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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2007-12-04   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2007-12-04, 18.30 – 22.30 
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Bert Appert, tp  
 Henric Nilsson – Bokor, s tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson 
 Kerstin Ahlberg, tp, tjänstgörande ersättare för Görel Rydeen 
  Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare 
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Lasse Ernst, Kulturhuvudstad 2004 
 Pia Fasth, Migrationsverket 
 Karin Alm Cheanley, Regionförbundet  
 Jan Andersson, miljöchef 
  
Utses att justera  Mona Magnusson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-12-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 260 - 284 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2007-11-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2007-12-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-12-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 260/07          07/KS0241 
KF § 57/07          07/KS0004 
Information av Lasse Ernst, Projektledare Kalmar Region 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lasse Ernst, projektledare informerar om Kalmar Region 2014. 
 
Kalmar Region 2014 är ett samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets 
12 kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik. 
 
Kalmar Region har siktet inställt på att bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Dit når vi 
genom en process där all den bredd och spets som vi har i regionen tillsammans möts i 
en kulturell profil som vi känner igen oss i och är stolta över. 
 
Vi skapar möten mellan människor och konstaterar – inte bara inom vår egen region 
utan med en tydlig internationell profil. Hela Kalmar Region befinner sig i en 
spännande process där konst och kultur är viktiga drivkrafter. Regionen, med sitt 
centrala geografiska läge mitt i den expansiva Östersjöregionen, blir en allt viktigare 
mötesplats mitt i Europa. 
 
Syftet med EU´s satsning på Kulturhuvudstäder är att framhäva de europeiska 
kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma drag samt bidra till att 
Europas medborgare får ökad kunskap om varandra. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Projektledare Lasse Ernst föredrar ärendet. 
 
Tilldelas Kalmar och regionen arrangemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014 kommer 
det att kosta kommunerna 100 Mkr. Det totala priset är 300 Mkr. Vad det närmaste 
gäller är Kalmar kommuns ansökan tillsammans med Regionförbundet att konkurrera 
om arrangemanget tillsammans med ett antal andra regioner och kommun Lund, Gävle 
Gotland med flera. Ansökan måste vara klar före 2008-10-31.  
 
De kostnadsberäkningar som kommunerna var och en har att ta ställning till utgår från 
en total driftskostnad på 300 Mkr. Beräkningarna är teoretiska men bygger på 
erfarenheter på tidigare arrangemang. Tre huvudfinansiärer svarar för varsin lika stor 
del, 100 Mkr nämligen svenska staten, EU och sponsorer samt regionen, det vill säga 
kommunerna i Kalmar län. 
 
Kostnader för Torsås kommun 1,8 Mkr. 
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Fortsättning § 260/07, Kulturhuvudstad 2014 
 
 
 
Regionförbundet i Kalmar län med kommunerna som huvudman förutsätts anslå 
resterande 40 Mkr. Fördelning av beloppen sker över en åttaårsperiod med start 2008 
fram till och med 2015. 
 
En första test på samsynen i länet och kommunerna när det gäller satsningen på 
kulturhuvudstaden kommer 2007-12-12. Då möts samliga ordförande i kommun- 
styrelsen för att diskutera ärendet. Från Kalmars håll har begärts klara besked om 
intresse föreligger och synpunkter på föredelningen av finansieringen. 
 
Vid regionförbundets styrelsekonferens 2007-10-26 på temat Kulturhuvudstad 2014, 
framkom vikten av att varje kommun utser en ansvarig kontaktperson. 
Kontaktpersonens uppgift blir att vara länken mellan respektive kommun och den 
regionala styr- och arbetsgruppen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg till kommunal kontaktperson, 
 
att i övrigt notera informationen från Projektledare Lasse Ernst. 
-----  
Exp till: 
Thomas Bjerkman, Regionförbundets kansli 
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KS § 261/07 
AU § 427/07          07/KS0114, 06/KS0105 
Mottagande av vuxna flyktingar samt ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Migrationsverket ska enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för 
flyktingmottagande med mera träffa överenskommelser med kommuner om att ta emot 
skyddsbehövande och vissa andra utlänningar. 
 
Länsstyrelsen ska enligt 60 § förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna för att ta emot 
skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsen ska även överlägga 
med kommunerna om mottagandet och lämna underlag för överenskommelserna till 
Migrationsverket. Överenskommelserna omfattar endast utlänningar som första gången 
flyttar in i en kommun och därmed inte så kallade sekundärflyttade utlänningar. 
 
En kommun som träffar överenskommelse om ensamkommande barn har rätt till en 
årlig ersättning på 500 000 kronor. Detta är en ersättning som skall täcka i princip alla 
kostnader inom administration och personalområdet. Löpande kostnader för individen är 
återsökningsbara. Detta gäller skola, barnomsorg, insatser inom socialtjänsten med 
mera. 
 
Avtalet med Migrationsverket omfattar totalt 30 individer i blandade åldrar för perioden 
2007 – 2009.  
 
Enligt Torsås Bostads AB finns tre till fyra lägenheter klara i januari 2008. 
 
Kommunstyrelsen handhar ansvaret för personal samt handläggning. Ansvarig 
handläggare får sin hemvist i Möre ResursCentrum. Samverkan kommer att ske 
tillsammans med Emmaboda och Migrationsverket. 
 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande föreligger. 
 
Förslag på beslut föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunchef Tommy Nybergs förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp är tveksam till att kommunstyrelsen handhar ansvaret för personal och 
handläggning. 
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Fortsättning § 261/07 Mottagande av vuxna flyktingar samt ensamkommande 
barn 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av  
      30 flyktingar, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket  
     om att teckna avtal om att motta ensamkommande flyktingbarn samt 
 
att upprätta en organisation för flyktingmottagandet och att anställa en samordnare. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid kvällens sammanträde medverkar Pia Fasth från Migrationsverket och Karina Alm 
Cheanley från Regionförbundet. 
 
Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 
föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av  
     flyktingar och andra skyddsbehövande enligt förslag på överenskommelse, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket  
     om att teckna avtal om att motta ensamkommande flyktingbarn samt 
 
att upprätta en organisation för flyktingmottagandet och att anställa en samordnare. 
 
Protokollsanteckning 
 
Torsåspartiet överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 262/07 
AU § 418/07 
KS § 233/07 
BB § 29/07 
BB § 16/07           07/KS0216 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att många verksamheter har klassats om. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder nu till seminarier ”Taxa inom 
miljöbalkens område” under hösten om de aktuella förändringarna och om stödet till 
kommunerna.  
Arbetet med genomgång av förändringarna har påbörjats men SKL:s underlag bör 
avvaktas. Samråd har skett med ekonomichef Kent Frost. 
 
Miljökontoret begär därför förlängd tid att inkomma med förslag till taxor 2008 med 
hänsyn till ovanstående. Närmare tid kan för närvarande inte avges. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30: 
 
att hänskjuta taxorna inom miljönämndens ansvarsområde till kommunstyrelsens  
     sammanträde 2007-11-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12: 
 
att invänta förslag på taxor från miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-27 
 
Miljönämnden föreslår taxor 2008 på följande område: 
 
• Miljöskydd 
• Djurskydd (inklusive miljöskydd vid lantbruk) 
• Strålskydd  
• Uppdragsverksamhet 
• Livsmedel (timtaxa). 
 
Miljönämnden föreslår höjning av timavgiften från 600 kronor till 700 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 262/07, Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2008 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att bjuda in miljöchef Jan Andersson till kommunstyrelsens sammanträde 2007-12-04  
     för en genomgång av miljönämndens taxor 2008. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Miljöchef Jan Andersson föredrar ärendet. 
 
Miljönämndens beslut 2007-11-22 § 81 på förslag på taxor för 2008 föreligger. 
 
Det nya förslaget till taxa är baserat på förslag till normaltaxa från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt miljönämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 263/07          07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan från Landstinget i Kalmar Län gällande Folkhälsa är politik – Idédagar för 
förtroendevalda i Kalmar län föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anmäla Lena Gustafsson, Ewy Svensson och Henrik Nilsson – Bokor att medverka  
     vid Landstingets Folkhälsa är politik i Oskarshamn 29 och 30 januari 2008. 
-----  
Exp till: 
Lena Gustafsson 
Ewy Svensson 
Henrik Nilsson – Bokor 
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KS § 264/07 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2007-11-05, 2007-11-12 och  
2007-11-19 och åtgärder med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 265/07 
AU § 421/07 
KF § 107/07 
KS § 200/07 
AU § 324/07          07/KS0178 
Kostnad pensionsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 § 107 att en återrapportering ska ske till 
Kommunfullmäktige av de avtal som tecknats i samband med pensionsavgångar, för att 
istället anställa yngre personal inom lärarkåren. 
 
Personalchef Per Lindberg föredrar ärendet. 
 
Kostnader som undviks med pensionsavtal: 
Uppsägningstid 
AGF (Avgångsförmån, trygghetsavtal för personal som blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist) 1 – 6 månadslöner. 
 
Besparing med pensionsavtal: 
Yngre lärare med lägre lön behålls i stället för äldre lärare med högre lön (beräkning 
fram till fyllda 65 år). 
 
Beräkning 
Undvikande av kostnad för uppsägningstid = 1 233 054 kronor 
Utebliven AGF = 571 243 kronor 
Skillnad i månadslön = 1 959 940 kronor 
Totalt = 3 764 237 kronor 
 
Diskussioner med berörda äldre lärare (61 år och över). Pensionspremie eller kontanter 
att själv förvalta). Den erbjudna lösningens storlek beroende på hur lång tid det är kvar 
till 65 år. Totalt skrevs avtal med 12 lärare, 7 heltid, 5 halvtid och 5 deltid 20 – 50 %. 
 
Den totala kostnaden för avtalade pensionslösningar =  3 767 742 kronor. 
 
Kostnaden 2007 = 2 494 936 kronor. 
 
Om uppsägning gjorts har kostnaden för 2007 blivit 1,8 Mkr (uppsägningstid och AGF). 
 
Med pensionsavtal blir lönekostnaden 360 000 kronor lägre eftersom yngre lärare 
arbetar i stället för äldre lärare. 
 
Kostnaden 2008 blir 1 272 805 kronor. Lönekostnaden blir 800 000 kronor lägre på 
grund av skillnaden i lön. 
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Fortsättning § 265/07, Kostnad pensionsavtal 
 
 
 
Någon hänsyn till kostnader för tjänstepension togs inte i beräkningarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från personalchef Per Lindberg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från personalchef Per Lindberg. 
-----   
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 266/07 
AU § 409/07          07/KS0076 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2007. 
 
Budgetavvikelse rapporteras från: 
Kommunstyrelsen +1,5 Mkr 
Tekniska nämnden -0,2 Mkr 
Socialnämnden -6,3 Mkr  
Barn- och utbildningsnämnden 2,4 Mkr 
Sammanlagt en budgetavvikelse för nämnderna på -7,4 Mkr.  
 
Tidigare månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007: 
Kommunstyrelsen +1,4 Mkr 
Tekniska nämnden -0,3 Mkr 
Socialnämnden -5,6 Mkr  
Barn- och utbildningsnämnden 2,4 Mkr 
Sammanlagt en budgetavvikelse för nämnderna på -6,9 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att notera budgetuppföljning för januari – oktober 2007, 
 
att bjuda in socialnämndens presidium till arbetsutskottet 2007-11-27 för en redovisning 
     av budgetuppföljning januari – oktober innefattande specificerade personalkostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera budgetuppföljning för januari – oktober 2007. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 267/07 
AU § 397/07          07/KS0067 
Reverslån samt räntesats för Räddningstjänstförbundet i Emmaboda - Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
I Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås avsiktsförklaring och förbundsordning 
står att förbundet ska överta inventarier som används i dess verksamhet från respektive 
kommuner. Detta har fomellt sett ännu ej skett. Inventarierna (bilar, datorer, larmsystem 
med mera) har ett bokfört värde 2006-12-31 på 1,4 Mkr i Torsås respektive 4,0 Mkr i 
Emmaboda. 
 
På förbundets direktionsmöte 2007-10-04 beslutades följande: 
 
Räddningsförbundet föreslår att respektive medlemskommun utfärdar ett reverslån 
gällande från och med 2007-01-01 avseende det bokförda värdet 2006-12-31 (1,4 Mkr i 
Torsås respektive 4,0 Mkr i Emmaboda) samt föreslår respektive medlemskommun en 
fast ränta på 4 % för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende  
     det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande  
     reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda  
     kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive  
     2008 på dessa reverslån. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende  
     det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande  
     reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda  
     kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive  
     2008 på dessa reverslån. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 268/07 
AU § 431/07          07/KS0142 
Anslag till fritidsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har 2007-09-04 beslutat att upphöra med fribiljetter till elever på 
Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan och istället satsa på fritidsverksamheten i 
kommunen samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inkomma med förslag på 
fritidsverksamhet inom ramen av cirka 300 000 kronor. 
 
Förvaltningschefen föreslår att anslaget på 300 000 kronor till fritidsverksamhet i första 
skede används till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och 
Gullabo som ett projekt på 1 år. Utvärdering sker under oktober månad 2008. 
 
Vid kultur och fritidsnämndens sammanträde 2007-11-22 yrkar Elvy Holgersson, tp att 
arbetsgruppens budgetförslag förkastas i sin helhet. Fritidsgårdsverksamheterna i 
Bergkvara och Söderåkra skall bedrivas i samma omfattning som tidigare och i en icke-
religiös miljö. Vidare vill Torsåspartiet att en motorgård för unga mopedinnehavare 
inrättas på lämplig plats i kommunen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-11-22 § 107 att ingå till kommunstyrelsen om 
begäran att i ett första skede få disponera 156 000 kronor av anslaget till fritidsverksam- 
het till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo. 
Nämnden återkommer under år 2008 till kommunstyrelsen med förslag på hur 
resterande del av anslaget skall användas. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på kultur- och fritidsnämndens förslag till förmån för 
Torsåspartiets förslag. 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Mona Magnusson, m yrkar bifall till kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, tp avslagsyrkande och 
Rolands Swedestams, s tillsammans med Mona Magnussons, m yrkande finner 
ordförande att arbetsutskottet beslutar enligt Roland Swedestams, s och Mona 
Magnussons, m yrkande. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2007-12-04   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 268/07, Anslag till fritidsverksamhet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kultur- och fritidsnämnden i ett första skede få disponera 156 000 kronor av anslaget 
     till fritidsverksamhet till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara,  
     Söderåkra och Gullabo samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden återkommer under år 2008 till kommunstyrelsen med 
     förslag på hur resterande del av anslaget skall användas. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Skrivelse är inkommen från anonym avsändare gällande samarbete med kyrkan. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Mona Magnusson, m tillsammans med Håkan Algotsson, c och Roland Swedestam, s 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Torsåspartiet yrkar avslag på kultur- och fritidsnämndens förslag till förmån för 
Torsåspartiets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, m med fleras yrkande 
och Torsåspartiets avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Mona 
Magnussons, m med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, m med fleras yrkande och nej = enligt 
Torsåspartiets avslagsyrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Mona Magnussons, m med fleras yrkande att bifalla arbets-
utskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Bert Appert och Kerstin Ahlberg både tp reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kultur- och fritidsnämnden i ett första skede få disponera 156 000 kronor av anslaget 
     till fritidsverksamhet till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara,  
     Söderåkra och Gullabo samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden återkommer under år 2008 till kommunstyrelsen med 
     förslag på hur resterande del av anslaget skall användas. 
-----  
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden, Ekonomikontoret 
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KS § 269/07          07/KS0225 
Mellankommunal utjämning med anledning av överförandet av hemsjukvården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under förutsättning att samtliga länets kommuners samt landstingets Kommun-
fullmäktige beslutar att säga ja till övertagande av hemsjukvården med mera från och 
med 2008-01-01 uppkommer ett behov av mellankommunal kostnadsutjämning. 
 
Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner innebär en 
överföring av resurser motsvarande 106 654 600 kronor från landstinget till 
kommunerna. Detta sker genom skatteväxling i 2006 års nivå. Kommunernas 
övertagande av hemsjukvården med mera finansieras således genom skattväxlingen. 
Detta leder till en sänkning av skattesatsen med 26 öre per skattekrona för landstinget 
och en höjning med 26 öre per skattekrona för respektive kommun. Den växlade 
skattesatsen är således lika för alla länets kommuner medan den verksamhet som förs 
över är ojämnt fördelad mellan kommunerna. I en del kommuner täcker skatteväxlingen 
kostnaderna för den verksamhet som förs över medan den i andra kommuner inte räcker 
till för den överförda verksamheten,. Av den anledningen behövs en kostnadsutjämning 
mellan länets kommuner. 
 
Regeringen har i prop. 2007/08 lämnat ett förslag till tillägg i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) om kostnadsutjämning mellan kommuner. Förslaget innebär att om samtliga 
kommuner inom ett landstings område ingår i en överlåtelse av skyldighet att erbjuda 
hemsjukvård får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra om det behövs för 
en kostnadsutjämning mellan kommunerna. Ett sådant förslag till mellankommunal 
utjämningsmodell/”strut” mellan länets kommuner har under en tid processats i länet 
och överlämnas härmed till fullmäktige för beslut. En uppföljning av utjämnings-
modellen föreslås ske under 2010. 
 
Den praktiska hanteringen med utjämningen kommer att skötas av Kalmar kommun, 
kommunledningskontoret/ekonomienheten. För detta föreslås en enkel modell med 
inbetalning från de kommuner som lämnar bidrag och utbetalning till de kommuner som 
får bidrag en gång per år – den 15 juni. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning samt att en uppföljning av  
      utjämningsmodellen ska ske under 2010. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 270/07 
AU § 415/07          07/KS241 
Binnaretorp 2:3, Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-06 § 117 att utnyttja den kommunala 
förköpsrätten på fastigheten Binnaretorp 2:3 för skola/barnomsorgens behov. 
 
Köpebrev är undertecknat 2007-11-21 av Torsås Kyrkliga Samfällighet och Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
 att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
 att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Binnaretorp 2:3. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 271/07 
AU § 398/07 
AU § 336/07             07/KS0170 
Planläggning Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-08-27 § 109 att begära hos kommunstyrelsen att få 
uppdraget att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28. 
 
Finansiering sker inom byggnadsnämndens budgetram för år 2007. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda 
campingens framtida expansion och eventuella behov av området. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Håkan Algotssons, c yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s yrkande och Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande finner han att arbets-
utskottet beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande avges 2 ja-röster och 3 nej-
röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert Apperts, 
tp yrkande att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida 
expansion och eventuella behov av området. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida expansion 
     och eventuella behov av området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 
Intresseanmälan föreligger från tre familjer för uppförande av bostadshus på fastigheten 
Ragnabo 3:23. 
 
Intresse finns även från ägarna på Dalskärs Camping  om att förvärva mark för att 
eventuellt uppföra fler uthyrningsstugor. 
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Fortsättning § 271/07, Planläggning Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och  
     Ragnabo 3:28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och  
     Ragnabo 3:28. 
----- 
Exp till:  
Byggnadsnämnden 
För kännedom till: 
Lars Hammarstedt 
Sofie och Dick Nyström 
Susanne och Stefan Lundström 
Dalskärs Camping 
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KS § 272/07 
AU § 420/07          07/KS0151 
Rapport icke verkställda beslut SoL 3:e kvartalet 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige 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 verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 3, 2007  
 
Antal icke verkställda beslut:    8 
Typ av bistånd:        Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 94*, 88*, 73*, 73*, 67, 54*, 53*, 27* 
Antal män:         3 
Antal kvinnor:        5 
* Särskilda önskemål finnes i dessa ansökningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 3, 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 3, 2007. 
-----  
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS § 273/07 
AU § 401/07          07/KS0104 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-11-22 att godkänna förslag på avtal 
daterat 2005-11-25 mellan Torsås kommun och Kulturföreningen Olssonska gården. 
 
Avtalet gäller under perioden 2006-01-01 – 2007-12-31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § 90 att föreslå kommunstyrelsen att 
förlänga avtalet med Kulturföreningen Olssonska gården 3 månader från och med  
2008-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förlänga nuvarande avtal daterat 2005-11-25 med Kulturföreningen Olssonska  
     gården från och med 2008-01-01 till och med 2008-03-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förlänga nuvarande avtal daterat 2005-11-25 med Kulturföreningen Olssonska  
     gården från och med 2008-01-01 till och med 2008-03-31. 
-----  
Exp till: 
Kulturföreningen Olssonska gården 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 274/07 
AU § 414/07          07/KS0238 
Avtal om Informationssäkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal om Informationssäkerhetssamordnare föreligger. 
 
Förmågan att upprätthålla önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende 
information och informationstillgångar blir allt viktigare. Det ökande beroendet av IT 
för att utföra verksamheterna i kommunerna, landstinget och Regionförbundet, ställer 
allt högre krav på tekniska säkerhetslösningar, men också på därtill hörande 
administrativa stödprocesser. Medborgarna ska ges en vidare möjlighet att komma åt 
information och olika digitala tjänster hos framför allt länets kommuner och landsting. 
Strukturen på de lösningar som eftersträvas ska dessutom vara i linje med de arbeten 
som sker nationellt inom området och som exempelvis ges uttryck för i den nationella 
IT-strategin för vård och omsorg. En enad grundsyn på säkerhet med tillhörande 
metodik och etablerat arbetssätt är med andra ord en mycket viktig förutsättning för en 
utökad samverkan inom IT-området. 
 
IT-säkerhetssamordnaren anställs av Regionförbundet i Kalmar län och utför sitt arbete 
i nära samverkan med parternas IT-samordnare. Samordnaren ska vara: 
 
• Katalysator   
• Koordinator   
• Controller  
• Kontaktperson 
• Omvärldsbevakare 

 
Kostnaden för IT-säkerhetssamordnaren uppgår till 700 000 kronor för år 2008. 
Lanstinget står för 100 procent av kostnaden i fyra månader och resten av året är 
fördelningsprincipen så som för åren 2009-2010. För Torsås kommuns del innebär det 
en kostnad på 17 723 kronor. 
 
År 2009 och 2010 fördelas kostnader enligt följande:  
 
Landstinget betalar 1/3 av 700 000 kronor det vill säga 233 333 kronor, 
Kommunerna betalar 2/3 av 700 000 kronor det vill säga 466 667 kronor. Fördelningen 
mellan kommunerna utgörs av en lika andel samt en andel i förhållande till befolknings- 
storleken. För Torsås kommuns del innebär det en kostnad på 26 585 kronor. 
 
Avtalet gäller från och med 2008-0101 – 2010-12-31. Om ingen uppsägning sker 
förlängs avtalet automatiskt med tre år för varje gång. 
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Fortsättning § 274/07, Avtal om Informationssäkerhetssamordnare 
 
Uppsägning av avtalet skall aviseras till Regionförbundet minst 18 månader före 
avtalstidens utgång. Om så sker skall Regionförbundet inbjuda samtliga parter till en 
gemensam överläggning. Vidhåller någon part sin uppsägning efter denna överläggning 
skall skriftlig uppsägning ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. 
 
Parter i avtalet är Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, 
Högsby kommun, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro 
kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun, Västerviks kommun, Vimmerbys 
kommun, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande avtal om Informationssäkerhetssamordnare,  
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande avtal om Informationssäkerhetssamordnare,  
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att underteckna avtalet. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 275/07 
AU § 406/07          07/KS0226 
Avtal om nyttjande av UR-program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal om nyttjande av UR-program med anledning av teknikskifte i Sverige föreligger. 
 
Föra att skolor/kommuner ska kunna använda sig av UR-program oavsett om det gäller i 
fysisk form eller digitalt eller både och, är dock att det finns ett undertecknat avtal 
mellan kommunen, UR och CopySwede. För att även fortsättningsvis få tillgång till 
UR-program för skolor, bibliotek och förvaltningar måste avtalet undertecknas. 
 
Det underskrivna avtalet är i sin tur förutsättningen för att AV-Media även i framtiden 
ska kunna genom, att på ett professionellt sätt ta hand om inspelning, distribution, 
lagerhållning, statistikrapportering samt löpande teknikinvesteringar så att avtalskraven 
kan uppfyllas.  
 
AV-Medias verksamhet följs upp varje år av den primärkommunala nämnden och 
signalerna från ”fältet” vittnar hittills om att både verksamhet och service är mycket 
uppskattat.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna avtal om nyttjande av UR-program, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna avtal om nyttjande av UR-program, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna avtalet. 
----- 
Exp till: 
Sveriges Utbildningsradio AB 
113 95 Stockholm 
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KS § 276/07 
AU § 423/07          07/KS0230 
Särskilt boende ombyggnad/nybyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av socialnämnden har en arbetsgrupp tagit fram tre förslag till 
ombyggnad/nybyggnad att ta ställning till. I samtliga alternativ ligger förslag om 20 
korttidsplatser på Sophiagården. Moderaterna i Torsås har inkommit med förslag 
nummer 4. 
 
Under en hel dag med tema boende inbjöd socialnämnden kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Torsås Fastighets AB samt kommunala 
pensionärs- och handikappråden för att få kunskap och ges möjlighet till interna 
dialoger. 
 
Förslag 1: 
Bygg till Solgläntan med 13 lägenheter, totalt 34 lägenheter. 
Bygg till Bryggaregården med 13 lägenheter, totalt 25 lägenheter. 
Mariahemmet 58 lägenheter. 
Totalt 117 lägenheter för permanent boende. Tre lägenheter på Solgläntan samt två 
lägenheter på Bryggaregården är av sådan storlek att de kan erbjudas par. 
 
Förslag 2: 
Bygg om Sophiagården till en förändrad standard med motsvarande antal lägenheter, 
som det är platser idag totalt 38 lägenheter. 
Mariahemmet 58 lägenheter. 
Solgläntan 21 lägenheter. 
Totalt 117 lägenheter för permanent boende. Tre lägenheter på Solgläntan är av sådan 
storlek att de kan erbjudas par. Två lägenheter på Sophiagården bör vara av den 
storleken att de kan erbjudas par. 
 
Förslag 3: 
Solgläntan 21 lägenheter. 
Mariahemmet 58 lägenheter. 
Nytt boende i Torsås med 38 lägenheter. 
Totalt 117 lägenheter för permanent boende. Tre lägenheter på Solgläntan är av sådan 
storlek att de kan erbjudas par. Två lägenheter i det nya boendet bör vara av den 
storleken att de kan hyras av par. 
 
Förslag 2 kräver evakueringsmöjligheter under ombyggnadstiden, förslag 1 och 3 kan 
gå att klara utan evakuering, då de nya lägenheterna kan byggas först och sedan får de 
boende flytta över dit när ombyggnadsfasen inleds. 
Förslag 2 kräver lägst personalförstärkning, knappt 3,5 årsarbetare (1 103Tk) medan 
förslag 1 och 3 kräver knappt 5,5 årsarbetare (1 732 Tkr). 
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Fortsättning § 276/07, Särskilt boende ombyggnad/nybyggnad 
 
Förslag 4: 
Solgläntan 21 lägenheter. 
Mariahemmet 58 lägenheter. 
Bryggaregården 20 lägenheter. 
Nytt boende i Torsås med 20 lägenheter med möjlighet att i anslutning bygga lägen- 
heter för den öppna bostadsmarknaden anpassade för äldre. 
Sophiagården ospecificerat antal korttidsplatser. 
Totalt 119 lägenheter för permanent boende. En lägenhet i det nya boendet föreslås vara 
byggt för par samt två lägenheter för parboende på Bryggaregården. Tre lägenheter på 
Solgläntan kan redan nu erbjudas par. I kostnaden för drift har förvaltningen räknat på 
20 korttidsplatser, samma antal som i övriga förslag. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att 
tillsätta en politisk styrgrupp med uppdrag att ge direktiv till en arbetande tjänste- 
mannagrupp i boendefrågan. 
 
Socialnämnden beslutar 2007-11-01 § 116, att förorda kommunstyrelsen att skyndsamt 
inleda projektering av ett nytt särskilt boende för att, så snart som möjligt lösa det behov 
av lägenheter som finns. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m tillsammans med Lena Gustafsson, v yrkar att en politisk 
styrgrupp tillsätts innefattande kommunstyrelsens presidium och socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillsätta en politiska styrgrupp innefattande kommunstyrelsens presidium och  
      socialnämndens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Marie Jansson, kd och Torsåspartiet yrkar att samtliga partier skall representeras i 
styrgruppen. 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att till arbetsutskottets förslag lägga till att styrgruppen skall 
kontinuerligt bjuda in kommunstyrelsen och socialnämnden för information. 
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Fortsättning § 276/07, Särskilt boende ombyggnad/nybyggnad, Styrgrupp 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, m yrkande tillsammans 
med Håkan Algotssons, c yrkande och Marie Jansson, kd tillsammans med Torsås-
partiets yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Mona Magnussons, m 
tillsammans med Håkan Algotssons yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, m tillsammans med Håkan Algotssons, 
c yrkande och nej = enligt Marie Janssons, kd och Torsåspartiets yrkande avges 8 ja-
röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Mona Magnussons, 
m och Håkan Algotssons, c yrkanden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillsätta en politiska styrgrupp innefattande kommunstyrelsens presidium och  
      socialnämndens arbetsutskott samt 
 
att styrgruppen skall kontinuerligt bjuda in kommunstyrelsen och socialnämnden för 
     information. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens arbetsutskott 
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KS § 277/07 
AU § 404/07 
AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05          05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kommun att 
undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar anslutning till 
nuvarande sporthall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora och bättre 
möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om en ny hall byggs i 
anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur stor 
efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet återremitteras till 
kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för 
utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för kommunen 
tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, c 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, s yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-röster.  
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande att åter-
remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig 
kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
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fortsättning § 277/07, Motion – Angående Sporthallen 
 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
     översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya nämnden bilda 
en arbetsgrupp med representanter från kommun och föreningsliv som får till uppgift att 
ta fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att i arbets-  
     gruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 
Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, representanter från 
kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, kultur- och fritidsförvaltningen 
och föreningslivet har under 2007 har fyra gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni, 
27 augusti och 1 oktober. 
 
Följande önskemål har framförts: 
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande 
• Ytan skall kunna användas för mässor 
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över båda 

hallarna 
• Atletklubben önskar utökade lokaler 
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan 
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning 
• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och placering 

på Sahara. 
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Fortsättning AU § 277/07, Motion – Sporthallen 
 
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och byggs intill 
den befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på Sahara. 
 
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya sporthallen intill 
den befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga källare för skytte samt att 
uppföra café mellan sporthallarna. 
 
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och fritidsgård i 
de nya lokalerna. 
 
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger från 
arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget 
beslutsunderlag eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att en politisk styrgrupp utses. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 278/07 
AU § 425/07          07/KS0235 
Detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett större lager till 
Byggvaruhandeln Handelshuset i Bergkvara AB, Lindbergs Bygg och Färg. 
 
Planområdet omfattar cirka 0,5 ha och angränsar till Dalskärsvägen och Storgatan i 
Bergkvara samhälle. Mark inom den befintliga fastighetsgränsen är privatägd. 
Kommunal mark kommer att tas i anspråk då fastigheten utvidgas åt nord-ost. 
 
Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt senast 2007-11-29 till Torsås 
kommun, byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna Garvaren 5,  
      Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen från arbetsutskottet. 
-----  
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KS § 279/07 
AU § 424/07          07/KS0239 
Överföring delegation planärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår att delegation lämnas till byggnadsnämnden för 
att fastställa detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 
2:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 samt 
 
att inkomna synpunkter vid samråd redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 samt 
 
att inkomna synpunkter vid samråd redovisas till Kommunfullmäktige. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 280/07 
AU § 426/07          07/KS0236 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med flera, Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i blandade 
upplåtelseformer nära Torsås centrum samt att bredda Applerumsån och skapa ett 
dämme. 
 
Området ligger i norra delen av Torsås, cirka 700 meter från centrum. Området omfattar 
cirka 7,4 ha och är idag obebyggd med undantag för fastigheten Applerum 5:23 där det 
finns en lada i mycket dåligt skick samt ett pumphus. Planområdet omfattar de 
kommunägda fastigheterna Applerum 3:37, Torsås 5:23, del av Torsås 2:42, del av 
Applerum 5:6 samt den privatägda fastigheten Torsås 5:21. 
 
I plan- och bygglagen kallas detta för samråd enligt 5 kapitlet 20 §. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast 2007-11-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27:  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa ett förtydligande av innebörden 
     våtmark dämme som finns med i beskrivningen.  
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna Applerum 5:23  
     med flera. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid upphävande av strandskydd gäller: 
 
För planer fastställd innan 1975 behöver kommunen inte begära dispens. Inom 
Applerumsområdet är nästan all mark fastställd enligt plan innan 1975.  
Dock finns det 2 mindre områden fastställt 1978 och då gäller följande:  
Kommunen måste i samband med utställning av detaljplan redovisa (kungöra) att man 
tänker upphäva strandskyddet. Efter utställningstiden måste kommunen ansökan om att 
strandskyddet upphävs och detta görs hos Länsstyrelsen. Enligt Britta Johansson på 
Länsstyrelsen är detta en process på 6 till 8 veckor innan beslut kan fattas om 
upphävande av strandskydd. 
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Fortsättning § 280/07, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med flera, Torsås 
kommun, Kalmar län 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att benämningen våtmark/dämme ersätts med konstgjord sjö, 
 
att i övrigt ingen erinran mot upprättad detaljplan för fastigheterna Applerum 5:23  
     med flera. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 281/07 
AU § 430/07          07/KS0069 
Delårsrapport 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för 
den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige/direktion beslutat om i årsbudget och 
flerårsplan. 
 
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Kalmarsunds Gymnasie- 
förbunds delårsrapport, 2007-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad 
och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultat framgår av 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet kommer att 
uppnå ekonomisk balans år 2007. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisnings lagen. 
• Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning att öka det egna kapitalet till  

25 Mkr uppnås år 2007. 
• Det finansiella målet att självfinansiera investeringar uppnås år 2007. 
• Verksamhetsmässiga mål med koppling till begreppet god ekonomisk hushållning är 

antagna och redovisas för första gången i delårsrapporten. Avvaktar med 
utvärdering till årsredovisningen. 

• Kommunalförbundets resultat beräknas för året till 10,9 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 282/07          07/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Träff med Landstinget gällande lokaler till socialtjänsten 
• Möre ResursCentrum 
• Balanserade styrkort 
• Synpunkter på inköpsstopp från verksamheterna 
• Företagshälsovården 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2007-12-04   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 283/07 
Anmälan om beslut i arbetsutskott, personalutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2007-11-05, 2007-11-13 och personalutskottet  
2007-11-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 284/07 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, s tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året 
och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Håkan Algotsson, c tackar ordförande och önskar En God Jul och Gott 
Nytt År. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 


