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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2008-05-06, 18.30 – 22.45     
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
 Henrik Nilsson Bokor, s ej tjänstgörande ersättare § 98 - 104  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Jan-Eric Assarsson, skolchef § 98 
 Tommie Sigvardsson, teknisk chef § 102 - 103 
 Ann Eklund, kostchef § 104 
  
  
Utses att justera Hans-Olof Berg 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-05-08 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 98 - 138  
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Hans-Olof Berg  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2008-05-06    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-05-08  Datum för anslags 
nedtagande 

2008-05-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 98/08 
AU § 148/08 
KS § 68/08 
AU § 84/08          08/KS0035 
Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att analysera organisation och verksamhet inom områdena förskola, familjedaghem och 
grundskola. Förskoleklassen och fritidshemmen ingår ej i översynen. 
 
Syftet med analysen är att belysa kostnader, resursutnyttjande och effektivitet samt att 
bedöma resultat och kvalitet i relation till kostnadsnivån. 
 
I uppdraget ingår: 
 
• Analys av behovs och volymutvecklingen inom berörda verksameter 
• Analys av kostnader och resursutnyttjande på kommunens olika skolor 
• Analysera resultat i grundskolan 
• Bedöma olika kvalitetsaspekter i verksamheten 
• Skriftlig och muntlig rapport till uppdragsgivaren 
 
Underlag i form av ekonomiuppgifter och verksamhetsuppgifter har inhämtats från 
berörda tjänstemän via särskilda blanketter. 
 
Förvaltningschef och samtliga rektorer för förskola, familjedaghem och grundskola har 
intervjuats. Kommunens förskole- och skolplan för åren 2004 – 2006 (enligt beslut i 
Kommunfullmäktige fortfarande gäller), barn- och utbildningsnämndens kvalitets-
redovisning för år 2006 samt lokala kollektivavtal enligt ÖLA 00 har beaktats. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att Britt-Mari Idensjö redovisar uppdraget för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-10: 
 
att bjuda in Britt-Mari Idensjö samt barn- och utbildningsnämndens presidium till 
     kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01, 
 
att i övrigt notera informationen från Britt-Mari Idensjö. 
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KS § 98/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Britt-Mari Idensjös bedömning och förslag: 
 
Förskolan och familjedaghemmen 
 
Kostnader och resurser 
 
Ta fram en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 
• barnens vistelsetider och det antal omsorgstimmar som krävs 
• barnens ålder 
• barn i behov av särskilt stöd 
 
Personalens kompetens 
 
• Upprätta funktionsbeskrivningar som tydliggör vilka krav kommunen har på 

befattningarna förskollärare och barnskötare. 
• Komplettera funktionsbeskrivningarna med individuella uppdrag, som tar hänsyn till 

personlig kompetens. Det kan vara föranlett av att det finns individer som kan och 
vill ta större ansvar än vad grundkraven på tjänsten anger eller kan det finnas 
orsaker till att kraven på medarbetaren ska ligga under grundkravet. I båda fallen bör 
detta dokumenteras och följas upp. 

• Utreda möjligheterna att anställa förskollärare med spetskompetens. 
 
Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 
 
• Skapa rutiner för uppföljning och bedömning av verksamheten på varje avdelning. 

Involvera föräldrarna i arbetet. 
• Skapa en enkät för utvärdering, som lämnas till samtliga föräldrar i kommunen, 

vilka har sina barn i verksamheterna förskola och familjedaghem. 
 
Grundskolan 
 
Behovs- och volymutveckling 
 
• Besluta vad som är rimliga kostnader för en plats i grundskolan 
• Gör en 5-årsplan för hur personalresursen ska dimensioneras i förhållande till 

elevutvecklingen 
• Följ barnafödandet i kommunen så att elevutvecklingen i de olika kommundelarna 

tidigt kan följas. 
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KS § 98/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kostnader och resurser 
 
• Skapa ett nytt resursfördelningssystem med väl kända kriterier, så att det går att 

styra enligt kraven på likvärdighet och politiska prioriteringar 
• En djupare analys av lokalytor och lokalkostnader måste enligt vår mening göras 
 
Lärares arbetstid 
 
• Säg upp det lokala avtalet! 
• Starta diskussioner med de fackliga företrädarna i syfte att tillsammans skapa 

incitament för bättre utnyttjande av lärarresursen – se nästa stycke ”Pedagogisk 
planering” 

 
Pedagogisk planering 
 
Rektorer och lärare arbetar fram nya rutiner för resursfördelning och tjänstefördelning 
utifrån bland annat följande frågeställningar: 
• Vilka elever har vi? Vad är det optimala för var och en av dem? 
• Om elevernas inlärning kräver att vi gör många små grupper – hur påverkar det 

lärarens arbetsmiljö? 
• Hur påverkas för- och efterarbete om läraren har många små grupper eller få stora 

grupper? 
• Hur skapar vi en lärande miljö för alla elever? 
• Vilken lärare är mest skickad för en viss elevgrupp? 
• Är det alltid de svagaste eleverna som innebär mest arbete? Vilka organisatoriska 

förutsättningar kan underlätta för eleven och för läraren? 
• Hur möter vi elever som stör andra? Vilka organisatoriska förutsättningar 

underlättar för eleven och för lärare? 
• Hur ska lokalerna användas – vilka elever ska vara, var? 
• Hur påverkas lokalbehovet av vilka arbetsmetoder som används? 

 
Dokumentation, betyg och utvärdering av resultat 
 
• Besluta vilka prov och testningar som ska användas så att alla 1 – 6 skolor har ett 

gemensamt system 
• Skapa tydligare rutiner för hur åtgärdsprogram ska upprättas och förvaras 
• Ge lärare stöd för betygssättningen genom ständig utvärdering och uppföljning 
• Skapa enkäter för utvärdering, som lämnas till berörda föräldrar och elever i 

kommunen. 
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KS § 98/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01: 
 
att överlämna rapporten till arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämnden för att 
     använda den i den fortsatta planeringen,  
 
att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottet för att inhämta  
     synpunkter på rapporten, 
 
att därefter en återkoppling till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Skolchef Jan-Eric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Det finns behov enligt rådgivningsrapporten att: 
 
• Se över vistelsetiden för förskolebarnen 
• Se över förskolepersonalens kompetens i förhållande till funktion (jämför 

barnskötare) 
• Se över/förbättra övergången mellan förskola/skola och Lågstadie/Mellanstadie/ 

Högstadie/Gymnasie 
• Se över resursfördelningen (skolpeng) 
• Se över det lokal avtalet, med fokus på lärares undervisningstid 
• Se över lokalanvändningen 
• Se över dokumentförvaringen (arkiveringsplanen) 
• Förtydliga den enskilda kompetensutvecklingen 
• Anställa en specialutbildad förskolelärare för att driva utvecklingen 
• Förbättra utvärdering och uppföljning 
• En gemensam uppsättning prover och tester 
• Se över om resurser kan flyttas från senare till tidigare årskurser. 

 
Frågetecken från skolchefen utifrån rådgivningsrapporten: 
 
• Gullabo skola lyfts fram som ett bra exempel på att driva kostnadseffektiv förskola. 

Övriga förskolor har inte samma förutsättningar. 
• Det går inte att jämföra kostnader för förskolor med familjedaghem om inte lokaler, 

kost, inventarier, städ med mera räknas in. 
• Förskola och skola samarbetar. Enligt årlig redovisning görs vad gäller bsb. 
• Antal elever minskar med 37 fram till 2012, men inflyttning, flyktingar, ny 

gymnasieförordning samt elevtalet ökar med 27 mellan 2012 och 2013, finns inte 
med. 
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KS § 98/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
• Skolan tar ut 187,8 timmar färre än vad avtalet medger. Fel: 5 vtr fördelade på 3 

ALL, 1 IUP-utveckling samt 1 facklig komp. 
• Åtgärdsprogram saknas inte för någon elev. 
• Rutiner för att inhämta elevers/föräldrars syn på trivsel saknas. Fel: BUN samt BSC. 
• Många elever som har underkänt på nationella provet i år 5 och 9 får G i slutbetyg. 

Gäller 2 elever. 
• Funktionsbeskrivning för förskola ska kompletteras med individuella uppdrag. 

Finns. 
• Skolverkets statistik visar att kostnaderna för förskola och skola ligger högt. Fel. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 

 
att skolchef Jan-Eric Assarsson återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens samman-  
      träde 2008-05-06, 
 
att i övrigt notera informationen från skolchefen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Skolchef Jan-Eric Assarsson föredrar ärendet med samma synpunkter som redovisades 
för arbetsutskottet 2008-04-22.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från skolchefen. 
-----  
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KS § 99/08 
AU § 138/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2008. 
 
Samliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
för januari – mars 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Riktpunkt efter mars = 25 %. 
 
Tekniska nämnden: överskott på vinterväghållning cirka 1 Mkr. Kostnader för 
november/december 2008 okända idag. 
 
För socialnämnden förutsätts att åtgärder redovisade för kommunstyrelsen för att 
reducera befarat underskott efter februari ger effekt så att ingen avvikelse totalt uppstår 
vid årets slut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden: beräknat underskott 500 Tkr på grund av assistentbehov 
till elev i Gullabo skola, utökad stödpersonal till år 7 – 9. Införande av vårdnadsbidrag 
ska medföra ytterligare underskott på 200 Tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars  
     2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret
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KS § 100/08 
AU § 151/08          08/KS0118 
Hemställan om extra hyrestillägg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överläggningar har ägt rum mellan kommunens kostchef Ann Eklund och Ingemar 
Skotheim/Magnus Andersson för Torsås Fastighets AB beträffande det akuta 
underhållsbehovet vid kommunens storkök. 
 
Vid överläggningarna har först och främst överenskommits om de åtgärder, akut 
underhåll och reparationer som enligt gemensamma bedömningar skall genomföras 
under året och som också ryms inom Torsås Fastighets AB:s befintliga budgetram. 
Åtgärderna enligt denna punkt igångsätts omedelbart. 
 
Därutöver har framkommit att det finns ett akut behov av ny utrustning som ej ryms 
inom Torsås Fastighets AB:s befintliga budgetramar för år 2008.  
 
Kostchefens egen beskrivning av dessa behov: 
 
Akut behov av utbyte av maskiner i Torsås storkök 

 
I köken på Söderåkra skola, Gullabo skola och Bergkvara skola finns diskmaskiner som 
har sådana brister att egenkontrollen inte går att garantera och därmed också att 
livsmedelshygienen inte kan säkerställas. Samtliga 3 diskmaskiner bör bytas omgående. 

 
I köken på Bergkvara skola, Söderåkra skola samt Eklövets förskola används blandare 
som inte är försedda med beröringsskydd. Dessa maskiner får då ej användas vilket gör 
att produktionen i köket blir påverkad. Samtliga 3 blandare bör bytas omgående. 

 
Ovanstående maskiner kommer tillsammans att kosta cirka 300 000 kronor. I detta 
belopp ingår maskiner inklusive nödvändiga tillbehör samt installation och anslutningar. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer Torsås Fastighets AB att kommunstyrelsen 
beviljar Torsås Fastighets AB ett extra hyrestillägg för år 2008 om 300 000 kronor så att 
nödvändiga åtgärder snarast möjligt kan vidtagas i berörda storkök. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar avslag på hemställan från Torsås Fastighets AB gällande ett 
extra hyrestillägg för år 2008 om 300 000 kronor. 
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Fortsättning § 100/08, Hemställan om extra hyrestillägg 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa krav på Torsås Fastighets AB att åtgärda det akuta behovet av maskiner i  
     kommunens storkök så att det uppfyller livsmedelshygienen och arbetsmiljökraven. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
-----  
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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KS § 101/08 
AU § 152/08          08/KS0117 
Akut underhållsbehov vid Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under innevarande vecka har framkommit att det finns ett akut underhållsbehov 
beträffande taket på huvudbyggnaden vid Bergkvara skola.  
 
Takpannor har ramlat ned och vid försök att återmontera pannorna har det framkommit 
att underlaget är för dåligt för att medge återmontage. För att säkerställa att ytterligare 
nedfall av pannor ej ska kunna medföra personskador har riskzonerna närmast skolan 
spärrats av provisoriskt samtidigt som man söker en mera permanent avspärrning. 
 
Besiktning har skett av Ingemar Skotheim tillsammans med byggnadsingenjör Kurt 
Semark. 
 
Resultatet av besiktningarna är nedslående. Många takpannor är svårt vittrade och på 
många olika ställen är takläkten helt murken. Det finns även skador på övrigt 
underlagsmaterial. Någon annan åtgärd än att lägga ett helt nytt tak bedöms inte som 
realistiskt. Kostnaden för denna åtgärd är osäkert men det kommer sannolikt inte att 
understiga 1 Mkr. 
 
Torsås Fastighets AB vill med denna skrivelse klargöra för kommunstyrelsen att ett 
genomförande av underhållsarbete vid Bergkvara skola inte kommer att kunna rymmas 
inom 2008 års underhållsram för bolaget även om de givetvis kommer att beakta vilka 
möjligheter som finns för omprioriteringar. Det får istället bedömas som sannolikt att 
helårsresultatet för bolaget år 2008 kommer att bli negativt och att bolaget därför 
kommer att tvingas begära underskottstäckning/extra hyrestillskott även för år 2008 
med ett belopp som motsvarar kostnaden för takomläggningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB att undersöka om möjlighet finns att ta takomlägg- 
     ningen som en investering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
-----  
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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KS § 102/08 
KS § 85/08 
AU § 104/08          08/KS0081  
Granskning av VA-ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisioner har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra granskning av VA-ekonomin. 
 
Granskningsrapport gällande Granskning av VA-ekonomi föreligger. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande samt till 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommy Sigvardsson till kommunstyrelsen för en redovisning  
     av planerade åtgärder med anledning av rapporten, 
 
att i övrigt notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att det pågår arbete med att ta fram 
tydligare instruktioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från teknisk chef Tommy Sigvardsson. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
-----   
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 103/08 
KS § 95/08           07/KS0251 
Frågor gällande enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Irma Folkesson, c ställer frågan om de extra pengar som ska anslås till 
kommunen för enskilda vägar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson för en redovisning av arbetet med  
     enskilda vägar samt de extra pengar som ska anslås till kommunen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
För att få del av Regeringens pengar måste en förstärkning eller ombyggnad ske av 
vägarna inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från teknisk chef Tommie Sigvardsson. 
-----  
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KS § 104/08          08/KS0123 
Pris för personallunch 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostchef Ann Eklund redogör för uträkning av priset per portion som levereras från 
kommunens kök. Ann Eklund ställer frågan om det pris kommunen tar ut för personal-
lunch ska justeras till självkostnadspris. 
 
Personalutskottet beslutar 2008-04-14 § 18 att frågan om en justering av priset för 
personallunch hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v och Sören Bondesson, s 
yrkar att personallunchen ska kosta 45 kronor inklusive mervärdesskatt. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att personal-
lunchen ska kosta 55 kronor inklusive mervärdesskatt. 
 
Bert Appert, tp yrkar att personallunchen ska kosta 50 kronor inklusive mervärdesskatt. 
 
Roland Swedestam, s tar tillbaks sitt yrkande och i stället stöder kompromissbudet  
50 kronor inklusive mervärdesskatt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande 
och Bert Apperts, tp med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Bert Appert, tp med fleras yrkande att personallunchen ska kosta 50 kronor inklusive 
mervärdesskatt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa 50 kronor inklusive mervärdesskatt för personallunch i Torsås kommun. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg samtliga c och Mona Magnusson, m 
reserverar sig mot beslutet med motivering en osund konkurrens mot näringslivet. 
-----  
Exp till: 
Kostchef Ann Eklund 
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KS § 105/08 
AU § 94/08           07/KS0214 
Justering av avgift, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I socialnämndens protokoll 2007-09-20 § 102 har en felaktighet beträffande avgift för 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel skrivits, vilket fått till konsekvens att 
Kommunfullmäktige 2007-11-28 § 129 fattat ett beslut som inte var avsett att fattas. 
 
Socialnämnden föreslår att detta justeras och att det avsedda beslutet från 
socialnämnden sida tas i Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-04 § 16 att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
avgift för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per tillfälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 106/08 
AU § 155/08 
KS § 105/08 
AU § 142/08  
KS § 31/08    
AU § 24/08           08/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokaler 2008: 
 
Lokal/förening    Bidrag 2007  Bidrag 2008 
 
Skruvemåla skolrotes 
byggnadsförening       5 000:-      10 000:- 
Torsås Bygedgårds- 
förening      140 000:-   140 000:- (70 000:- utbetalas i 
                förskott) 
Torsås Folketshus- 
förening      210 000:-   240 000:- (100 000:- utbetalas i 
                förskott) 
Bergkvara AIF       5 000:-   Högsta möjliga bidrag 
Gullabo Bygdegårds- 
förening       25 000:-     62 500:- 
Hembygdsföreningarna         36 000:- 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2008 enligt följande: 
 
Lokal/förening 
 
Torsås Bygedgårds- 
förening      140 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott)     
Torsås Folketshus- 
förening      210 000:-(varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Bergkvara AIF       5 000:-     
Gullabo Bygdegårds- 
förening       25 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2008 års budget. 
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Fortsättning § 106/08, Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokal 2008: 
 
Lokal/förening    Bidrag 2007  Bidrag 2008 
 
Garpens Vänner    10 000:-   10 000:- 
Norra Tång BK      5 000:-   Högsta möjliga bidrag 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar att arbetsutskottets tidigare beslut 2008-04-08 § 142 
revideras med att Torsås Bygdegårdsförening beviljas totalt bidrag med 135 000 kronor 
och Torsås Folketshusförening totalt 205 000 kronor. 
 
Bert Appert, tp och Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Roland Swedestams, s förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2008 enligt följande: 
 
Torsås Bygedgårds- 
förening      135 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott)     
Torsås Folketshus- 
förening      205 000:-(varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Bergkvara AIF        5 000:-     
Gullabo Bygdegårds- 
förening        25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening     4 000:- 
Torsås Hembygdsförening     4 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille        4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille     4 000:- 
Garpens Vänner      10 000:-     
Norra Tång BK        5 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2008 års budget. 
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Fortsättning 106/08, Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att inför 2009 utarbetas riktlinjer gällande bidrag till 
samlingslokaler. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2008 enligt följande: 
 
Torsås Bygedgårds- 
förening      135 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott)     
Torsås Folketshus- 
förening      205 000:-(varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Bergkvara AIF        5 000:-     
Gullabo Bygdegårds- 
förening        25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening     4 000:- 
Torsås Hembygdsförening     4 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille        4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille     4 000:- 
Garpens Vänner       10 000:-     
Norra Tång BK         5 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2008 års budget, 
 
att inför 2009 utarbeta riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler. 
-----  
Exp till:  
Samtliga som beviljats bidrag 
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KS § 107/08 
AU § 143/08          07/KS0191 
Ansökan om extra föreningsbidrag under 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, 
Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. BOJ är en ideell organisation som ger 
kostnadsfritt stöd till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den 
som drabbats av brott, dels genom samtal med en Stödperson, dels genom Vittnesstöd 
som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till målsägande och 
vittnen i samband med rättegång. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
Samtliga medarbetare, 15 stödpersoner och 18 vittnesstöd, arbetar helt ideellt utan 
någon som helst ersättning. De ger sin tid och sitt engagemang för att på bästa sätt 
stödja brottsoffer. Alla har genomgått en grundutbildning och har avlagt tystnadslöfte. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 § 247 att bevilja 10 950 kronor i 
verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2008. 
 
I år har Brottsofferjouren varit verksam i 20 år i södra länet. I samband härmed har 
jouren för avsikt att genomföra en del aktiviteter. Syftet är att informera allmänheten om 
BOJ`s arbete.  
 
Med hänvisning till detta söker Brottsofferjouren 1 500 kronor avseende extra 
föreningsbidrag för 2008. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-08 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Sören Bondesson, s, Mona Magnusson, m och 
Lena Gustafsson, v yrkar att Brottsofferjouren beviljas 1 500 kronor i extra 
föreningsbidrag för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 1 500 kronor i extra föreningsbidrag för 2008, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 301. 
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Fortsättning § 107/08, Ansökan om extra föreningsbidrag under 2008 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 1 500 kronor i extra föreningsbidrag för 2008, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 301. 
-----  
Exp till: 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
Ekonomikontoret 
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KS § 108/08 
AU § 134/08          08/KS0108 
Bidragsansökan från privatperson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Michaela Åström gör sitt examensarbete på artistgymnasiet Stage4you i Torsås, i form 
av ett event med underhållning av blandade liveband. För en kväll samlas högkvalitativa 
band från olika delar av Sverige, bland annat från Stockholm och de lokala trakterna 
kring Torsås. Kvällen syftar främst till att ge ungdomar i Torsås och Kalmar med 
omnejd, ett alternativ till alkohol och passivitet mitt i veckan. Eventet är lagt en onsdag 
den 14 maj 2008. 
 
Som sponsor hjälper Torsås kommun Blandband 2008 att bli möjligt och bidrar till 
människors välmående och glädje. Dessutom exponeras kommunen för besökarna under 
kvällen och kan, beroende på sponsorpaket även få möjlighet att exponeras i 
marknadsföring, på affischer med mera. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sponsra projektet Blandband 2008 samt 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i fortsättningen fatta beslut om  
     bidragsansökan från privatpersoner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att sponsra projektet Blandband 2008 samt 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i fortsättningen avslå bidragsansökan från  
      privatpersoner. 
----- 
Exp till: 
Michaela Åström 
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KS § 109/08 
AU § 101/08           07/KS0149 
Musikprojektet – Musikhus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Karin Seebass föredrar ärendet. 
 
Avtal har tecknats mellan Torsås kommun och studieförbundet NBV Sydost för 
perioden 2008-04-01 – 2008-12-31. Avtalet innebär att NBV anställer Mattias Gadd 
som studieorganisatör med huvudinriktning på musik och arbete med funktions-
hindrade.  
 
NBV kommer att fakturera Torsås kommun för en del av Mattias lön, cirka 160 000 
kronor exklusive eventuella resekostnader. 30 000 kronor av de 190 000 kronor som är 
anslagna till projektet används för inköp av instrument. Verksamheten kommer att 
bedrivas i TM:s lokaler.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-03-06 § 17, att ingå till kommunstyrelsen 
med hemställan om anslag på 20 000 kronor av de 300 000 kronor som 
kommunstyrelsen förfogar över för fritidsverksamhet i kommunen till inköp av 
ytterligare instrument till musikprojektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 20 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden till inköp av ytterligare 
     instrument till musikprojektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå 20 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden till inköp av ytterligare 
     instrument till musikprojektet. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 110/08 
AU § 100/08           07/KS0142 
Vision Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Inga-Britt Karlsson, ordförande Folkets Hus föredrar ärendet. 
 
Inga-Britt Karlsson inlämnar en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden angående 
samarbete mellan Folkets Hus, Stage4you, Korrespondens gymnasiet och kultur- och 
fritidsnämnden gällande film- och bioverksamhet. I skrivelsen förslås att en filmgrupp, 
bestående av gymnasieungdomar, fritidsledare och en representant från Folkets Hus 
bildas för att visa film gratis för ungdomar 20 gånger under år 2008. Målsättningen för 
projektet är att skapa ett ökat filmintresse hos barn- och ungdomar och på sikt stimulera 
till eget filmskapande. 
 
Ansökan om medel ska vara Svenska Filminstitutet tillhanda senast 2008-04-30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-03-06 § 20 att ingå till kommunstyrelsen med 
hemställan om anslag på 40 000 kronor för det biljettintäktsbortfall som blir följden av 
försöksverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 40 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för det biljettintäktsbortfall som 
     blir följden av försöksverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå 40 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för det biljettintäktsbortfall som 
     blir följden av försöksverksamheten. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Inga-Britt Karlsson 
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KS § 111/08 
AU § 95/08           08/KS0088 
Miljöpris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden har under cirka tio (10) år delat ut ett Landskapsvårdspris till den/de som 
utfört en god gärning inom landskapsvården till exempel hävdar en äng med lieslåtter 
eller restaurerat en betesmark. För att förnya och bredda priset så föreslås att byta namn 
på priset till ”Miljöpris” och därmed ge alla sorters insatser inom miljöskydd, hälso-
skydd och naturvård chansen att bli belönade. 
 
Prissumman har varit 5 000 kronor för ”Landskapsvårdspriset”, men föreslås att höjas 
till 10 000 kronor. 
 
Regler för miljönämndens ”Miljöpris” föreligger. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 § 2 att hemställa hos Kommunfullmäktige att anta 
regler för ”Miljöpris” samt att höja prissumman till 10 000 kronor samt att utöka 
miljönämndens ram med 5 000 kronor. 
 
Det tidigare ”Landskapsvårdspriset” upphör att gälla och ersätts med det nu aktuella 
”Miljöpriset”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 att föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 112/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-04-01 och 2008-04-15 och 
åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 113/08          07/KS0241 
Kulturhuvudstad 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen ombeds enligt beslut i Regionförbundets 
styrelse att senast 2008-05-26 yttra sig över följande: 
 
1. Att ta fram en regional strategi för kultur som regional utvecklingskraft 
2. Huruvida länets tolv kommuner gemensamt med Regionförbundet ansöker till 

utnämningen Europeisk Kulturhuvudstad 2014 
 

Ministerrådet och Europaparlamentet fattade 1999 beslut om att inrätta en gemenskaps- 
åtgärd för evenemanget Europeisk Kulturhuvudstad åren 2005 till 2018. Syftet är att 
framhäva de europeiska kulturernas rikedom, mångfald och gemensamma drag samt 
föra Europas medborgare närmare varandra genom ökade kulturaktiviteter och en ökad 
rörlighet över gränserna. Värdskapet delas mellan de länder som blev medlemmar 2004-
05-01. Sverige är tillsammans med Lettland värdnation 2014. 
 
Ansökan beräknas till en total kostnad av 950 000 kronor. Ansökan sker i enlighet med 
EU:s anvisningar. 
 
Kostnaden föreslås fördelas med 50 % på Regionförbundet och med 50 % på 
kommunerna fördelade efter invånareantal per kommun. För Torsås kommun innebär 
det 14 490 kronor (7 133 invånare). 
 
Om beslut fattas att länets kommuner gemensamt ska kandidera till Europeisk Kultur- 
huvudstad 2014, innebär det att projekt, marknadsföring och administration ska 
finansieras. Den totala kostnaden är idag omöjlig att uppskatta innan programmet 
planerats. Finansiering kan fördelas på kommunerna, Regionförbundet, staten, EU, 
sponsorer och biljettintäkter. Kommunernas ekonomiska insatser föreslås stå i relation 
till de egna aktiviteterna och insatserna. Kommunerna bestämmer själv innehåll och 
omfattning. Samverkar flera kommuner i samma projekt fördelas kostnaderna mellan 
aktörerna. 
 
Yrkande  
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Mona Magnusson, m, Bert Appert, tp och 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till att ta fram en regional strategi för kultur som 
regional utvecklingskraft samt att avstå från att medverka vid ansökan till utnämningen 
Europeisk Kulturhuvudstad 2014. 
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Fortsättning § 113/08, Kulturhuvudstad 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ta fram en regional strategi för kultur som regional utvecklingskraft, 
 
att avstå från att medverka vid ansökan till utnämningen Europeisk Kulturhuvudstad  
     2014. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 114/08 
AU § 133/08          08/KS0041 
Uppdragshandling 2008 – Gemensam näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppdragshandling för 2008 – Gemensam näringslivssamverkan med Möre 
ResursCentrums åtagande för 2008 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Uppdragshandling 2008 – Gemensam näringslivssamverkan, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam underteckna 
     uppdragshandlingen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Uppdragshandling 2008 – Gemensam näringslivssamverkan, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam underteckna 
     uppdragshandlingen.  
-----  
Exp till: 
Möre ResursCentrum 
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KS § 115/08 
AU § 98/08           08/KS0030 
Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun omfattar Gullabo, Söderåkra och Torsås sockna och har drygt 7 000 
invånare. Kommunen har tre större samhällen Torsås, Söderåkra och Bergkvara, varav 
Torsås är centralorten. Kommunens landareal är 469 kvm. Mellan Torsås centralort och 
kusten finns en utpräglad jordbruksbygd. Längs kusten finns det 5 fritidshusområden 
med cirka 500 hus. 
 
2006-01-01 bildades Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), ett kommunalförbund 
som ansvarar för avfallshanteringen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och torsås 
kommuner. KSRR håller på att ta fram en ny avfallsplan som beräknas vara färdig och i 
bruk under 2008. Den gemensamma planen innebär att man inom förbundet kan arbeta 
efter samma mål och hjälpas åt att skydda miljön och människor mot avfall, farliga 
ämnen och restprodukter. Planen syftar till att reducera avfallsmängden, minska ämnens 
farlighet, öka materialåtervinning, återföra organiskt avfall till kretslopp, förbättra avfall 
till energiåtervinning och deponering samt att ska en god kommunikation och ett 
förtroende hos kommunens invånare. 
 
KSRR arbetar även för att få en enhetlig standard på återvinningscentralerna i de fyra 
kommunerna och för att få marginaler inom verksamheten. Man avser därför att söka 
tillstånd enligt miljöbalken för ytterligare fem av dem, varav Torsås återvinningscentral  
är en av dessa. 
 
Det finns idag en återvinningscentral i Torsås inom kommunens fastighet Torsås 4:111. 
Fastigheten inrymmer förutom återvinningscentral för allmänheten även förråd och 
verkstad för tekniska kontoret. Detta gör att det är trångt inom fastigheten och att 
privatpersoner får samsas med hjullastare, lastbilar med mera. Om återvinningscentralen 
ska kunna utökas bör en flyttning av denna ske till en större tomtyta. Det finns dessutom 
önskemål från kommunens gata/park om att få ha hela den fastigheten där verksamheten 
är lokaliserad idag. 
 
Förslag på en ny lokalisering tas fram av tre orsaker, för att nytt tillstånd ska sökas, för 
att befintlig tomt är trång och för att kommunens gata/park behöver utrymmet där 
återvinningscentralen ligger. 
 
Förslag på lokalisering: 
 
• Sågverksgatan (Fastigheterna söder om gatan) 
• Mellströms bil 
• Torsås 2:42 (Sydöst om Faurecia Exhaust System AB) 
• Torsås 18:1 (Nordöst om Faurecia Exhaust System AB) 
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Fortsättning § 115/08, Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
• Växthustomten (Applerum 4:26) 
• Nordöst om Torshammar 
• Söder om före detta reningsverket. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att förhandla med Kalmarsundsregionens  
     Renhållare om eventuell markförsäljning eller tecknade av markarrende. 
-----  
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunstyrelsens presidium 
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KS § 116/08 
AU § 153/08 
AU § 89/08           07/KS0161 
Avsiktsförklaring Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson föredrar ärendet. 
 
Uthållig kommun är ett program där Energimyndigheten stärker deltagande kommuner 
att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i olika delar av den 
kommunala verksamheten. Härigenom påverkas den kommunala verksamheten direkt. 
Övriga delar av lokalsamhället som näringsliv, organisationer och de enskilda 
medborgarna, påverkas indirekt. Myndigheten äger programmet och ansvarar för valet 
av nya kommuner, för planering och genomförande av stöd åt samtliga kommuner, för 
finansiering av forskningsprojekt inom kommunerna, samt kunskapsspridning om 
programmets effekter och resultat. 
 
Programmets sex kännetecken: 
 
• Programmet bygger på kommunernas egna initiativ. 
• Programmet präglas av en helhetssyn där energiperspektivet förs in i den 

kommunala verksamhetens olika delar, inkluderat kommunala bolag. 
• Programmet är väl politiskt förankrat. De politiskt förtroendevalda i kommunen 

väljer medvetet att genomföra programmet. 
• Programmet bygger på samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunen 

och andra aktörer som näringsliv, skolor, myndigheter och organisationer. 
• Programmet är långsiktigt. 
• Programmet passar lätt in i kommunernas övriga utvecklingsarbete. Det konkurrera 

inte, utan kompletterar och förstärker pågående arbete. 
 

Det stora engagemanget från kommunalt håll, ekonomiskt utvecklingspotential och 
”tempokravet” gör att Energimyndigheten nu erbjuder samtliga kommuner som anmält 
intresse för ”Uthållig kommun” en flerårig samverkan inom det som bär varumärket 
”Uthållig kommun”. 
 
Kommunens mål: 
Återstår för kommunerna att själva formulera övergripande och specifika mål. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt miljöinspektör Mikael Nilsson och byggnadsingenjör Christer Franzén, 
     upprätta ett diskussionsunderlag till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-25, 
 
att i övrigt notera informationen från miljöinspektör Mikael Nilsson. 
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Fortsättning § 116/08, Avsiktsförklaring Uthållig kommun 
    
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson föredrar ärendet. 
 
Förslag på Kommunens mål, Uthållig kommun: 
 
Övergripande: 
 

1. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Torsås 
kommun 

2. Bidra till en förbättrad kunskapsnivå/intresse bland näringsliv, privatpersoner och 
myndigheter vad gäller  

o energifrågor och  
o energianvändningens påverkan på vår miljö.  
3. Effektivisera elanvändningen och transportarbetet 
4. Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi 
5. Produktionen av förnyelsebar elenergi ska senast 2012 vara minst 50 % av 

kommunens totala elanvändning (genomsnitt för senaste 5-årsperioden). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag på avsiktsförklaring med komplettering av de fem (5) punkter med  
      övergripande förslag på kommunens mål. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag på avsiktsförklaring med komplettering av de fem (5) punkter med  
      övergripande förslag på kommunens mål. 
-----  
Exp till: 
Energimyndigheten 
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KS § 117/08 
AU § 154/08            08/KS0092 
Uppdrag från socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-27 § 29 att begära att kommunstyrelsen ger Torsås 
Bostads AB i uppdrag att reservera tre (3) lägenheter i ett trapphus eller liknande så att 
socialpsykiatrins arbete med boendestöd för ett antal yngre brukare kan organiseras 
bättre samt att kommunstyrelsen uppdrar till kostchefen att se över formerna och 
organisationen för matdistributionen i ordinärt boende och föreslå en förändrad 
organisation i syfte att effektivisera distributionen av maten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera vidtagna och föreslagna åtgärder för att nå budgetbalans,  
 
att uppmana socialnämnden kontakta Torsås Fastighets AB gällande lägenheterna samt  
     även kostchef Ann Eklund för att se över formerna och organisationen för mat- 
     distributionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera vidtagna och föreslagna åtgärder för att nå budgetbalans,  
 
att uppmana socialnämnden kontakta Torsås Fastighets AB gällande lägenheterna samt  
     även kostchef Ann Eklund för att se över formerna och organisationen för mat- 
     distributionen. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KS § 118/08 
AU § 157/08          08/KS0114 
Markupplåtelseavtal med Eon Elnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll föreligger avseende markupplåtelse för 
planerad högspänningsjordkabel i vägområde vid Ragnabovägen i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende markupplåtelse för 
      planerad högspänningsjordkabel i vägområde vid Ragnabovägen i Bergkvara, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende markupplåtelse för 
      planerad högspänningsjordkabel i vägområde vid Ragnabovägen i Bergkvara, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
-----  
Exp till: 
Eon Elnät 
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KS § 119/08 
AU § 160/08          08/KS0119 
Torsås 6:1, nedskräpning i naturen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden påbörjade handläggningen av ärendet 2006 då anmälan om nedskräpning 
kom in till förvaltningen. Miljöinspektör Emma Regnefors har dokumenterat platsen 
och avfallet november 2006. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-12-13 att lämna ärendet till åklagare då nedskräpning är 
förbjudet enligt miljöbalken 15 kap 30 §. 
 
Ärendet återkom till förvaltningen 2007-10-16 med beslut att ”Förundersökning inleds 
inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”. 
 
2008-02-20 uppmärksammar förvaltningen åter att det finns avfall på platsen. Vid en 
kontroll kan Mikael Nilsson konstatera att det är samma avfall som ligger kvar. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-04-01 § 12 att kommunstyrelsen ombesörjer skyldig-
heterna enligt Lag (SFS 1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 4 § och återställer platsen i naturligt skick. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delegation lämnas till tekniska nämnden att fortsättningsvis ansvara för att återställa  
      nerskräpade platser när ansvaret för nerskräpningen inte kan fastställas, 
 
att finansiering sker inom tekniska nämndens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegation lämnas till tekniska nämnden att fortsättningsvis ansvara för att återställa  
      nerskräpade platser när ansvaret för nerskräpningen inte kan fastställas, 
 
att finansiering sker inom tekniska nämndens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KS § 120/08 
AU § 163/08          08/KS0109 
Vänort Jerusalem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Jan Forselius om Vänort i Jerusalem. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ha Jerusalem som Vänort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att ha Jerusalem som Vänort. 
-----  
Exp till: 
Jan Forselius 
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KS § 121/08 
AU § 102/08          08/KS0100 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2008-03-18. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
3. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 122/08 
AU § 103/08          08/KS0101 
Redovisning av motioner under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2008-03-18. 
 
1. Sporthallen 
2. Upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
3. Tennisbana i Söderåkra 
4. Solceller på kommunhuset 
5. Årets kvinna i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 123/08 
AU § 137/08 
AU § 43/07 
AU § 239/06 
KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpsansvarig Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kalmar kommuns inköpsavdelning handhar upphandlingen av livsmedel för fem 
kommuner i länet – Kalmar, Emmaboda, Borgholm, Mörbylånga och Torsås för 
perioden 2007-05-01 – 2010-04-30. Inför upphandlingen har de deltagande 
kommunerna gjort ett gemensamt förarbete. 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 109 att Torsås kommun har valt 
att ej deltaga i förarbetet på grund av pågående organisationsöversyn inom kost-
verksamheterna. Torsås kommun har således frånhänt sig möjligheten att påverka 
kravspecifikationen i upphandlingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 85, enligt socialchef Carina Leijon förslag på 
yttrande över motionen att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed anses 
besvarad. 
 
Ekonomichef Kent Frost förslag till svar på motionen: 
 
I kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en 
djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur 
som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att de är 
garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte 
snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
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Fortsättning § 123/08, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till ekonomichef Kent Frost förslag till svar på 
motionen. 
 
Arbetsutskottets beslut 2007-01-23: 
 
att uppdra åt inköpsansvarig Kent Frost att efterhöra med inköpskontoret i Kalmar tids- 
     planen för upphandlingen  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-08 
 
Per Gunnar Fransson, Kalmar Inköpskontor informerar om den upphandling av 
livsmedel som nyligen är slutförd. 
 
Djurskyddsregler 
 
• Lagstiftning 

- Nötkött urspungsmärkt 
- Slaktmetoder enligt TSE-förordning 
- EU: grundläggande djurskyddsregler 
- Fritt från hormoner i tillväxtfrämjande syftel 

 
• EKU-kriterier 

- fri från salmonella 
          - Antibiotika får endast användas i medicinskt syfte. 

 
Svenska Djurskyddsregler 
• Kan ej ställa krav, strider mot Lagen om Offentlig Upphandling 

- Konkurrenshämmande! 
- Svenska regler kan i vissa stycken ligga på en högre nivå jämfört med EU:s regler. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
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Fortsättning § 123/08, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 124/08          07/KS0170 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra mellan 10 – 15 
enbostadshus inom del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28. 
 
Det finns en efterfrågan på byggrätter i närheten av Bergkvara och särskilt i strandnära 
områden vilket gör planområdet mycket intressant för bostadsbebyggelse. Området 
utgörs idag främst av äldre åkermark, men här finns också ett elljuspår. Intill aktuellt 
planområde finns 17 villafastigheter. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas senast 2008-05-16 till byggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheterna 
     Ragnabo 3:23 och 3:28. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 125/08 
AU § 167/08          08/KS0115 
Samrådsinbjudan, detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och 
befintliga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Planområdet är beläget i de södra delarna av Torsås samhälle och omfattar cirka 3,4 ha. 
Detaljplanen omfattar den nya vägen mellan Sågverksagatan och Norra Tångvägen samt 
delar av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Planen angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om gatan, i 
väster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en bäck och 
den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett kalhygge på 
fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-04-30 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att området natur, mellan lokalgata – huvudgata planläggs till industriområde, 
 
att i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att området natur, mellan lokalgata – huvudgata planläggs till industriområde, 
 
att i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 4:2 och 2:42. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 126/08 
AU § 168/08          08/KS0061 
Underrättelse, detaljplan Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en nybyggnad av ett 
enbostadshus. 
 
Planområdet ligger i Applerum i norra delen av Torsås, cirka 1,5 kilometer från 
centrum. Området omfattar cirka 4 000 kvm och är idag obebyggt. Planområdet är en 
del av den kommunägda fastigheten Applerum 5:6. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-05-05 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Applerum 5:6. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Applerum 5:6. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 127/08 
AU § 169/08          08/KS0041 
Underrättelse, Detaljplan Torsås 6:17 och del av 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare flerbostadshus i 
ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån samt möjliggöra uthusbebyggelse på 
befintlig innergård. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-05-05 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 6:17 och 
     del av 2:42. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 6:17 och 
     del av 2:42. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 128/08 
AU § 171/08 
KF § 24/08 
KS § 53/08 
AU § 56/08           05/KS0169 
Informationsärende, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Johnsson, Inger Johnsson, Lise-Lott Johnsson-Fritz, Eva Johnsson samt Tommy och 
Agneta Klippvik har överklagat ett beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län 2006-10-09 
avseende detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1, Torsås kommun till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärendet som skall vara Regerings-
kansliet, Miljödepartementet tillhanda senast 2008-01-25. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-01-21 § 1 att översända upprättat yttrande till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-03-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Regeringens beslut 2008-03-27 föreligger. 
 
Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet av Per Johnson, Inger Johnson, 
Liselotte Jonson-Fritz och Eva Johnson, kommunens beslut 2006-06-14 att anta 
detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
”Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1” i Torsås kommun 
på så sätt att planbestämmelsen e3 får följande lydelse: 
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Fortsättning § 128/08, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Max 1 huvudbyggnad med högsta byggnadsarea 200 kvm samt totalt högst 50 kvm 
byggnadsarea för uthus. På tomten får högst 3 byggnader uppföras. 
 
Regeringen avslår överklagandena i övrigt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 129/08 
AU § 99/08           08/KS0034 
Informationsärende, gemensam alkoholhandläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137, står Torsås beredd att gå in i ett 
samarbete med Tingsryd, Emmaboda och Nybro kommuner. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Tingsryd har sagt nej till ett samarbete mellan kommunerna i sydost- 
samverkan. Resultatet av detta blir att socialförvaltningarna i Emmaboda, Nybro och 
Torsås kommuner föreslår en treparts samverkan där även tillsynsansvaret läggs på en 
gemensam alkoholhandläggare. Arbetsgivarkommun föreslås bli Nybro. 
 
Den procentuella fördelningen mellan de tre kommunerna blir: 
Nybro 54 % 
Emmaboda 28 % 
Torsås 18 % 
 
Förslagsvis ligger ansvaret kvar hos socialnämnden och tidigare beslut hävs. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-04 § 17 att beslut uppdra åt socialchefen att upprätta 
ett avtal rörande gemensam alkoholhandläggning och tillsyn enligt kostnadsfördelning 
samt att beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137 ersätts i och med att beslut ovan 
tagits samt att ansvaret för alkoholhandläggningen kvarstå hos socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
-----  
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KS § 130/08 
AU § 102/08           05/KS0194 
Informationsärende, Tillstånd enligt Miljöbalken, Bergkvara avloppsreningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar beslut daterat 2008-01-08 angående tillstånd enligt 
miljöbalken till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk, Torsås 
kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-01-15 § 21 att överklaga Länsstyrelsens beslut till 
Miljödomstolen i Växjö samt att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att 
verkställa beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden. 
-----  
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KS § 131/08 
AU § 141/08          08/KS0022 
Årsredovisning 2007, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för 2007 och revisionsberättelsen för 2007 med de sakkunnigas rapport 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. Försäkringskassan, 
Länsarbetsnämnden, Landstinget och alla kommuner i länet utom Borgholms kommun 
är medlemmar. Borgholms kommun inkom 2007-06-27 med ansökan om inträde i 
Samordningsförbundet i Kalmar län från och med 2008-01-01. Styrelsen fattade beslut 
2007-10-05 om att Borgholms kommun antas som medlem i Samordningsförbundet i 
Kalmar län från och med 2008-01-01. 
 
Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:120) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. 
Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för 
verksamheten.  
 
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan 
medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för 
medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat 
stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för 
insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 
 
Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
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Fortsättning § 131/08, Årsredovisning 2007, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 132/08          08/KS0004 
Information frånledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
• Gemensam EU-ansökan tillsammans med två kommuner i Gdansk gällande  

turistsatsning. 
• Ledningsgruppen har medverkat i en föreläsning om intern kontroll i Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
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KS § 133/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-03-25, 2008-04-08, 2008-04-15 samt 
personalutskottet 2008-01-22, 2008-02-19, 2008-03-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 134/08 
AU § 173/08          07/KS0131 
Föreläggande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, exploaterings- 
avtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreläggande föreligger från Länsrätten i Kalmar län gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, exploateringsavtal. 
 
Länsrätten lämnar anstånd med yttrande senast 2008-05-29. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
och kommunchef Tommy Nyberg. Bilaga 1. 
 
Jäv 
 
Bert Appert, tp deltar ej i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsens beredning 2008-05-06 
 
Jäv 
 
Bert Appert, tp deltar ej i ärendet på grund av jäv. 
 
Kerstin Ahlberg, tp deltar ej i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
----- 
Exp till: 
Länsrätten i Kalmar län 
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KS § 135/08          07/KS0230           
Information från äldreboende-gruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s lämnar en rapport från 
studiebesöken i Nybro och Färjestaden som boendegruppen tillsammans med 
representanter från KPR gjort. 
 
Bert Appert, tp poängterar vikten av att fakta och ställningstagande i ärendet ska 
dokumenteras och redovisas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunstyrelsens ordförande. 
-----  
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KS § 136/08          08/KS0133 
Företagshälsovården i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, v efterlyser en uppdragsbeskrivning med Förtagshälsovården i Torsås 
kommun. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att anställda på Företagshälsovården har 
besökt ledningsgruppens möte. Arbete pågår med att ta fram en uppdragsbeskrivning 
som kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 
-----  
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KS § 137/08          08/KS0134 
Beredningsgrupp för vindkraftsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare har policyn för en sammansättning av en politisk grupp varit att personer från 
vardera blocket har ingått. Mona Magnusson, m föreslå därför kommunchef Tommy 
Nyberg att omarbeta den beredningsgrupp för vindkraftsärende som är utsedd.  
 
Tommy Nyberg informerar om att Länsstyrelsen påpekar att Torsås måste få en samsyn 
och ett gemensamt sätt att handlägga ärenden som utgår från samma principer oavsett 
vilken nämnd som ska fatta beslut. Det är också viktigt att det förs diskussioner om hur 
dessa ärenden hanteras så att man inte fattar rent lagstridiga beslut. Även de delar som 
inte är helt klarlagda ur en juridisk synvinkel ändå kräver en samsyn inom kommunen. 
 
Mycket finns att vinna genom att en beredningsgrupp bildas. 
 
Tommy Nyberg kommer inför första mötet med beredningsgruppen kontakta 
miljönämnden och byggnadsnämnden med anledning av representanter i gruppen. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 57 av 57   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-05-06    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 138/08          08/KS0051 
Översiktsplan Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c frågar med anledning av utställningen av översiktsplanen för Torsås 
kommun varför vindkraftsdelen inte finns med? När togs detta beslut? Vem har beslutat 
att vindkraften ska lyftas ur? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam kontaktar Erik Mejer med anledning 
av frågorna. 
----- 
 


