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Kommunstyrelsen  2008-10-07    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2008-10-07 18.30 – 22.00       
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Ann-Britt Mårtensson, s tjänstgörande ersättare för 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  
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Rob Floris, Eures-Adviser Arbetsförmedlingen Kalmar § 230 
 Charlotte Sandell, Flyktingsamordnare § 231 
   
  
  
Utses att justera  Hans-Olof Berg  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-10-09 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 230 - 253   
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Hans-Olof Berg  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2008-10-07    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-10-31 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 230/08 
AU § 311/08          08/KS0041 
Mässa i Utrecht 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid frukostmöte 2008-09-04 på Faurecia berättar Rob Floris, Eures-Adviser på 
Arbetsförmedlingen i Kalmar om Torsås stora outnyttjade potential. Han ger råd och 
tips på hur kommunen och företagen kan rekrytera nya kommuninnevånare, arbetskraft 
och företag från Europa. Rob har flyttat till Sverige från Holand och vet vad européer 
vill ha.  
 
Rob berättar även om Mässan i Utrecht 2008. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg efterhör om Torsås kommun ska medverka vid mässan i 
Utrecht 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att Torsås kommun medverkar vid mässan i Utrecht 2009 samt 
 
att bjuda in Rob Floris, Eures-Adviser på Arbetsförmedlingen i Kalmar till  
     kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-10-07 
 
Rob Floris informerar om intresset för Sverige samt om migrationsmässan som hålls i 
Utrecht varje år där Torsås kommun kommer att medverka i mars 2009. 
 
Olika skäl för att invånarna i Nederländerna vill flytta till Sverige: 
 
• För mycket folk 
• Efter euro blev mycket dyrt 
• Höga kriminalitetssiffror 
• Ingen framtid för barnen 
• Integrationsproblem i storstäderna 
• Ingen natur/frisk luft kvar 
• Huspriser 
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Fortsättning § 230/08, Mässa i Utrecht 2009 
 
Varför är Sverige så intressant: 
 
• Naturen 
• Sverige är billigare 
• Ingen stress, lugn och ro 
• Framtid för barnen 
• Mycket mindre kriminalitet 
• Trevliga människor 
• Språk och kultur ganska nära 
• Ganska nära Nederländerna jämfört med Australien och Canada (som ligger på plats 

2 och 3). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Rob Floris samt 
 
att ärendet återkommer med anledning av migrationsmässan 2009. 
-----  
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KS § 231/08 
AU § 312/08          08/KS0004 
Lägesrapport flyktingmottagning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp önskar en lägerapport om kommunens flyktingmottagning. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg lämnar en kort rapport över läget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att bjuda in flyktingsamordnare Charlotte Sandell till kommunstyrelsen för en  
     redovisning av arbetet med flyktingarna i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-10-07 
 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell föredrar ärendet. 
 
Flyktingmottagningens verksamhet startade 2008-01-28. 
 
Första flyktingen anlände 2008-04-01. Idag har 16 anlänt. 
Ytterligare tre är anvisade och anländer under vecka 42, 2008. Fyra är under utredning 
och beräknas kunna erbjudas en plats i slutet av oktober 2008. 
 
Fyra av flyktingarna som kommit är barn, ytterligare ett barn anländer under vecka 42, 
2008. 
 
Fyra flyktingar som har anlänt har flyttat till en annan kommun. 
 
Övergripande mål: 
 
• Organisera en väl fungerande och effektiv organisation för kommunalt 

flyktingmottagande 
• Arbetslinjen 
• Individuellt bemötande och salutogent arbetssätt 
• Planera för och hålla en beredskap för mottagande av 30 flyktingar årligen under 

2008, 2009 samt 2010 
• Att 2010 utvärdera arbetet med flyktingmottagningen i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från flyktingsamordnare Charlotte Sandell. 
-----  
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KS § 232/08 
AU § 290/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – augusti 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Tekniska nämndens överskridande 500,0 Tkr är på grund av ökade underhållskostnader, 
Bergkvara reningsverk samt 300,0 Tkr behov av åtgärder inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse 400,0 Tkr. Besparingsåtgärder inom hemtjänsten ger 
överskott, dock inte i den omfattning som tidigare beräknats. Beräknat underskott IFO 
1,9 Mkr något lägre jämfört med tidigare på grund av färre placeringar. Nytt grupp- 
boende inom handikappomsorgen iordningsställs under hösten varför tidigare beräknat 
överskott tas i anspråk. 
 
Riktpunkt efter augusti = 67 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Uppföljning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för januari – augusti 2008 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet besluta 2008-09-23:  
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon till nästa arbetsutskott för redovisning av nämndens 
     budgetredovisning januari – augusti 2008. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget samt uppföljning  
     inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för januari – augusti 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget samt uppföljning  
     inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för januari – augusti 2008, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att till nästa kommunstyrelse återkomma  
     med en detaljerad redovisning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 233/08 
AU § 320/08          08/KS0204 
Kostnader med anledning av jour för verksamhetssystem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen arbetar utifrån lagrum såsom Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). All dokumentation, som klassas som samhällsviktig, sker i verksamhets- 
systemet ProCapita. Utifrån patientjournallagen är hälso- och sjukvården skyldig att 
föra omvårdnadsjournal. Hösten 2008 körs HSL-modulen i full drift. För att kunna 
garantera en god och säker vård enligt HSL krävs en säker drift dygnet om. 
 
I avtalet om informationssäkerhetssamordnare i Kalmar län framgår att länets 
kommuner kommit överens om att säkerhetsmetodiken BITS (Basnivå för 
informationssäkerhet), som är framtagen av Krisberedskapsmyndigheten, ska följas i 
tillämpliga delar om inget annat blir överenskommet i länet. Enligt BITS ser 
ansvarsgränserna ut enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för IT-verksamheten och därmed också för 
säkerheten i organisationens IT-resurser. Detta ansvar omfattar bland annat att 
säkerställa att det finns ekonomiska och personella resurser med rätt kompetens för IT-
säkerhetsarbetet. 
 
IT-enheten är kommunens centrala resurs för drift och förvaltning. Driftansvar innebär 
att ansvar för att IT-driften fungerar enligt verksamhetens krav och instruktioner. 
 
Socialförvaltningen finner det inte rimligt att belastas med en kostnad om 165 Tkr per år 
exklusive personalomkostnader, för närvarande 42,7 % det vill säga totalt 235 Tkr om 
året, för att upprätthålla en funktion som ligger utanför socialnämndens ansvarsområde. 
 
Socialnämnden är systemägare och förvaltare av systemet medan IT-enheten ansvarar 
för tekniken för samtliga förvaltningar.  
 
Socialnämnden beslutar 2008-08-26 § 66 att uppmana kommunstyrelsen att, i enlighet 
med principen att den som har ansvaret för en verksamhet också skall bära kostnaden, 
svara för kostnaderna för jourverksamhet vid driften av ProCapita. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja IT-verksamheten en ramökning med 200 000 kronor för utökning av IT- 
     beredskapen inom den sociala verksamheten, 
 
att finansiering sker ur skatteväxling från och med 2009. 
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Fortsättning § 233/08, Kostnader med anledning av jour för verksamhetssystem 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja IT-verksamheten 2009 en ramökning med 200 000 kronor för utökning av IT- 
     beredskapen inom den sociala verksamheten, 
 
att finansiering sker ur skatteväxling från och med 2009. 
-----  
Exp till:  
Ekonomikontoret 
Socialnämnden
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KS § 234/08 
AU § 321/08          08/KS0201 
Begäran kommunal borgen, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB har i enlighet med ägardirektiv förvärvat fastigheten Torsås 5:100 
(Samhall). 
 
Köpebrev mellan Torsås kommun och Torsås Fastighets AB upprättas 2008-03-04, 
köpesumma 2,5 Mkr. 
 
Torsås Fastighets AB avser att långsiktigt finansiera förvärvet av fastigheten Torsås 
5:100 genom extern nyupplåning och bolaget hemställer därför om kommunal borgen 
inom ramen 2,5 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen inom ramen 2,5 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen inom ramen 2,5 Mkr. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 235/08  
AU § 294/08          08/KS0180 
Anmälan delegationsbeslut, inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef tillika central inköpssamordnare Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande inköp under tiden juli – augusti 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under tiden  
     juli – augusti 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under tiden  
     juli – augusti 2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichefen 
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KS § 236/08 
AU § 295/08          08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under juli – augusti 
2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nybergs fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under tiden juli – augusti 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
-----  
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KS § 237/08  
AU § 296/08          08/KS0012 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juli – augusti 
2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestams fattade delegations-
beslut gällande grannemedgivande under tiden juli – augusti 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KS § 238/08         08/KS0126 
Stiftelsen Axel Svenssons äldreomsorgsfond 
 
Ärendebeskrivning 
 
Äendebeskrivning 
 
I Axel Svenssons äldreomsorgsfond finns 111 476 kronor att utdela 2008. Av dessa ska 
75 000 kronor gå till terapeuttjänsten enligt beslut av kommunfullmäktige 1997-11-27  
§ 86. Återstå 36 476 kronor att fördela. 
 
Axel Svenssons fondkommitté föreslår fondstyrelsen besluta: 
 
Färgat porslin (flat och djup tallrik, assiett, cirka 200 tallrikar av vardera) på våra 
äldreboende. 
 
Utbildningsfilm om måltidens betydelse för äldre, cirka 600 kronor. 
     
Nedanstående tilldelas 1 000 kronor vardera: 
 
SPF Torsås  
SPF Söderåkra/Bergkvara 
PRO Torsås 
PRO Söderåkra 
PRO Gullabo 
Torsås Ekumeniska RPG 
 
Fondstyrelsen tillika kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt fondkommitténs förslag. 
----- 
Exp till: 
Kerstin Jonskog 
Samtliga berörda  
Ekonomiavdelningen 
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KS § 239/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-09-02, 2008-09-15 och 
åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 240/08                 08/KS0004 
Information Ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om: 
 
• Nytt kommunblad är på gång. Eventuellt upprätta en egen tidning i likhet med 

Högsby kommun. 
• Offentlig miljö, positiva förändringar. 
• Internkontroll 
• Julfest planeras för kommunanställda. 
• Bankomat i Bergkvara. Sammanträffande med Handelsbanken. 
• Vid större beslut till exempel utställning av detaljplan, förbättra informationen till 

invånarna genom att ställa ut på fler ställe än enbart kommunhuset. 
• Tjänst som verksamhetsansvarig på Vågen utannonseras. 
• Skolskjutsarna. 

Dåligt bemötande av chaufförerna. 
Nytt reglemente för skolskjutsar. 
Halvtomma bussar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
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KS § 241/08 
AU § 317/08          08/KS0161 
Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 2, 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 2, 2008  
 
Antal icke verkställda beslut:    0 
Typ av bistånd:          
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:           
Antal kvinnor:          
  
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 242/08 
AU § 318/08 
AU § 301/08 
AU § 417/07          07/KS0231 
Nämndsledamöter och sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens personalutskottet sammanträde 2007-11-06 efterlyser Bert 
Appert, tp regler och rutiner för tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter.  
 
Kommunstyrelsens personalutskottet beslutar i § 79 att frågan om regler och rutiner för 
tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter hänskjuts till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda och föreslå regler och rutiner som  
     ska gälla för tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på regler gällande tystnadsplikt och sekretess för förtroendevalda i Torsås 
kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Förslag på förtydligande av Offentlighet och sekretess föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera tidigare antagna riktlinjer för utlämnande av allmänna och offentliga  
     handlingar med förtydligande av offentlighet och sekretess.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att komplettera tidigare antagna riktlinjer för utlämnande av allmänna och offentliga  
     handlingar med förtydligande av offentlighet och sekretess.  
-----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
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KS § 243/08 
AU § 328/08          08/KS0213 
Medverkan i VTI:s forskning 
 
Ärendebeskrivning 
 
VTI behöver anslag från fler än Vinnova och Banverket för att kunna genomföra 
forskningen och det är alltid en styrka om man får framtida användare av forskningen 
att medfinansiera. VTI:s budget bygger på en medfinansiering som i princip är lika stor 
för alla respektive parter. 
 
Om man vill stödja projektet, kan det ske på olika sätt till exempel enligt följande: 
 
1. Arbetstid i två olika nivåer: 

Läsa och reagera på löpande rapportering: 10 timmar per år à 600 kronor per timme. 
Detta motsvara 3 x 18 000 kronor. Ta del av rapporter, delta vid seminarier: 30 
timmar per år á 600 kronor per timme. Detta motsvarar 3 x 18 000 kronor = 54 000 
kronor. 
 

2. Medfinansiera med direkta anslag i tre olika nivåer: 
5 000 kronor, 10 000 kronor eller 15 000 kronor per år. Detta motsvarar 15 Tkr, 
30 Tkr eller 45 Tkr för tre år. 
 

Man kan även välja att kombinera tid och direkt medfinansiering. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun föredrar principen att fördelning av kostnaderna ska ske efter  
     invånarantal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i VTI:s forskning men föredrar principen att fördelning  
     av kostnaderna ska ske efter invånarantal. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Helena Ervenius 
Box 762 
391 27 Kalmar 
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KS § 244/08            08/KS0028 
Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-15 § 168 att föreslå Kommunfullmäktige att inte 
anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Yrkande, tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att uppdra åt 
kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om en plan-
lösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och bebyggelsen. Redovisas 
till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en eventuell revidering av 
detaljplanen. Yrkar även att kommunen ska bestrida hittills uppkomna kostnader i 
samband med upprättat detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i 
Kalmar. 
 
Bert Appert, tp, Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd instämmer i Håkan 
Algotssons, c yrkande. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB att 
försälja Binnaretorp 2:3 och att projektera ombyggnad av Björken för ändamålet 
barnomsorg/fritidshem i samråd med barn- och utbildningsnämnden. Yrkar även att ta 
ett resonemang med Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar gällande hittills uppkomna 
kostnader i samband med upprättat detaljplaneförslag.    
 
Lena Gustafsson, v instämmer i Rolands Swedestams, s yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras tilläggs- 
yrkande och Roland Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s tilläggsyrkande varvid votering 
begäras. 
 
Vid votering där ja = enligt Rolands Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande och nej = 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras tilläggsyrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras 
tilläggsyrkande. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 244/08, Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om 
     en planlösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och detaljplane- 
     lagt område, som redovisas till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en  
     eventuell revidering av detaljplanen, 
 
att kommunen bestrider hittills uppkomna kostnader i samband med upprättat  
     detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna tilläggsyrkande. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Miljöchef Jan Andersson 
Kommunfullmäktige 
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KS § 245/08 
AU § 306/08          08/KS0195 
IT i kommunal vård och omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunchefsmötet på Regionförbundet 2008-03-07 var bland annat den nationella 
IT-strategin för vård och omsorg uppe till diskussion. Målet är att inte bara landstingen 
utan även kommunerna ska anta strategin. 
 
Chefsgruppen uppdrog till Regionförbundet att arbeta fram ett underlag för lokalt beslut 
i respektive kommun samt att komma med förslag om huv vi i länet ska arbeta för att 
förverkliga strategin. 
 
Föreligger svar på kommunchefernas uppdrag samt förslag till beslutsunderlag för 
respektive kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Cecilia Nilsson 
Box 762 
391 27 Kalmar 
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KS § 246/08 
AU § 329/08          08/KS0206 
Hemställan om att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt 2008-06-14 (§ 85/08) att erbjuda regeringen ett paket 
som innebär att regionen är beredd att förskottera investeringar i länets infrastruktur. 
Förutsättning är att regeringen satsar på en upprustning av regionens vägar och 
järnvägar enligt det förslag som skickats daterat 2007-06-15. 
 
Förskotteringen av infrastrukturen är, enligt överenskommelse och styrelsens beslut, en 
uppgift för länets primärkommuner. Landstingets roll är enligt överenskommelsen att 
ansvara för den regional kollektivtrafiken. 
 
Styrelsens beslut innebär att Regionförbundet får ansvaret för att hantera upplåsningen 
till förskotteringen av investeringarna. Det utökade ansvaret kräver en förändring av 
förbundsordningen. 
 
Regionförbundets förbundsordning behöver även förändras med anledning att uppdraget 
att ”ta emot ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och 2” har 
förändrats. 
 
Förändringarna i förbundsordningen, som Regionförbundets styrelse fattat beslut om 
2007-09-20 (§ 112/07), innebär följande avseende §§ 2 & 13. I övrigt föreslås inga 
förändringar i nu gällande förbundsordning (2006 § 75). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 247/08 
AU § 325/08          08/KS0100 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2008-09-16 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2008-09-16. 
 
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. 
4. Sänk hastigheten i Bergkvara. 
5. Ordna ställplatser för husbilar. 
6. Förbättra vandringsleden så att den också blir en cykelled. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-09-16. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-10-07 
 
Medborgarförslag skall beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att förslaget väckts (antaget av Kommunfullmäktige 2003-11-25 § 105). För 
nämnder och styrelser innebär detta att hänsyn måste tas till kommunstyrelsens 
beredningstid om medborgarförslaget skall behandlas av både arbetsutskottet och 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informera nämnder och styrelser beredningsgången för inkomna medborgarförslag. 
 
 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-09-16. 
-----  
Exp till: 
Nämnder och styrelser 
Kommunfullmäktige
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KS § 248/08 
AU § 326/08          08/KS0101 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2008-09-16. 
 
1. Sporthallen 
2. Årets kvinna i Torsås kommun 
3. Solceller på kommunhuset 
4. Konstgräsfotbollsplan 
5. Införa GPS-system i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 249/08 
AU § 305/08 
AU § 259/08 
KF § 56/08           08/KS0136 
Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att ordna ställplatser för husbilar i Bergkvara hamn och 
eventuellt andra platser i kommunen föreligger från Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Avgift kan tas ut beroende på vilka bekvämligheter som kan erbjudas på ställplatsen. 
 
Som det är nu finns förbudsskyltar för övernattning runt Dalskär. Husbilsfolket stannar 
oftast endast en natt och har inte behov av en campings faciliteter. Det är dock bra om 
man kan tömma gråvatten och fylla på med vatten, tömma latrin och så vidare. 
 
Vår kustnära kommun har mycket att erbjuda turister och bör välkomna alla turister 
även det ökande antalet husbilsturister. Som det är nu skrämmer man bord denna 
kategori turister som kanske också skulle spendera en och annan krona hos 
näringsidkare i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till turismansvarig Stine Breum Appelqvist för  
     beredning.  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Inför kommande år ser turismansvarig följande alternativ till lösningar: 
 
Alternativ 1 
5-10 platser för att övernatta med husbil iordningställs exempelvis vid Bröms Rastplats. 
Kommunen i samarbete med Vägverket gör i ordning en rejäl ”servicestation” så att 
husbilsägarna kan tömma latrin och gråvatten. Det kan eventuellt finnas tillgång till el. 
Antingen ordnar man så att någon aktivt knackar på och tar upp avgift (t ex Ola Nilsson 
som sköter rastplatsen) eller så kopplar man det hela till en betalautomat. Detta finns på 
många ställen, exempelvis i Tyskland. Det är viktigt att det av skyltningen tydligt 
framgår vilka platser som är husbilsplatser och att det tas ut en avgift för servicen. 
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Fortsättning § 249/08, Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Alternativ 2 
Vi hänvisar de husbilar som behöver tömma gråvatten och latrin till våra campingar 
Dalskär och Skäppevik, som får ta ut en avgift för detta. För övrigt får husbilarna 
övernatta på anvisade platser utan service och avgift. Dessa platser kan exempelvis 
finnas vid Badudden, Fulvik, Bröms och kanske vid Matsleven i Gullabo. På dessa 
ställen måste platserna vara tydligt markerade med skyltar, med exempelvis texten: 
”Ställplats för husbil 21-09”. 
 
Vilket alternativ man än väljer, så behövs en ändring av ordningsstadgan. Förslag till 
ändring av text:  
 
Camping och Husbilar (bostadsinredda bilar) 
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta 

ändamål och under de tider på året som kommunen har bestämt. Husbilar hänvisas till 

särskilt anvisade ställplatser.  
 
Det är viktigt att informationen om ställplatserna tydligt finns med i broschyrer och på 
kommunens hemsida. Även övriga näringsidkare inom besöksnäringen måste vara 
välinformerade så att de kan hänvisa husbilarna rätt. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar avslag på 
förslaget, eftersom vi inte ska konkurrera med övriga campingplatser i kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 250/08 
AU § 327/08 
AU § 106/08            
KF § 17/08           08/KS0059 
Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förse förslagsvis nya kommunkontorets tak med 
solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-02-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att överlämna motionen till energirådgivare Christer Franzén för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Svar på motionen från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén: 
 
Investeringsbidraget till solceller som täcker 70 % av kostnaderna är inte för dagen 
tillräckligt stort för att det skall vara en lönsam investering. Med ett stigande pris för el 
kan det på sikt bli lönsamt. 
 
Med tanke på att kommunen strävar efter att vara framåtsträvande och investera för 
framtiden så är idén inte så dum. Man ska i så fall även tänka på skolorna med som ofta 
stora tak till förfogande och komplettera med vindel som täcker övrigt behov utöver 
energin från solen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt  
     eget, 
 
att delge Torsås Fastighets AB motionen, för beaktande vid energibesvarande åtgärder, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 250/08, Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt  
     eget, 
 
att delge Torsås Fastighets AB motionen, för beaktande vid energibesvarande åtgärder, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 251/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-08-26 och 2008-09-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 252/08 
AU § 330/08 
AU § 310/08          08/KS0202 
Utställning av arbetsplan ombyggnad av väg E22, Karlskrona – Kalmar, mitträcke 
på delen Jämjö – Bröms 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vägverket Region Sydöst har upprättat arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för ovanstående objekt.  
 
Arbetsplan med MKB hålls tillgänglig för granskning under tiden 2008-09-09 –  
2008-10-03 hos byggnadsnämnden i Torsås. 
 
Enligt 44 § vägkungörelse finns möjlighet att lämna yttrande i ärendet senast  
2008-10-03 till Vägverket Region Sydöst, 551 91 Jönköping. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att notera informationen om utställning av arbetsplan ombyggnad av väg E22,  
      Karlskrona – Kalmar, mitträcke på delen Jämjö – Bröms, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2008-09-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23: 
 
att ingen erinran föreligger mot arbetsplan ombyggnad av väg E 22, Karlskrona –  
     Kalmar, mitträcke på delen Jämjö – Bröms,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid sammanträde 2008-10-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande utställning av arbetsplats, ombyggnad av väg E22, 
     Karlskrona – Kalmar, mitträcke på delen Jämjö – Bröms. 
-----  
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KS § 253/08 
AU § 331/08 
AU § 307/08 
KS § 198/08 
AU § 258/08          07/KS0042 
Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram och 
behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås samhälle. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-04-23 § 45 att planprogrammet med de inkomna 
synpunkterna skall ligga till grund för kommande utbyggnad av vägen, samt att 
kommunens bedömning är att genomförandet av utbyggnad av vägen enligt plan-
programmet kan antas medföra en sådan betydande miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras. 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2008-06-13. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 123, att godkänna upprättad miljö-
konsekvensbeskrivning samt att översända denna till kommunstyrelsen och efterhöra 
om detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
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Fortsättning § 253/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Informationsmöte 2008-09-16 i foajen nya kommunhuset med anledning av en eventuell 
påbörjan av detaljplan för ny kommunikationsled, Södra Industriområdet. 
 
Kostnadsberäkning för detaljplanearbete för ny industriväg i Torsås föreligger från 
stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
 
Kostnader för planarbete, med utgångspunkt från upprättat planprogram och MKB 
bedöms till följande: 
 
• Upprätta detaljplanehandlingar bestående av plankarta med bestämmelser, 

planbeskrivning samt genomförandebeskrivning fram till kommunens beslut om 
samråd cirka 85 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 

• Formell handläggning enligt normalt planförfarande, PBL 5:20, till ett pris av cirka 
60 000 kronor (exklusive planprogram). 

• Eventuella revideringar av handlingar, tillägg eller förändringar av planområdet 
föranledda av samråd och utställning går inte att bedöma föres samråd och ingår 
därför inte i ovan angivna kostnader. 

• Grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt tryckning av lagakraftvunna 
handlingar tillkommer till ovanstående kostnadsberäkning. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att återsända ärendet till byggnadsnämnden för komplettering av redovisade  
     kostnadsuppgifter från Eva-Lena Larsdotter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23  
 
Noteringar föreligger från informationsmöte 2008-09-16 gällande ny kommunikations- 
led förbi södra industriområdet i Torsås. Se aktbilaga. 
 
För att belysa vilka fördelar/nackdelar de olika tillvägagångssätten har för fortsatt 
planarbete ställs förfrågan till K-G Edman Vägverket 2008-09-22. 
 
K-G Edman menar att det, med tanke på förutsättningarna, bara finns fördelar med att 
göre en detaljplan för kommunikationsled för att: 
 
• Om det istället ska göras efter väglagen kommer man att behöva överlämna hela 

projektet till Vägverket. Med andra ord är det inte kommunen som antar 
arbetsplanen utan detta sker hos Vägverket. 
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Fortsättning § 253/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
• Om Vägverket tar över projektet så kommer planprogrammet att behöva göras om 

till en förstudie och miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva anpassas efter 
detta. I detta fall innebär det en tidsförlust och ökade kostnader. 

• Om Vägverket gör arbetsplanen så planläggs endast själva vägen. Om kommunen 
detaljplanelägger vägen kan man ”hänga på” områden i anknytning till vägen, 
exempelvis industrimark, om så önskas.  

 
Genomförandefrågorna påverkas inte av vilken typ av plan som används. Detta är 
avhängt till vem som är väghållare i området. Inget hindrar att Vägverket är väghållare 
av en ny väg även om vägen planläggs av kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23  föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att skicka miljökonsekvensbeskrivning på remiss för att  

förankra dess avgränsning med Länsstyrelsen och samla in synpunkter från berörda  
inför fortsatt planarbete. Därefter beslutas om planarbetet ska ske genom att upprätta  
detaljplan eller vägplan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att skicka miljökonsekvensbeskrivning på remiss för att  

förankra dess avgränsning med Länsstyrelsen och samla in synpunkter från berörda  
inför fortsatt planarbete. Därefter beslutas om planarbetet ska ske genom att upprätta  
detaljplan eller vägplan. 

-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 


