravandringen har startat upp och  
fungerar bra. 
 
När det gäller stölder, skadegörelse och klotter ligger detta under utredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2006-01-17 § 12 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 Riskpolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2006-01-17 § 12 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 Riskpolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 43/06  
AU § 16/06  
KF § 68/05 05/KS0015 
Medborgarförslag - Nationaldagsfirande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående nationaldagsfirande i Torsås kommun från Carl-
Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kultur- och fritids- 
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2005-12-06 § 64 att ansvaret för national-
dagsfirandet ligger på förvaltningen och att det kommer att genomföras på ett 
för kommunen tillfredställande sätt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslaget. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/06  
AU § 32/06  
AU § 31/06  
AU § 278/05  
KF § 112/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 från Bert Appert föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-12-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef Kent Frost för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24 
 
Förslag på svar föreligger från ekonomichef Kent Frost på inlämnat med-
borgarförslag. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichef Kent Frost förslag till svar på inlämnat med- 
     borgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bibehålla nuvarande principer för redovisning av pensioner som sker enligt 
     lagen om kommunal redovisning. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/06  
AU § 31/06  
AU § 277/05  
KF § 111/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istäl-
let gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istället gör 
en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl från Ulf-Peter Ro-
senblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-12-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef tillika inköpssamordnare 
     Kent Frost för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24: 
 
Förslag på svar föreligger från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent 
Frost på inlämnat medborgarförslag. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till svar 
     på inlämnat medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Skrivelse samt artikel från Barometerns ledarsida föreligger från Ulf-Peter Ro-
senblad. 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 32 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
forts § 45/06, Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med 
Kalmar kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen 
och istället gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bibehålla upphandlingen med Kalmar kommuns inköpsavdelning samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad 
----- 
Exp till: Kommunfullmäktige 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 33 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 

KS § 46/06 
AU § 36/06 
AU § 275/05 04/KS0219 
Trådlöst bredband i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om att det blir inget 
trådlös bredband i Kalmar Län. Avtalet är uppsagt med Accelerated Wireless 
tidigare Atenit. 
 
Skälet till uppsägningen är att bolaget inte lyckats visa att de klarar att hålla 
tidplanen. Nu ska förhandlingar inledas med Skanova, som blev tvåa vid upp-
handlingen för två (2) års sedan. Ambitionen är att hela Kalmar län ska ha full 
bredbandsteckning i det fasta telefonnätet. Borta är tankarna på möjligheten att 
erbjuda mobil surfning överallt i hela länet. 
 
Förslag på fullmakt för advokat Sten Lagebrant föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna förslag på fullmakt för advokat Sten Lagebrant, 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson beviljas att underteckna  
     nödvändiga handlingar i samband med uppgörelsen i Regionförbundet, 
 
att föreslå kommunstyrelsen bekräfta beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på fullmakt för advokat Sten Lagebrant, 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson beviljas att fatta beslut om 
     överenskommelser i Regionförbundet samt underteckna nödvändiga hand 
     lingar i samband med uppgörelsen om heltäckande bredband i Kalmar län. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 47/06 05/KS0005 
Avtackning av socialchef Ulf Bardh 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen framför ett tack till socialchef Ulf Bardh för ett gott samarbe-
te och önskar honom lycka till i framtiden. 
----- 
Exp till: 
Socialchef Ulf Bardh 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 35 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 
KS § 48/06  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-01-10 och 2006-01-24 . 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 

 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 36 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-01-31 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 49/06 06/KS0007 
Utskick av sammanträdeshandlingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande 
 
Christer Söderholm, kd yrkar att få en redovisning på  
 
portokostnader för utskick av samtliga sammanträdeshandlingar 
 
antal ärende som kommer in digitalt, ej digitalt samt 
 
vad innebär det i extra arbeta att skicka ut handlingarna digitalt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lämna en redovisning vid nästa kommunstyrelsesammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kommunkansliet 
 

 


