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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-11-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset i Torsås 2008-11-04, 13.00 – 17.30     
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s § 254 -265  
 Ann-Britt Mårtensson, s tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Ewy Svensson, m tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
 Marcus Johansson, c ej tjänstgörande § 254 – 265, tjänstgörande § 266 - 276 
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 254 - 258 
 Bernt Nykvist,  Jan Andersson, miljönämnden § 254 
 Pär Larsson, Tommie Sigvardsson, tekniska nämnden § 254 
 JanEric Assarsson, barn- och utbildningsnämnden § 254 
 Ewy Svensson, Carina Leijon, socialnämnden § 254 
 Christina Lönnqvist, kultur- och fritidsnämnden § 254 
 Lennart Adolfsson, byggnadsnämnden § 254 
Utses att justera Marie Jansson   
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-11-06 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 254 - 276  
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Marie Jansson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2008-11-04    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-11-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-11-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 254/08 
AU § 333/08          07/KS0083 
Balanserande styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Uppföljning av nämndernas styrkort sker tisdagen den 4 november 2008 klockan 13.00, 
stora sammanträdesrummet, nya kommunhuset. 
 
Kommunstyrelsen tillsammans med obligatorisk närvaro av nämndernas presidium. 
 
Kallelse utsändes i vanlig ordning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Förvaltningschefen inom kommunstyrelsen, miljönämnden, tekniska nämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och ordförande i 
byggnadsnämnden redovisar nämndernas upprättade styrkort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av nämndernas styrkort. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 255/08 
AU § 351/08 
AU § 334/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 - 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna budgetrapport per 2008-10-09. 
 
Budgetrapporten innefattar ramen för 2009 samt förslag på förändringar, resultatbudget 
samt investeringsbudget. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen kommer under tiden fram till 2008-10-28 att informera om nya 
budgetförutsättningar uppstår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
ärendet återkommer på arbetsutskottet sammanträde 2008-10-28. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost att Sveriges Kommuner 
och Landsting har lämnat nya budgetförutsättningar som bygger på reviderad bild av 
den samhällsekonomiska utvecklingen. 
 
För Torsås kommun innebär dessa nya budgetförutsättningar jämfört med budgetrapport 
2008-10-19 totalt minskade skatter och bidrag med 1 Mkr för år 2009. 
 
Förslag till ny resultatbudget daterad 2008-10-28 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet förslag till resultatbudget för 2009 
 
Besparing 1,0 Mkr för förändring av nämnds- och förvaltningsorganisationen fördelas 
 
*  0,5 Mkr, bildningsnämnden 
*  0,5 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden 
*  en minskning på 0,6 % för samtliga förvaltningar 
*  sänkt resultat till 5,0 Mkr 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m kommer inte att ta ställning till några 
förslag vid dagens sammanträde utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde. 
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Fortsättning § 255/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Förslag till Investeringsbudget 
 
         Förslag  Plan   Plan 
         2009   2010   2011 
Kommunstyrelsen     0,4 Mkr   0,4 Mkr  0,4 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden   0,2 Mkr   0,1 Mkr  0,1 Mkr 
Socialnämnden      0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden  0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Miljönämnden     0,8 Mkr   0,8 Mkr  0,8 Mkr 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet  2,5 Mkr   1,9 Mkr  1,5 Mkr 
Affärsdrivande verksamhet      19,1 Mkr      22,2 Mkr     11,6 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Bert Appert för Torsåspartiet och Håkan Algotsson för alliansen (folkpartiet, 
kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) delger ledamöterna sina förslag till 
budget för 2009 vid dagens sammanträde. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Torsåspartiets förslag till budget för 2009. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, 
moderaterna och centerpartiet) förslag till budget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att budgeten för 2009 
hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde 2008-11-11, eftersom nya budget- 
förslag framkommit vid sammanträdet, en vecka efter att socialdemokraterna och 
vänster partiet lämnat sitt. 
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Fortsättning § 255/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta budget 2009, plan 2010 – 2011 till kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2008-11-11. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KS § 256/08          08/KS0120 
Taxor och avgifter 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på taxor och avgifter 2009 föreligger från nämnderna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta taxor och avgifter 2009 till kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2008-11-11. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 44   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-11-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 257/08 
AU § 335/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – augusti 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,7 Mkr är på grund av ökade underhållskostnader, 
-0,2 Mkr Bergkvara reningsverk, gata/park -0,1 Mkr samt -0,4 Mkr för behov av 
åtgärder inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -0,8 Mkr, ökade kostnader inom individ och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen jämfört med förra prognosen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +2,2 Mkr. Korrespondens- 
gymnasiet +1,0 Mkr, övrig verksamhet +1,2 Mkr, varav särskolan 0,4 Mkr på grund av 
förändrad verksamhet.  
 
Riktpunkt efter augusti = 75 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09:  
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon och barn- och utbildningschef Jan-Eric  
     Assarsson till nästa arbetsutskott för redovisning av respektive nämnders budget-  
     redovisning januari – september 2008 samt 
 
att notera nämndernas budget januari – september 2008. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Skolchef JanEric Assarsson lämnar kommentarer till kontoställning per den 30 
september 2008 gällande grundskola, förskola och Korrespondensgymnasiet. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar differensen från föregående månad. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att notera informationen från skolchef JanEric Assarsson och socialchef Carina Leijon. 
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Fortsättning § 257/08, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – 
september 2008  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera nämndernas budget januari – september 2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 258/08 
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 2008-10-07: 
 
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. 
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KS § 258/08, Redovisning kommunstyrelsens internbudget 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar nya förenklade rubriker i kommunstyrelsens 
budget för januari – september 2008.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av kommunstyrelsens budget för januari – september 2008.  
-----  
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KS § 259/08 

     AU § 336/08          08/KS0180 
Anmälan delegationsbeslut, inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef tillika central inköpssamordnare Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande inköp under september 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under september 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under september 2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 260/08 
AU § 337/08          08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under september 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nybergs och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under september 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under  
     september 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under  
     september 2008. 
-----  
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KS § 261/08            08/KS0004 
Information ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Information från ledningsgruppens möte 
• Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
• Ekonomi, buffert inom varje nämnd 
• Arbetsmarknadssituationen 
• Prästgården i Gullabo 
• Sammanträffande med Länsstyrelsen gällande Valfridsbo 
• Flyktingverksamheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----
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KS § 262/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-10-17 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 263/08  
AU § 341/08          08/KS0210 
Skrivelse gällande stranden i Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leena Bergkvist, styrelseledamot i Norra Kärr stugförening skriver med anledning av 
att stugföreningen fick avslag om ett ekonomiskt stöd på 5 000 kronor för bortforsling 
av tång från Norra Kärr, Skäppevik. 
 
Torsås kommun arrenderar marken av Palmér sedan 1965. 
 
Skrivelse från Norra Kärrs stugförening till tekniska nämnden 2004-05-09 framgår att 
stugföreningen engagerat sig i arbetet med stranden och kan tänka sig ta över ansvaret i 
5 år mot en kostnad av 10 000 kronor per år för klippning med egna maskiner och 
arbetskraft. 
Tekniska nämnden beslutar 2004-05-28 § 64 att erbjuda Norra Kärrs Stugförening en 
summa om 5 000 kronor per år för skötsel av stranden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-05-20 § 94 att avslå framställan om bidrag för att 
samla ihop och bortforsla all tång som under hösten och vintern lagt sig som ett stort 
brunsvart illaluktande täcke över hela grönområdet mellan havet och vägen i Skäppevik. 
Tidigare beslut i tekniska nämnden gäller fortfarande och att nämnden ansvarar endast 
för drift och underhåll på badplatserna i Fulvik, Dalskär och Badudden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bifalla ett ekonomisk stöd om 5 000 kronor till Norra Kärrs stugförening med  
     motiveringen att ansamlingen av tång i våras blev så enormt stor samt 
 
att om liknande händelser sker ska först kontakt tas med kommunen innan eventuella  
     egna åtgärder genomförs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bifalla ett ekonomisk stöd om 5 000 kronor till Norra Kärrs stugförening med  
     motiveringen att ansamlingen av tång i våras blev så enormt stor samt 
 
att om liknande händelser sker ska först kontakt tas med kommunen innan eventuella  
     egna åtgärder genomförs. 
-----  
Exp till: 
Leena Bergkvist 
Hårestorp 
360 44 Ingelstad 
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KS § 264/08 
AU § 370/08           
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 § 264/08, 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 § 264/08, 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 2008-10-07: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kompletterande uppgifter föreligger från stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
 
Beräknad kostnad 180 000 kronor, kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, 
annonskostnader samt laga kraftvunna handlingar beräknas till 100 000 kronor. Summa 
cirka 280 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för kommunikationsled,  
     Södra Industriområdet i Torsås kommun, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2009 samt 
 
att notera redovisningen från stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
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Fortsättning § 264/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för kommunikationsled,  
     Södra Industriområdet i Torsås kommun, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2009 samt 
 
att notera redovisningen från stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
-----  
Exp till:  
Byggnadsnämnden  
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KS § 265/08 
AU § 367/08           
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 § 265/08, Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och miljöchef Jan Andersson informerar från 
sammanträffande med Anders Bondesson och Agnetha Persson, Gullabo, markägare i 
anslutning till Prästgården i Gullabo. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg kräver i skrivelse till ansvarig chef för Vatten & 
Samhällsteknik i Kalmar om en dialog om uppkomna kostnader och ansvar för dessa 
omständigheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta ett reviderat 
planförslag med lämpliga skyddszoner mot betesmarken samt att vid överläggning med 
Länsstyrelsen ska kommunen representeras förutom av byggnadsnämnden även av 
miljöchefen. 
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Fortsättning § 265/08, Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Roland Swedestam, s yrkar 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.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande varvid votering begäras. 
 
Vid votering där ja = enligt Rolands Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c yrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
Roland Swedenstam, Sören Bondesson och Ann-Britt Mårtensson samtliga s, Lena 
Gustafsson, v Ewy Svensson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta ett reviderat planförslag med lämpliga  
      skyddszoner mot betesmarken samt  
 
att vid överläggning med Länsstyrelsen ska kommunen representeras förutom av  
     byggnadsnämnden även av miljöchefen. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Miljöchefen 
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KS § 266/08 
AU § 372/08 
KF § 86/08 
KS § 222/08 
AU § 272/08 
AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Skytteförening ansöker om bidrag om 130 000 kronor till en nyanläggning av 
en 50 meters bana för korthållsskytte. Banan kommer att hålla internationell standard 
och tillsammans med luftgevärshallen som ligger i direkt anslutning kommer det att bli 
ett regionalt skyttecenter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning samt 
 
att en återkoppling sker till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 28 att avslå framställan, då 
anläggningen av banan påbörjats och då det är nämndens policy att i det läget ej 
tillstyrka investeringsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att infordra en verksamhetsberättelse samt  
      en information om verksamhetens utvecklingen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Föreningsberättelse samt skrivelse från Svenska Sportskytteförbundet föreligger från 
Gullabo Skytteföreningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Sören Bondesson, s och Bert Appert, tp 
yrkar bifall till att bevilja investeringsbidrag med 60 000 kronor för anläggande av en  
50 meters bana för korthållsskytte. 
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Fortsättning § 266/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-09-02 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Hans-Olof Berg, c, Roland Swedestam, s och 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med anledning av antagen 
policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommunfullmäktige 
2004-10-20 § 65. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut efter som 
fullmäktige antog 2004-10-20 § 65 en policy för investeringsbidrag till föreningar i 
Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Lena Gustafssons, v med fleras yrkande att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett 
investeringsbidrag med 60 000 kronor med anledning av den stora satsning och PR som 
föreningen har gjort för Torsås kommun. Finansiering sker genom ianspråktagande av 
budgeterade medel för Småland Sydost, verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för antagen policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun. 
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Fortsättning § 266/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp, Hans-Peter Ludwig, c, Lena 
Gustafsson, v och Marcus Johansson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med anledning av 
antagen policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommun-
fullmäktige 2004-10-20 § 65. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestams,s med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande och nej = enligt 
Mona Magnussons, m avslagsyrkande avges 27 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 avstod. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
M-gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Föreläggande daterad 2008-10-13 föreligger från Länsrätten i Kalmar Län angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, Gullabo Skytteförening. 
 
Jan-Erik Persson, Torsås har till Länsrätten i Kalmar län överklagat Kommun-
fullmäktiges beslut 2008-09-17 § 86 gällande beviljat investeringsbidrag till Gullabo 
Skytteförening. 
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Fortsättning § 266/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Torsås kommun får tillfälle att inkomma med skriftligt svar till Länsrätten i Kalmar län 
senast 2008-11-14. 
 
Yttrande i ärendet föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
-----  
Exp till:  
Länsrätten i Kalmar län 
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KS § 267/08  
AU § 375/08 
AU § 273/08 
AU § 264/08          08/KS0185 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Jan-Olof Olsson, Gunnilkroka om att få förvärva mark på del 
av Gunnilkroka 1:6, cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. Jan-Olof arrenderar idag marken 
av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att fortsätta överlägga med Jan-Olof Olsson om att få förvärva mark på del av  
     Gunnilkroka 1:6. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt för del av fastigheten Gunnilkroka 1:6 innefattande 
     tomtpris á 9 kronor kvm samt  
 
att kommunen erhåller vägservitut, 4,5 m bred, över det försålda området (gamla järn-  
     vägsbanken).  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Jan-Olof Olsson föreligger 
gällande förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6 cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
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Fortsättning § 267/08, Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 268/08 
AU § 379/08 
AU § 344/08          08/KS0188 
Förslag nämndsorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den politiska arbetsgruppen för förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation över- 
lämnar förslag på ny organisation till ledamöterna i arbetsutskottet.  
 
Arbetsgruppen föreslår fyra förvaltningar och fem nämnder. 
 
Förvaltning för ledning och administration (kommunstyrelsen) 
Socialförvaltning (socialnämnden) 
Bildningsförvaltning (bildnings- nämnden) 
Samhällsbyggnadsförvaltning (bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden).  
 
Politisk organisation: 
Kommunstyrelse   11,  arbetsutskott 5, personalutskott 3 
Bildningsnämnd     9,  arbetsutskott 3 
Socialnämnd      9,  arbetsutskott 3 
Bygg- och miljönämnd   9,  arbetsutskott 3 
Teknisk nämnd     5  
 
Krav ställs från Allianspartierna om förändring ska ske från 2009-01-01 måste alla fem 
nämnderna väljas om för att Allianspartierna ska kunna omfördela nämndsplatserna 
partierna emellan. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att notera förslaget från den politiska arbetsgruppen, 
 
att snarast möjligt inleda fackliga förhandlingar, 
 
att påbörja rekrytering av samhällsbyggnadschef/förvaltningschef  
 
att i rekryteringsprocessen framgår att rekryteringen genomförs under förutsättning att  
     Kommunfullmäktige beslutar om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation  
     Samt 
 
att arbetsgruppens organisationsförslag återkommer för besluta i arbetsutskottet 
     2008-10-28, för beslut i Kommunfullmäktige 2008-11-26. 
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Fortsättning § 268/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Konsekvensbeskrivning av organisationsförändring/nämndsförändring föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att i alla fem nämnderna ska nämndsplatserna väljas om samt 
att mandaten ökas till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat- 
period. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att fackliga förhandlingar är slutförda, fastställa ny nämnds- 
     och förvaltningsorganisation från och med 2009-01-01, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna samt  
 
att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat-  
     period. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition, ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att tekniska nämnden/tekniska förvaltningen läggs under 
kommunstyrelsen med ett särskilt utskott, i stället för under samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsgruppens förslag till ny nämnds- och 
förvaltningsorganisation och Håkan Algotssons, c yrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat enligt arbetsgruppens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson och Hans-Olof Berg samtliga c reserverar sig mot 
beslutet. 
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Fortsättning § 268/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Yrkande och proposition, Utökning av mandat 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildnings-
nämnden under innevarande mandatperiod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsgruppens förslag till att utöka 
mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden och Bert Apperts, tp avslagsyrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsgruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att fackliga förhandlingar är slutförda, fastställa ny nämnds- och  
     förvaltningsorganisation enligt arbetsgruppens förslag från och med 2009-01-01, 
 
att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat-  
     period, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna samt 
 
att uppdra åt valberedningen att lämna förslag på nämnds- och styrelseledamöter till  
     Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-12-16. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige  
Valberedningen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 44   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-11-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
KS § 269/08 
AU § 380/08          09/KS0001 
Sammanträdestider 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2009 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari   20     Augusti   4, 25 
Februari   10, 24    September  8, 22 
Mars    10, 24    Oktober   6, 20, 27 
April    7, 21    November   10, 24 
Maj    12, 26    December   8 
Juni    9 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari   27     Augusti   18 
Februari   17     September  15 
Mars    17     Oktober   19 
April    14     November   17 
Maj    19     December   15 
Juni    15 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari   13     Augusti   11 
Februari   3     September  1, 29 
Mars    3, 12, 31   Oktober   -- 
April    --     November   3 
Maj    5     December   1 
Juni    2 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
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Fortsättning § 269/08, Sammanträdestider 2009 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari   28     September 23 
Februari   25     Oktober  21 
Mars    25     November  25 
April    29     December  16 
Maj    27  
Juni    16  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 25 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, personalutskottet samt 
     kommunstyrelsen med förändring att arbetsutskottet börjar klockan 08.00, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2009 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, personalutskottet samt 
     kommunstyrelsen med förändring att arbetsutskottet börjar klockan 08.00, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2009 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
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KS § 270/08 
AU § 382/08          08/KS0222 
Avgifter för utomlänspatienter hemsjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vårdavgifter inom hemsjukvården för patienter som inte är folkbokförda i Torsås 
kommun. 
 
Med vårdavgifter avses här den avgift Torsås kommun kan ta ut av den huvudman där 
patienten är folkbokförd. 
 
Riksavtal finns som reglerar vård utom länet. Torsås kommun följer grunderna i avtalet. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram rekommendationen för avgifts-
nivån, för närvarande 570 kronor per besök. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-09-25 § 78 att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår avgiften till 570 kronor 
per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 271/08 
AU § 343/08          08/KS0205 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
  
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 148 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket om att teckna avtal om att motta 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Kommunchefen inhämtar synpunkter från socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande: 
 
• På vilket sätt påverkas Er nämnd av ett mottagande av ensamkommande flykting- 

barn? 
• Vilka förutsättningar har nämnden att ta emot ensamkommande flyktingbarn? 
• Vilka fördelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vilka nackdelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vad anser nämnden är viktigt att tänka på innan man tar ställning till ett 

mottagande? 
Svaren kommer att användas i underlaget som ställs till kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-08-26 § 69 att överlämna svaren till kommunstyrelsen.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 69 att överlämna skolchefens 
yttrande med vissa justeringar till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 52 att överlämna förvaltningschefens 
yttrande till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
Att kommunchefen samt flyktingsamordnare ges i uppdrag att innan slutlig ställning tas 
till om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende 
av dessa ungdomar och barn utredas. Var ska man kunna ta emot dem och hur många? 
 
Att kommunchefen ges i uppdrag att undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan 
tillfredsställas och redovisa detta. 
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Fortsättning § 271/08, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunchefens förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslagen om fortsatt utredande med hänvisning till att 
redan fattade beslut om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till 
kommunens storlek och dess förutsättning i övrigt. 
 
Vid av ordförande ställ proposition mellan Roland Swedestam, s bifallsyrkande och 
Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestam, s bifallsyrkande.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen samt flyktingsamordnare, att innan slutlig ställning tas, till  
     om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende  
     av dessa ungdomar och barn utredas.  
 
att uppdra kommunchefen undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av barn- och  
     utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan till- 
     fredsställas samt 
 
att redovisa uppdraget innan 2009-01-31. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslagen om fortsatt utredande med hänvisning till att 
redan fattade beslut om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till 
kommunens storlek och dess förutsättningar i övrigt. 
 
Ann-Britt Mårtensson, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bert Apperts, tp 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
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Fortsättning § 271/08, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen samt flyktingsamordnare, att innan slutlig ställning tas, till  
     om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende  
     av dessa ungdomar och barn utredas.  
 
att uppdra kommunchefen undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av barn- och  
     utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan till- 
     fredsställas samt 
 
att redovisa uppdraget innan 2009-01-31. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
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KS § 272/08 
AU § 384/08 
AU § 260/08 
KF § 57/08           08/KS0135 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle   
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/timme på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från Lola 
Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan på en omläggning/förbifart av 
E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av hastigheten 
minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar bullret för de boende i 
området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband med ombyggnaden av 
genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-09-23 § 157, att begäran avslås om 30 km/h med 
motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort vid ombyggnad för några år sedan 
tillsammans med befintliga övervakningskameror anses fullt tillräckligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 272/08, Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle   
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marie Janssons, 
kd yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 273/08  
AU § 350/08 
AU § 197/08 
KF § 44/08           08/KS0125 
Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att barn – och utbildningsnämnden 
undersöker om man kan införa ett GPS-system i Torsås kommun. 
 
Torsås kommun har en dokumenterat bra skola. Vi kan emellertid förbättra säkerheten 
ytterligare för alla barn som åker skolbuss. 
 
I Åhus i Kristianstad kommun har alla barn som åker skolbuss fått en egen sändare, som 
hänger på deras skolväska. Sändaren innehåller all information som busschauffören kan 
behöva ifall något händer med något av barnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 68 att meddela kommunstyrelsen 
att det ej föreligger behov av införande av ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 273/08, Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 274/08 
AU § 347/08          08/KS0115 
Antagande av detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk marken som ligger söder om 
nuvarande verksamhet, på del av fastigheten Torsås 4:2. En industriväg har nyligen 
anlagts mellan Sågverksgatan och Norra Tångvägen vilket innebär att fler industri-
fastigheter kan skapas i anslutning till den. Likaså kan de planlagda, men i dagsläget ej 
utbyggda, industrifastigheter som finns öster om planområdet också anslutas till den nya 
vägen om resterande mark däremellan planläggs för industri. 
 
Planområdet är beläget i de södra delarna av Torsås samhälle och omfattar cirka  
3,4 hektar. Detaljplanen omfattar den nya vägen mellan Sågverksgatan och Norra Tång-
vägen samt delar av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Planen angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om gatan, i 
vänster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en bäck och 
den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett kallhygge på 
fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och befint-
liga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-01 § 154 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring samt att föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 275/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-09-23 och 2008-10-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 276/08 
AU § 386/08          08/KS0234 
Jubileumsfest 50 år 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Korrespondensgymnasiet om att få servera öl och vin vid 
deras 50 års jubileum 2008-11-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att tillstyrka Korrespondensgymnasiets begäran om att få servera öl och vin vid deras 50  
     års jubileum 2008-11-21. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23 § 39 anta ekonomireglemente som innefattar 
bland annat representation med komplettering Undantag från representationsregler 

skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Enligt reglementet ska all representation ske med omdöme och måttfullhet. 
Representation i hemmet ska inte förekomma. 
Representation får ej omfatta alkoholhaltiga drycker.  
 
Korrespondensgymnasiets jubileumsfest hålls i Torsås Bygdegård.  
Tillstånd krävs från socialnämnden när det gäller alkoholservering till slutna sällskap. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att eftersom förfrågan frångår antaget reglemente och under förutsättning att tillstånd  
     lämnas från socialnämnden om alkoholtillstånd, tillstyrka Korrespondensgymnasiets  
     förfrågan. 
-----  
Exp till: 
Korrespondensgymnasiet  
 
-----  
Exp till: 
Korrespondensgymnasiet 
 
 
 
 


