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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-06-03   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-06-03, 18.30 – 22.15      
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Anna-Lena Johansson, c tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, c  
 Christer Andersson, fp tjänstgörande ersättare för 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 § 144, 150 – 177 

tjänstgörande ersättare § 145 - 149   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare § 139 - 144  
 Kent Frost, ekonomichef § 139 – 144 
 Carina Lejon, socialchef § 144 
  
  
Utses att justera Håkan Algotsson  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2008-06-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 139 - 177 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Håkan Algotsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2008-06-03     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2006-06-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-06-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 139/08          08/KS00189 
Städupphandling 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-15 § 96 att Kalmar kommuns inköpsavdelning får i 
uppdrag att slutföra städupphandlingen och skriva avtal med ISS för avtalsperioden 
2008-06-01 – 2011-05-31 med möjlighet till förlängning tolv (12) månader. Att 
underteckna avtalet med ISS bemyndigas ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost 
samt att som kontaktperson utse kostchef Ann Eklund. 
 
Inför kvällen sammanträde föreligger en skrivelse med anledning av ingånget städavtal 
daterad 2008-06-03 från skolchef Jan-Eric Assarsson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer om att ingånget städavtal blir föremål för en 
översyn i syfte att återställa städfrekvens/städtid till den nivå som fanns i det förra 
städavtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost och kostchef Ann Eklund att 
     redovisa förändringarna i det ingångna städavtal gentemot tidigare städavtal, 
 
att inbjuda representanter från Kalmar kommuns inköpskontor samt från städbolaget  
     ISS och skolchef Jan-Erik Assarsson till arbetsutskottets sammanträde 2008-06-11  
     för en redovisning. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef/inköpschef Kent Frost 
Kostchef Ann Eklund 
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KS § 140/08 
AU § 204/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till ramar 2009 daterad 2008-05-20. 
 
• Ny skatteutvecklingsprognos ger ett effektiviseringskrav på 3,1 Mkr för verksam- 

heterna. 
• En politisk arbetsgrupp tillsätts med syfte att utreda och ge förslag till minskning av  

antalet nämnder/antal ledamöter. Sammanslagning/omorganisation av  
förvaltningarna efter den politiska organisationen. Till exempel barn- och  
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och  
miljönämnden samt tekniska nämnden till annan nämnd. Mål att det ska kunna  
införas vid årsskiftet 08/09. Mål besparing 1 Mkr per år. 

• Socialnämnden -0,6 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland annat årsarbetstid 
inom äldreomsorgen. Strategiskt personalpolitiskt tänkande med syfte att sänka 
kostnaderna samt utveckla kvalitén. 

• Barn- och utbildningsnämnden -1,5 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland 
annat volymtid inom barnomsorgen, arbetslagsutveckling, utökad undervisningstid. 

• Övrigt om budget 2009 och framåt. Effektivare lokalutnyttjande över förvaltnings-
gränserna. 

 
Bert Appert, tp redovisar Torsåspartiets budgetramar för 2009 enligt inlämnat förslag 
daterad 2008-05-23. 
 
Håkan Algotsson, c och Irma Folkesson, c meddelar att de inte kommer att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan de olika förslagen gällande budgetramar för 
2009 finner han att arbetsutskottet beslutat enligt socialdemokraternas och Vänster-
partiets förslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 54   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-06-03   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 140/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, tp yrkar ett effektiviseringskrav på 10 Mkr. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Anna-Lena Johansson, c, Irma Folkesson, c,  
Mona Magnusson, m och Christer Andersson, fp yrkar avslag på arbetsutskottet förslag 
med motiveringen att besparing av 1 Mkr per år vid sammanslagning/omorganisation av 
förvaltningarna är i överkant samt att avvakta barn- och utbildningsnämndens besparing 
tills en  konsekvensbeskrivning upprättats av städupphandlingen. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag – Bert 
Apperts, tp yrkande och Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, 
varvid votering begärs av Bert Appert, tp. 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvoteringen antingen Bert 
Apperts, tp yrkande eller Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Kommunstyrelsen 
beslutar utse Bert Apperts, tp yrkande som motförslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bert Apperts, tp 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att anta 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 141/08 
AU § 205/08            07/KS0083 
Fördelning av kostnadsminskning 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till fördelning av ej utlagd 
kostnadsminskning 2008 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen    0,4 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 Mkr 
Socialnämnden     0,3 Mkr 
Tekniska nämnden    0,1 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden  0,1 Mkr 
Miljönämnden     0,1 Mkr 
Totalt        1,6 Mkr 
 
Bert Appert, tp avstår från att ta ställning till fördelningsförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att förändra budgetramar för 2008 enligt följande: 
 
 Kommunstyrelsen    0,8 Mkr 

Barn- och utbildningsnämnden 0,6 Mkr 
Socialnämnden     0,3 Mkr 
Tekniska nämnden    0,1 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden  0,1 Mkr 
Miljönämnden     0,1 Mkr 
Totalt        2,0 Mkr 

 
  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förändra budgetramar för 2008 enligt följande: 
 
 Kommunstyrelsen    0,8 Mkr 

Barn- och utbildningsnämnden 0,6 Mkr 
Socialnämnden     0,3 Mkr 
Tekniska nämnden    0,1 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden  0,1 Mkr 
Miljönämnden     0,1 Mkr 
Totalt        2,0 Mkr 

-----   
     Exp till: 
     Kommunfullmäktige 
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KS § 142/08 
AU § 179/08          08/KS0137 
Finansrapport per den 30 april 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Finansrapport per den 30 april 2008 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen föreslå en höjning av interräntan från 4 % till 5 % för 2008-2009. 
 
Skulden till Långasjö Sockens Sparbank uppgår för närvarande till 345 464:50 jämte 
ränta per 2008-05-31, 4 918 kronor, totalt 350 385:50. Det sammanlagda åtagande som 
Torsås kommuns borgen för Ladas Eko-Lanthandel Gullabo AB är 2008-05-07 
kronor 389 034:50. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 30 april 2008 samt 
 
att notera informationen gällande Torsås kommuns borgen för Ladas Eko-Lanthandel i 
     Gullabo AB 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att internränta förändras från 4 % till 5 % 2008 samt att även under 2009 tillämpa 5 %. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 30 april 2008 samt 
 
att notera informationen gällande Torsås kommuns borgen för Ladas Eko-Lanthandel i 
     Gullabo AB 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att internränta förändras från 4 % till 5 %  2008 samt att även under 2009 tillämpa 5 %. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 143/08 
AU § 180/08          08/KS0092 
Budgetuppföljning januari - april 2008 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
januari – april 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar underskott på 0,6 Mkr på grund av 
assistentbehov till elev i Gullabo skola, utökad stödpersonal till år 7 – 9 samt deltagande 
i projekt för år 4 – 6 enligt beslut. Införande av vårdnadsbidrag medför ytterligare 
underskott på 0,2 Mkr. 
 
I budget 2008 finns ett sparprogram som ännu inte är fördelat. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-0513 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljning januari - april 2008 med helårsprognos. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera budgetuppföljning januari - april 2008 med helårsprognos. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 144/08 
KS § 51/08 
AU § 74/08           08/KS0068 
Utredningsuppdrag inom socialförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har ett ansvar och en uppsyningsplikt över alla nämnder. Oavsett om 
en nämnd fungerar utmärkt med en budget i balans eller inte så innebär denna plikt att 
man med jämna mellanrum, i någon form, bör göra en översyn. Detta kan ske genom de 
egna tjänstemännen eller genom en utomstående översyn vilket redan pågår inom barn- 
och utbildningsnämndens område. 
 
Socialnämnden i Torsås har de senaste två åren genomgått övergripande förändringar på 
både verksamhets- och personalsidan. Ekonomiskt var 2007 ett år då socialnämnden har 
haft ett år med ett stort underskott. 
 
Socialnämnden har genomlyst delar av verksamheten med företaget Kvalitid. Detta har 
medfört vissa åtgärder och detta arbete pågår. 
 
Aktuella frågor: 
 
• Med tanke på det underskott för år 2007, hur mycket av det kommer från 

Volymförändringar, större vårdtyngd med mera? 
• Inom vilka områden kan tänkas att socialförvaltningen kan effektivisera sin 

verksamhet? 
• Vilka förändringar har skett på IFO och vilka åtgärder har vidtagits för att minska 

kostnaderna? 
• De intäkter som finns inom socialförvaltningens område kan utökas och vilka 

konsekvenser kan en höjning av avgifter, hyror med mera få? 
• Hur ligger socialförvaltningen i Torsås till personalmässigt jämfört med andra 

kommuner i länet och landet? 
• När beräknas de insatser som genomförts inom socialförvaltningen få effekt och vad 

kan påverka insatserna negativt respektive positivt? 
• Ett resursfördelningssystem inom socialförvaltningens område, kan man ha det inom 

alla områden och vad kan det innebära? 
• Vilka offensiva insatser kan ytterligare göras inom socialförvaltningens område för 

att minska kostnaderna och öka kvalitén? 
• Kan personalkostnaden minskas och vilka konsekvenser kan detta få? 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och socialchef Carina Leijon att med en  
     genomgripande översyn av socialförvaltningen med utgångspunkt från ovanstående 
     frågor redovisa svar för kommunstyrelsen senast 2008-06-03.  
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Fortsättning § 144/08, Utredningsuppdrag inom socialförvaltningen 
  
Kommunstyrelsen beslutar 2008-03-04: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och socialchef Carina Leijon att med en  
     genomgripande översyn av socialförvaltningen med utgångspunkt från ovanstående 
     frågor redovisa svar för kommunstyrelsen senast 2008-06-03.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och socialchef Carina Lejon föredrar ärendet utifrån 
utlämnat underlag daterat 2008-05-28. 
 
Som grund för utredningen har utredarna delat upp uppdraget där socialchefen ansvarar 
för mesta delarna kring äldreomsorgen medan kommunchefen haft hela ansvaret för 
individ och familjeomsorgs verksamheten samt gemensamt ansvar för handikapp-
omsorgen. Komrev är delaktig i utredningen när det gäller ekonomiuppföljning. 
Ekonomienheten ansvarar för verksamhetsstatistik. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från utredningsuppdraget inom socialförvaltningen. 
----- 
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KS § 145/08 
AU § 174/08 
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 § 145/08, 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 2008-05-06: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 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 ställa krav på Torsås Fastighets AB att åtgärda det akuta behovet av maskiner i  
     kommunens storkök så att det uppfyller livsmedelshygienen och arbetsmiljökraven. 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, s medverkar inte i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Kostchef Ann Eklund 
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KS § 146/08 
AU § 175/08 
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 2008-05-06: 
 
 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
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Fortsättning § 146/08, Akut underhållsbehov vid Bergkvara skola 
 
Enligt revisor Karl-Axel Kullman bedöms detta arbete som ett underhåll av fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från Magnus Andersson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, s medverkar inte i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 147/08 
AU § 177/08          08/KS0141 
Delårsbokslut, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Delårsbokslut per 2008-03-31 för Torsås Bostads AB uppvisar ett underskott om cirka 
500 Tkr. Orsakerna till underskottet är framförallt följande: 
 
1. Räntekostnader ökar. Uppgång av marknadsräntorna. 

- Lån med rörlig ränta har blivit dyrare 
- Lån som skrivs om får en högre räntesats 
- Lånen för nyproduktionen, högre ränta än vad som kalkylerats. 

2. Bolaget har drabbats av flera omfattande vattenskador som bara delvis täcks av 
försäkringar. Vattenskador i stammar kan givetvis långsiktigt hänföras till en alltför 
låg underhållsnivå. 

3. Bolaget har tvingats till ett flertal omfattande lägenhetsrenoveringar beroende på att 
flera lägenheter som inte renoverats under lång tid blivit vakanta och för att 
överhuvudtaget kunna hyras ut igen har omfattande inre renoveringar varit 
nödvändiga. 

4. Kostnader för outhyrda lägenheter har ökat. 2007 års extremt låga kostnad 254 Tkr 
förväntas under 2008 stiga till 700 Tkr vilket i och för sig inte är högt men ändå 
innebär en kostnadsökning. 

 
Prognosen för helårsresultatet för Torsås Bostads AB är ett underskott om cirka 1 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera delårsbokslutet för Torsås Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet för Torsås Bostads AB. 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, s medverkar inte i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Ekonomikontoret 
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KS § 148/08 
AU § 209/08          08/KS0143 
Kyrkebo 1: 11, Kyrkebohemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har sagt upp hyresavtalet för fastigheten Kyrkebo 1:11, Kyrkebohemmet 
till upphörande 2008-12-31. Även de två små lägenheterna i annexbyggnaden är för 
tillfället outhyrda. Eftersom det bedöms som ytterst svårt att finna ny hyresgäst till 
fastigheten från år 2009 har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat att tillskriva 
ägaren med en begäran om att bolaget ska få rätt att avyttra fastigheten. 
 
Fastighetens bokförda värde per 2007-12-31 är 1 058 158 kronor (byggnad 1 000 899 
kronor och mark 57 259 kronor). 
 
I enlighet med ägardirektiv önskas härmed besked från Torsås kommun huruvida det är 
möjligt för Torsås Fastighets AB att till bästa möjliga pris avyttra fastigheten Kyrkebo 
1:11, Kyrkebohemmet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att när kommunens verksamheter inte har behov att hyra fastigheten Kyrkebo 1:11,  
     godkänna en försäljning av fastigheten till ett pris motsvarande minst det bokförda  
     värdet. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att när kommunens verksamheter inte har behov att hyra fastigheten Kyrkebo 1:11,  
     godkänna en försäljning av fastigheten till ett pris motsvarande minst det bokförda  
     värdet. 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, s medverkar inte i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 149/08 
AU § 211/08 
AU § 176/08          07/KS0240 
Lokalfrågor i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
För närvarande pågår projektering inför en kommande ombyggnad ab Gullabo prästgård 
till lokaler för barnomsorg. Dessutom pågår upphandling av en ombyggnad av 
byggnaden ”Björken” (träslöjd-barnomsorg). Denna ombyggnad syftar till att återställa 
byggnaden i ursprungligt skick och eliminera de problem som funnits med dålig lukt 
med mera. 
 
Kostnaderna för bägge ombyggnadsprojekten har tidigare uppskattats till minst 3 Mkr 
för prästgården och 1,0 – 1,5 Mkr för ”Björken”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har signalerat att när ombyggnaderna av såväl ”Björken” 
som Gullabo prästgård genomförts kommer stationshuset att vara överflödigt och stå 
utan verksamhet. Eftersom lokalerna i stationshuset ingår i skolans lokalhyreskontrakt 
är dock dessa lokaler inte uppsägningsbara med mindre än att det finns en annan 
hyresgäst som är villig att överta lokalerna. 
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat rikta 
följande förfrågan till ägaren: 
 
Vi hemställer om ägarens beslut huruvida det finns en politisk majoritet att satsa på 
både en ombyggnad/återställning av byggnaden ”Björken” och en ombyggnad av 
Gullabo prästgård till lokaler för barnomsorg. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande samt 
 
att skyndsamt återkomma med yttrande till arbetsutskottets sammanträde 2008-05-27. 
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Fortsättning § 149/08, Lokalfrågor i Gullabo 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-05-22 § 55 att upphäver sitt tidigare beslut 
av den 17 april 2008 (BUN § 42/08) att nämnden avser att använda slöjdlokalen vid 
Gullabo skola för i beslutet redovisade ändamål och i stället meddelar kommunstyrelsen 
att barn- och utbildningsnämnden ej har behov av att disponera lokaler i slöjd-
byggnaden i Gullabo, 
 
att säga upp hyresavtalet med Torsås Fastighets AB avseende slöjdbyggnaden i Gullabo, 
 
att undervisningen i trä- och metallslöjd för eleverna i Gullabo skola förläggs permanent 
till Torskolan, 
 
att i avvaktan på att Gullabo Prästgård blir färdigställd, undersöka möjligheten att flytta 
de två förskoleavdelningarna i Gullabo till Kyrkebohemmet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att meddela Torsås Fastighets AB, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut  
     2008-05-22 § 55 att det inte finns något behov av att disponera lokalerna i slöjd- 
     byggnaden i Gullabo. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att meddela Torsås Fastighets AB, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut  
     2008-05-22 § 55 att det inte finns något behov av att disponera lokalerna i slöjd- 
     byggnaden i Gullabo. 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, s medverkar inte i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 150/08 
AU § 210/08          08/KS0144 
Markdisposition del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till dispositionsavtal mellan Torsås kommun och Bostadsrätts-
föreningen Södermalm av ett område inom fastigheten Torsås 2:42 cirka 64 kvm beläget 
i direkt anslutning till fastigheterna Torsås 3:80 – 3:86. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal på del av Torsås 2:42 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal på del av Torsås 2:42 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
-----  
Exp till: 
Bostadsrättsföreningen Södermalm 
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KS § 151/08 
AU § 402/07          07/KS0229 
Gränsbestämning Applerum 4:7 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarna till fastigheten Applerum 4:7 anhåller 1996-10-08 om ny gränsbestämning på 
fastigheten enligt till ärendet tillhörande kartskiss och om möjligheterna att få förvärva 
ytterligare ett markområde norr om fastigheten för att till tomten skapa en ekologisk 
miljö/gårdsmiljö. 
 
Arbetsutskottet beslutar 1996-11-19 § 191 att godkänna att ny gränsbestämning ska 
gälle för fastigheten Applerum 4:7 utan kostnad för marklösen. 
 
Torsås kommun är positiva till försäljning av markområdet norr om fastigheten 
Applerum 4:7 och upptar förhandlingar med fastighetsägaren varvid begärt pris per kvm 
= 10 kronor och att lantmäteri- och fastighetsregleringskostnader betalas av köparen.  
 
Förslag på köpekontrakt daterat 1997-12-30 för köpa av mark upprättas för del av 
fastigheten Applerum 4:19 på cirka 7 700 kvm för en köpeskilling av 70 000 kronor 
med Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson, samt överlåtelse av cirka 80 kvm från 
fastigheten Applerum 4:7 till kommunal vägmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar 1998-01-20 § 4 att meddela Josephssons att 10 kronor per kvm 
gäller, alltså köpeskillingen ska vara 77 000 kronor samt att kostnader för avstyckning 
och förrättningskostnader i dess helhet betalas av köparen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att uppta överläggningar med Inga- Lill och 
     Karl-Johan Josephsson gällande gränsdragning samt eventuellt tillköp i anslutning  
     till fastigheten Applerum 4:7. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Förslag på köpekontrakt för köpa av mark föreligger för del av fastigheten Applerum 
4:19 på cirka 7 000 kvm för en köpeskilling av 70 000 kronor med Inga-Lill och Karl-
Johan Josephsson, samt överlåtelse av cirka 80 kvm från fastigheten Applerum 4:7 till 
kommunal vägmark. 
 
Vad avser den av Inga-Lill och Karl-Johan Josephssons ägda fastighet Applerum 4:7 är 
Torsås kommun och ägaren av fastigheten överens om att utformningen av Applerum 
4:7 på marken överensstämmer med den ursprungliga köpehandlingen. 
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Fortsättning § 151/08, Gränsbestämning Applerum 4:7 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att försälja del av Applerum 4:19 till Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson enligt  
     upprättat köpekontrakt, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att försälja del av Applerum 4:19 till Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson enligt  
     upprättat köpekontrakt, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna köpekontraktet. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 152/08 
§ 1/07              08/KS0062 
Syskonen Johansson Stipendiefond 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid ansökningstidens utgång 2008-05-02 har 22 ansökningar inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsens antagna 
urvalskriterierna att tilldela följande stipendiater 5 000 kronor vardera: 
 
Fredrik Övgård  Anemonvägen 1, Söderåkra 
Nadia Vickius  Gamla Prästgårdsvägen 5, Söderåkra 
Nina Lindström  Torpgatan 17, Torsås   
Björn Norrliden  Norregården 102, Söderåkra 
Maria Palmqvist  Bällstorp 143, Torsås 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt donationskommitténs förslag. 
----- 
 
Exp till: 
Samtliga stipendiater 

     Kommunfullmäktige 
     Ekonomikontoret 
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KS § 153/08 
AU § 190/08          08/KS0013 
Bildande av riskhanteringsgrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun startade en riskhanteringsgrupp 2005 med syftet att arbeta 
brottsförebyggande och inventera säkerhetsrisker i kommunen, bland annat för att klar 
ställda krav från försäkringsbolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-10-25 § 142 att utse en riskhanteringsgrupp bestående 
av räddningschef, representant från Torsås Fastighets AB, ekonomichef, kansli-
administratör och kommundirektör som sammankallande. 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell föreslå att följande personer ska ingå i 
riskhanteringsgruppen: 
 
Socialchefen 
Skolchefen 
Kommunchefen/säkerhetsskyddschefen 
Säkerhetssamordnaren, sammankallande 
Representant från Torsås Fastighets AB 
Representant från IT-enheten 
Representant från Försäkringsbolaget Marsh 
 
samt att gruppen har i mån av behov rätt att adjungera berörda personer inom den 
kommunala organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse en riskhanteringsgrupp bestående av socialchef, skolchef, kommunchef,  
     representant från Torsås Fastighets AB, IT-enheten och Marsh samt säkerhets-  
     samordnare som sammankallande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse en riskhanteringsgrupp bestående av socialchef, skolchef, kommunchef,  
     representant från Torsås Fastighets AB, IT-enheten och adjungerad försäkrings- 
     mäklare samt säkerhetssamordnare som sammankallande. 
----- 
Exp till: 
Socialchef 
Skolchef 
Kommunchef 
Torsås Fastighets AB 
 IT-enheten 
Adjungerad försäkringsmäklare 
Säkerhetssamordnare 
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KS § 154/08 
AU § 58/07              07/KS0027 
Reglemente Byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18 § 183 att bostadsanpassningsärenden ska 
överföras från byggnadsnämnden till tekniska nämnden. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-01-22 § 16 att texten ”Byggnadsnämnden ansvarar  
för bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt Lag SFS 1992:1574 om bostads-
anpassningsbidrag med mera” utgår i byggnadsnämndens reglemente. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering av texten gällande bostadsanpassningsärende anta byggnads- 
     nämndens förslag till nytt reglemente. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering av texten gällande bostadsanpassningsärende anta byggnads- 
     nämndens förslag till nytt reglemente. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 155/08 
VN § 1/08            08/KS0111 
Valdistriktsindelning vid val till Europaparlamentet 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast 
före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Det kan dock vara bra att redan inför 2009 års val till Europaparlamentet överväga 
valdistriktets utformning och då även inför 2010 års val. 
 
Kommunen ges nu möjlighet att se över valdistriktsindelningen. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2008-12-01 för att 
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2009.   
 
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns sär-
skilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 
 
Sådana skäl kan vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet 
väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 
skäl. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast  
2008-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2008-03-01 
 
Valdistrikt  R-val  UV  K-val  Utl 
Gullabo      541    7      566  32 
Söderåkra 1  1 166  12   1 188  34 
Söderåkra 2     941    6      953  18 
Söderåkra 3     314    5      318    9 
Torsås 1      849    9      870  30 
Torsås 2   1 333    5   1 350  22 
Torsås 3      397    5      402  10  
Torsås    5 541  49   5 647     155  
 
R-val = Röstberättigade vid riksdagsval 
UV = Därav utvandrade svenska medborgare 
K-val = Röstberättigade vid kommunala val 
Utl = Därav utländska medborgare  
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Fortsättning § 155/08, Valdistriktsindelning vid val till Europaparlamentet 2009 
 
Valnämnden beslutar 2008-05-06 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
     valdistrikten behållas oförändrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
     valdistrikten behållas oförändrade. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 156/08 
AU § 189/08          07/KS0201 
Lokal för hälso- och sjukvården, rehabiliteringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från och med 2008-01-01 bedriver socialnämnden hälso- och sjukvård i form av 
hemsjukvård i det ordinära boendet. Arbetsgruppen har därmed vuxit i antal medlemmar 
och blivit trångbodda. För tillfället är en del av sjuksköterskorna lokaliserade i Samhalls 
lokaler på Verkstadsgatan i Torsås. Tyvärr är inte hela gruppen samlad på ett ställe och 
det är angeläget för att bilda välfungerande arbetsteam mellan sjuksköterskor och 
rehabiliteringspersonal. 
 
Nu finns möjlighet till att hyra del av fastigheten på Nygatan. Ett bifall till detta skulle 
betyda att rehabiliteringsenheten kan flytta in 2008-08-01. Till en hyreskostnad om 
7 500 kronor i månaden, 90 000 kronor per år en lägenhet om 75 kvm för enhetschef 
och medarbetare samt bilparkering, tvättmaskin, lastbrygga för hjälpmedel. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-04-22 § 33 att föreslå kommunstyrelsen att från och med 
2008-08-01 hyra en lägenhet om 75 kvm samt tillhörande biytor för hälso- och 
sjukvården, rehabiliteringsverksamheten på Nygatan 7 i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medge socialnämnden teckna ett externt hyreskontrakt på lägenheten Nygatan 7 i  
     Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medge socialnämnden teckna ett externt hyreskontrakt på lägenheten Nygatan 7 i  
     Torsås. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KS § 157/08 
AU § 193/08          08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram 
en kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av vårdnadsbidrag, att 
utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas 
i budget för 2009 samt att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/ 
Riksdag fastställer regler för vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma 
lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett 
skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få 
fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barn-
omsorgen. Föräldrarna kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om 
barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna 
kombineras med vissa bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. 
Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt 
finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i 
hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att innebära i 
kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur många som kommer 
att använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att redogöra en konsekvens-
beskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock konstatera att många barn inte 
utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun varför kostnaden vid införande av 
vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam,s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar, att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
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Fortsättning § 157/08, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp meddelar att vid dagens 
sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp, Irma 
Folkesson, c, Anna-Lena Johansson, c, Christer Andersson, fp och Mona Magnusson, m 
yrkar bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska 
införas. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande 
och Lena Gustafssons, v avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag och nej = införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s, Sören Bondesson, s, Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 158/08          08/KS0001 
Sammanträdeslokal till kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam efterhör om ledamöterna finner det 
intressant att flytta kommunstyrelsens sammanträde till Räddningsstationen i Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fortsättningsvis ska kommunstyrelsens sammanträde förläggas på Räddnings- 
     stationen i Torsås. 
-----  
Exp till: 
Räddningsstationen i Torsås
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KS § 159/08 
AU § 188/08 
AU § 299/07             07/KS0104 
Uthyrning av lägenhet i Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöter i arbetsutskottet besiktar lägenheten 2007-08-21. 
 
Lägenheten inrymmer 4 rum och kök med en yta på 143 kvm som har varit uthyrd sedan 
kommunen övertog fastigheten 1996 och är idag tom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg, tillsammans med byggnadsingenjör  
     Christer Fransén redovisa behovet och kostnaden för en upprustning av lägenheten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Utlåtande daterad 2008-04-17 över renoveringsbehov samt kostnadsbedömning 
avseende lägenhet över blomsteraffären på fastigheten Torsås 2:54 föreligger från 
Semarks Ingenjörsbyrå daterad 2008-04-17. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprusta lägenheten över blomsteraffären på fastigheten Torsås 2:54 samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprusta lägenheten över blomsteraffären på fastigheten Torsås 2:54 enligt utlåtande 
     från Semarks Ingenjörsbyrå samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  

     Exp till: 
Byggnadsingenjör Christer Franzén 
Ekonomikontoret 
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KS § 160/08 
AU § 194/08          08/KS0129 
Fördjupad utredning – Vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karlskrona kommun avser upprätta ett policydokument för utveckling av vindkraft 
tillsammans med Torsås kommun. En sådan utredning får status av ett policydokument, 
men ges inte status av fördjupad översiktsplan enligt plan och bygglagen. 
 
Karlskrona tillsammans med Torsås beviljades 2007-11-14 statligt bidrag om 1,2 Mkr 
för planeringsinsatsen, under förutsättning att kommunerna själva motfinansierar med 
lika mycket, antingen i egna arbetsinsatser eller i pengar. Karlskrona begärde ett 
förskott på de statliga pengarna för att kunna nyttja dem i det arbetsintensiva inledande 
arbetet. En utbetalning på 900 000 kronor beviljas till Karlskrona kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreslagen projektorganisation från Karlskrona kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreslagen projektorganisation från Karlskrona kommun. 
----- 
Exp till: 
Karlskrona kommun 
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KS § 161/08 
AU § 195/08          08/KS0132 
Fröken Alg 2008 – 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Algblomning i Östersjön har blivit ett allt större problem för besöksnäringen. Under 
sommaren 2005 beskrevs alla badvatten runt Öland som otjänliga och besöksnäringen 
kunde märka en direkt nedgång i antalet besökare på Öland. I verkligheten var det dock 
så att stränderna på Ölands västra sida inte drabbades av algblomning. 
 
Det övergripande syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i regionen. Besökare 
ska känna sig trygga med den information de får om lokala förhållande vad gäller 
badvattnets kvalitet. 
 
Projektets mål är att ge information från dagliga mätningar från stränder på Öland och 
längs Smålandskusten under perioden 1 juli – 15 augusti 2008. Samt för motsvarande 
perioder under 2009 och 2010. Informationen ska vara tillgänglig via webbsida, telefon 
och mobiltjänst. 
 
Primär målgrupp är besökare och boende i regionen som söker information om vattnets 
kvalitet vid olika alternativa badplatser. Målgrupp är också de volontärer som arbetar 
med provtagning. 
 
Verksamheten/projektet genomförs genom att aktivera de platser på Öland och 
Smålandskusten som bevakades under säsongen 2006 - 2007. På nya platser ska nya 
volontärer rekryteras och utbildas för genomförande av provtagningen. 
 
Provtagning ska äga rum mellan 1 juli och 15 augusti. Därefter ska en uppföljning göras 
och projektet avslutas för säsongen 1 oktober. 
 
Budget: 
 
Alternativ 1 innebär upp till 10 provplatser framförallt på Öland. Den totala kostnaden 
är 451 000 kronor varav 340 000 kronor för lönemedel. 
 
Alternativ 2 innebär upp till 20 provplatser fördelat på Öland samt längst hela 
Smålandskusten. Den totala kostnaden är 548 000 kronor varav 394 000 kronor för 
lönemedel. 
 
Finansiering söks genom Leader där program för detta har etablerats. I övrigt bör 
finansiering delas mellan berörda kommuner och Regionförbundet. 
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Fortsättning § 161/08, Fröken Alg 2008 - 2010 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka vid projektet Fröken Alg 2008 – 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka vid projektet Fröken Alg 2008 – 2010. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 162/08 
AU § 196/08 
AU § 105/08            
AU § 190/07 
KF § 54/07              07/KS0110 
Motion – Tennisbana i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Alvemo, tp hemställer i en motion att Kommunfullmäktige snarast anslår 37 000 
kronor till Söderåkra AIK:s tennissektion såsom ett 50 %-igt bidrag till restaurering av 
sektionens starkt nedslitna tennisbana med tillhörande klubbhus. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-02 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-04-23 § 35 att ansökan från tennissektionen 
inom Söderåkra AIK om ekonomiskt bidrag till upprustning av tennisplan och 
klubbstuga i Ekbacken överlämnas till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-02: 
 
att överlämna motionen gällande tennisbanan i Söderåkra till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrandet ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2008-04-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 27 att avslå framställningen, då 
Söderåkra AIK:s tennissektion inte längre har någon verksamhet. En ny tennisförening 
håller på att bildas. När så skett kan densamma ansöka om investeringsbidrag hos 
kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 162/08, Motion – Tennisbana i Söderåkra 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställningen, då Söderåkra AIK:s tennissektion inte längre har någon  
     verksamhet. En ny tennisförening håller på att bildas. När så skett kan densamma  
     ansöka om investeringsbidrag hos kommunstyrelsen. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställningen, då Söderåkra AIK:s tennissektion inte längre har någon  
     verksamhet. En ny tennisförening håller på att bildas. När så skett kan densamma  
     ansöka om investeringsbidrag hos kommunstyrelsen. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 163/08 
AU § 198/08 
KS § 125/07 
AU § 152/07 
KF § 46/06 
KS § 73/06 
AU § 62/06 
KF § 86/05              05/KS0015 
Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif Lindberg 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har inget 
behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med tillhörande 
kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering kan anstå tills 
vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning skulle 
underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande markförhållande har 
inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 54   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-06-03   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Fortsättning § 163/08, Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i 
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-04-26: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Miljönämnden beslutar 2007-02-22 § 13 att tillsynsmyndigheten ska meddela 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB/kommunstyrelsen att de ska tillskriva Länsstyrelsen 
om att få villkoret om asfaltering ändrat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-02: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet behandling 2008-05-13 
 
Det finns inget behov längre av att asfaltera del av hamnen eftersom det inte finns några 
föroreningar i marken. Kommunchef Tommy Nyberg skrivelse till Länsstyrelsen 
gällande ny prövning av asfalteringskrav föreligger. 
 
Enligt Länsstyrelsen så är det den verksamhetsansvarig, alltså Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB som ska tillskriva Länsstyrelsen om en ny prövning av asfalteringskravet. 
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Fortsättning § 163/08, Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KS § 164/08 
AU § 203/08          08/KS0061 
Informationsärende, Underrättelse om utställning av detaljplan för del av 
Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planändringen innebär att cirka 3 500 kvm naturmark omvandlas till bostadsmark.  
 
Syftet med planändringen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en nybyggnad av ett 
enbostadshus. Området omfattar cirka 4 000 kvm och är idag obebyggt. Planområdet är 
en del av den kommunägda fastigheten Applerum 5:6.  
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-05-21 framföras skriftligt till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av Applerum 5:6, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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KS § 165/08 
AU § 215/08          08/KS0138 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är ändra användningen från bostäder till bostäder/skola. 
 
För att samla förskolan, som idag är uppdelad på två lokaler, vill Torsås kommun samla 
dessa i Gullabo prästgård. Dit avses även fritidshemsverksamheten flyttas. 
Sammantaget kommer det att innebära att förskoleverksamheten på prästgården rymmer 
mellan 30 – 40 förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år. 
 
Planändringen innebär att Gullabo prästgård även kan användas till skoländamål. Den 
innebär även att byggrätten inom fastigheten ökas för att kunna tillåta ett eventuellt ökat 
lokalbehov. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Synpunkter på förslaget ska inlämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast  
2008-06-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget på detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget på detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 166/08 
AU § 216/08          08/KS0139 
Samråd och samrådsmöte avseende Program för Djursvik, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Programområdet innefattar Djursviks samlade bebyggelse samt delar av omgivande 
öppen mark. Syftet med planprogrammet är att identifiera lämpliga platser för ny 
bostadsbebyggelse i Djursvik samt att lyfta fram bevarandevärden och ge förslag till hur 
dessa kan utvecklas. Planprogrammet ska sedan utgöra underlag för kommunens 
fortsatta planarbete i Djursvik. 
 
Synpunkter på förslaget ska inlämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast  
2008-06-05. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget avseende program för Djursvik. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget avseende program för Djursvik. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 167/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, donationskommittén 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-05-13, 2008-05-22 samt donationskommittén 
2008-05-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 168/08 
AU § 208/08 
AU § 162/08          08/KS0122 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson initierar frågan om en eventuell fasadmålning av 
bostadshuset vid Kalmarvägen 6 i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 
att inhämta kostnadsförslag för en eventuell upprustning av fasaden på Torsås 53:9. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Utlåtande över utvändigt renoveringsbehov samt kostnadsbedömning föreligger från 
Semarks Ingenjörsbyrå daterad 2008-05-06. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandla arbetet med att renovera fastigheten Torsås 53:9 enligt utlåtande från 
     Semarks Ingenjörsbyrå daterad 2008-05-06, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande 
 
Sören Bondesson, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphandla arbetet med att renovera fastigheten Torsås 53:9 enligt utlåtande från 
     Semarks Ingenjörsbyrå daterad 2008-05-06, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsingenjör Christer Fransén 
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KS § 169/08 
AU § 212/08 
KS § 12/08 
AU § 436/07          07/KS0053 
PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under flera år har kommunen visat upp en tendens där befolkningstalen minskar.  
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår att kommunen och företagen tillsammans ska 
skapa en kärleksvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ska ligga 9,5 månader innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2009, gratis kläder för ett antal kronor till den andrefödde och 
så vidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Vi kan i kommunen påverka inflyttning genom att se till att det finns tillgängliga 
bostäder och att det ges möjlighet för äldre som bor i villor att flytta till lägenheter. 
Därmed frigörs villor som i sin tur ger möjlighet till barnfamiljer att bosätta sig i vår 
kommun. 
 
Om Torsås kommun satsar resurser och engagemang på att locka människor hit så är 
möjligheten stor att man lyckas med att öka inflyttningen. Att delta i jobb och bomässor 
i mellaneuropa måste bli ett stående inslag i arbetet i Torsås kommun.  
 
Värvning, värva en invånare och få exempelvis ett presentkort, flytthjälp eller dylikt 
som tack. De bästa ambassadörerna för vår kommun är de invånare vi redan har. 
 
Kampanj för att få pendlare och sommarstugeägare att flytta hit. Kanske i samarbete 
med bankerna som just denna period ger förmånliga lån? 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 45 av 54   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-06-03   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 169/08, PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Radioreklam exempelvis Rix FM eller Radio Match om varför man ska flytta till Torsås 
kommun. Förslag på budskap: Har finns allt du behöver, tryggt, prisvärt med mera. 
 
Målsättning att skapa Sveriges bästa inflyttarservice. Nyhetsbrev till utflyttade studenter 
– blogg? 
 
Kommunchefen tycker att kommunen och företagen tillsammans ska skapa en 
Medborgarvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ligger 9,5 månad innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2010, gratis kläder för z antal kronor till den andrefödde och så 
vidare. En kampanj där även skolan involveras med temat Medborgare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchefen och turismansvarig uppdras att i dialog med näringslivet anordna en  
     Medborgarvecka där flera insatser som uppmärksammas genomförs med fokus på att  
     sätta Torsås kommun i centrum och på sikt öka befolkningstalet, 
 
att kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp och senast 2008 presenterar  
     ett förslag till aktiv rekrytering av både nya utländska och svenska medborgare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchefen och turismansvarig uppdras att i dialog med näringslivet anordna en  
     Medborgarvecka där flera insatser som uppmärksammas genomförs med fokus på att  
     sätta Torsås kommun i centrum och på sikt öka befolkningstalet, 
 
att kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp och senast 2008 presenterar  
     ett förslag till aktiv rekrytering av både nya utländska och svenska medborgare. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 170/08 
AU § 214/08          08/KS0142 
Landsbygdshandeln i bygden – service och samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreningen Landsbygdshandels Främjande (FLF) har skickat en ansökan till 
Länsstyrelsen och Regionförbundet om fortsatt arbete i länet med syfte att långsiktigt 
bevara och utveckla den sammantagna nyttan av en levande landsbygd med en god 
närservice. 
 
FLF vill i samverkan med offentliga, privata och ideella aktörer i Kalmar län förbättra 
landsbygdsbutikernas möjligheter att erbjuda konsumenter och företag, liksom turister, 
en attraktiv butiksmiljö och ett bra utbud av varor och tjänster samt god tillgänglighet 
för funktionshindrade. 
 
Projektet inriktas på följande område:  
Lönsam butik – fortbildning med teori och praktik 
Egenkontrollprogram – för att leva upp till miljö och skyddslagstiftningens krav 
Behovsstyrda mentorinsatser – kompetensutveckling och stöd för butiksägare/personal i 
förändringsarbete 
Butik för alla – inventering och förslag till åtgärder för att öka tillgängligheten. 
Insatserna ökar förutsättningarna för att sista dagligvarubutiken på orten kan vevars och 
utvecklas. 
 
Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen och Regionförbundet som värnar om en 
fungerande service på landsbygden. Ansökan gäller EU:s projektstöd och förut-
sättningen enligt regelverket är, för att stöd ska kunna lämnas, annan offentlig med-
finansiering. 
 
Kostnaden för kommunen till stöd i medfinansieringen är 6 250 kronor per deltagande 
landsbygdsbutik per år under två (2) år. För Torsås kommun innebär medfinansieringen 
under hela projekttiden 25 000 kronor (2 butiker). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka med att finansiera projektet, för en kostnad av 6 250 kronor per deltagande  
     landsbygdsbutik per år under två (2) år totalt 25 000 kronor,  
 
 att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka med att finansiera projektet, för en kostnad av 6 250 kronor per deltagande  
     landsbygdsbutik per år under två (2) år totalt 25 000 kronor,  
 
 att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
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KF § 171/08 
AU § 218/08          08/KS0057 
Medlemskap i föreningen Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 23 april 2008 fattade Regionförbundets styrelse att stödja bildandet av föreningen 
Kumulus med syfte att främja internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Medlemskapet i föreningen är öppen för kommuner, Regionförbund, ungdoms-
organisationer i Kalmar läns kommuner såväl som i angränsande regioner i och utanför 
Sverige. Föreningen har sitt säte på Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Målet med arbetet är: 
 
• att alla länets kommuner år 2010 ska ha fått möjlighet att delta i Europeisk volontär- 

tjänst (EVS), ungdomsutbyten eller utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg 
för verksamhetsutveckling och tillväxt. 

• Att utvecklas till en ”E-NGO” (Europeisk ideell organisation) med kunskap och 
kompetens kring internationella möjligheter för unga. Kunulus stödjer kommuner 
och organisationer i att genomföra utbyten, utbildningar samt sända och ta emot 
unga volontärer inom EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa”, ”Europeisk 
volontärtjänst. 

 
Medlemsavgifter för kommunerna är 15 000 kronor per år under 2008 och 2009.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansöka om att bli medlem i föreningen Kumulus under 2008 samt 
 
att utse fritidsgårdsansvarige Anders Adelgren till kontaktperson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ansöka om att bli medlem i föreningen Kumulus under 2008, 
 
att utse fritidsgårdsansvarige Anders Adelgren till kontaktperson, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Fritidsgårdsansvarig Anders Adelgren 
Ekonomikontoret 
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KS § 172/08 
AU § 219/08 
AU § 215/07             07/KS0118 
Tomtanmälan Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtanmälan föreligger på fastigheten Applerum 5:6 del av, cirka 2 000 kvm från 
Roger Pettersson. 
 
Enligt plan är den tilltänkta marken parkmark vilket innebär att kommunen inte kan 
sälja utan en planändring. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15: 
 
att arbetsutskottet är positiva till en markförsäljning under förutsättning att köpare  
    bekostar planändringen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Roger Pettersson, ett 
markområde cirka 3 000 kvm på fastigheten Applerum 5:6 till ett pris av 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Roger Pettersson,   
     ett markområde cirka 3 000 kvm på fastigheten Applerum 5:6 till ett pris av 30 000  
     kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Roger Pettersson,   
     ett markområde cirka 3 000 kvm på fastigheten Applerum 5:6 till ett pris av 30 000  
     kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet. 
-----  
Exp till: 
Roger Pettersson 
Lantmäteriet 
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KS § 173/08 
AU § 220/08          08/KS0148 
Medborgarundersökning 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polismyndigheten i Kalmar län kommer att genomföra en medborgarundersökning 
under sommaren 2008. Undersökningen, som berör länets samtliga kommuner, 
fokuserar på medborgarnas upplevda trygghet, utsatthet för brott, upplevda problem i 
kommunen etc. 
 
Polismyndigheten i Kalmar län har genomfört medborgarundersökningar sedan slutet av 
1990-talet (senaste undersökningen var 2005) varför resultaten går att jämföra över tid. 
 
Resultatet av medborgar-/trygghetsundersökningen kommer att användas som ett 
underlag i polismyndighetens operativa planering, planering av verksamhetsplan och 
vid samverkan med kommuner. Resultatet av undersökningen beräknas vara klar under 
slutet av september och därefter kommer kommunerna att få möjlighet att ta del av 
resultatet. 
 
Polismyndigheten erbjuder kommunerna att ta del av resultatet och möjlighet att 
tillsammans med representant från polismyndigheten, gå igenom resultatet. Tidigare har 
nästan samtliga kommuner medverkat och delfinansierat undersökningen. Rörande 
frågan om delfinansiering av årets undersökning behöver Polismyndigheten svar senast 
2008-06-30 huruvida man är beredd att betala hälften av kostnaden för undersökningen i 
kommunen. Uppskattningsvis ligger hälften av kostnaden per undersökning och 
kommun/kommundel kring 7 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medfinansiera kostnaden för medborgarundersökningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medfinansiera kostnaden för medborgarundersökningen. 
----- 
Exp till: 
Polismyndigheten i Kalmar län 
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KS § 174/08 
AU § 223/08          08/KS0041 
Näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Möre ResursCentrum har ansökt om 
projektpengar hos Regionförbundet om 100 000 kronor. Enligt Regionförbundet krävs 
det att Torsås kommun medfinansierar projektet med 25 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medfinansiera projektet med 25 000 kronor samt  
 
att finansieringen sker genom ianspråktagande av konto 800 i 2008 års budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att det är Länsstyrelsen som kräver att 
Torsås kommun medfinansierar projektet med 25 %.  
 
Projektet är en förstudie om landsbygdsutveckling i Gullabo.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medfinansiera projektet med 25 000 kronor samt  
 
att finansieringen sker genom ianspråktagande av konto 800 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: 
Möre ResursCentrum 
Ekonomikontoret 
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KS § 175/08          07/KS0230 
Framtida äldreboende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anteckningar från möte med utredningsgruppen för framtida äldreboende 2008-05-26 
föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt Torsås Bostads AB att ta fram underlag för byggandet av Trygghetsboende  
     vid Torshammar och Badhusgatan, 
 
att uppdra åt socialnämnden att ta fram underlag för driftskostnader där bägge  
      alternativen jämförs, 
 
att uppdraget omfattar 20 – 25 lägenheter. Funktioner samt lägenhetsstorlek ska tas fram  
     av Torsås Bostads AB i samverkan med socialnämnden. 
-----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Socialnämnden 
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KS § 176/08          08/KS0027 
Ombud, föreningen Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ombud att företräda Torsås kommun vid årsstämman med Leader Småland Sydost: 
 
kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som ombud att företräda Torsås kommun vid  
     årsstämma med Leader Småland Sydost 2008-06-17 i Lindås. 

     ----- 
     Exp till: 

Kommunchefen 
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KS § 177/08          08/KS00004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg kommer att vid nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen 2008- 08-12 informerar om den pågående ledarutbildningen. 
----- 
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Bilaga 1 
 
        VOTERINGSLISTA   Kommunstyrelsen 2008-06-03   

 
ÄRENDE: § 157, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
JA =  att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag 
 
NEJ = införa kommunalt vårdnadsbidrag 
 
 JA NEJ AVSTÅR 
    
Sören Bondesson X   
    
Peter Ludvigsson X   
    
Irma Folkesson  X  
    
Anna-Lena Johansson  X  
    
Christer Andersson  X  
    
Håkan Algotsson  X  
    
Mona Magnusson  X  
    
Lena Gustafsson X   
    
Kerstin Ahlberg  X  
    
Bert Appert  X  
    
Roland Swedestam X   
    
SUMMA: 4 7  

 
            BESLUT: enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att  
                              införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 

 


