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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2008-12-02, 18.30 – 22.00      
 Sammanträdet ajourneras mellan 21.20 – 21.30 
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Viktoria VanEgmond, Försäkringsbolaget Marsh § 291 
 Kent Frost, ekonomichef § 291 - 294  
   
  
  
Utses att justera  Mona Magnusson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-12-08 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 291 - 317  
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2008-12-02    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-12-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-01-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 291/08 
AU § 396/08          08/KS0250 
Upphandling kommunens försäkringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Viktoria VanEgmond, Försäkringsbolaget Marsh informerar om pågående upphandling 
av kommunens försäkringar. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-12-02 
 
Viktoria VanEgmond, Försäkringsbolaget Marsh informerar om resultatet av upp-
handlingen av kommunens försäkringar. 
 
Avtalsperiod 2009-01-01 – 2011-12 31 med rätt till förlängning till och med  
2012-12-31. 
 
• Kommunförsäkring 
• Rättsskyddsförsäkring 
• Förmögenhetsbrottsförsäkring 
• VD & styrelseansvarsförsäkring 
• Tjänstereseförsäkring 
• Motorfordonsförsäkring 

 
Sänkt premie i kommunförsäkringen 
 
• Bulkupphandling (förhandlad) tillsammans med 12 andra kommuner 
• Redogörelse upprättad om kommunens säkerhetsarbete 
• Bra skaderesultat 
• Uppstart av en riskhanteringsgrupp 
• Mjukare försäkringsmarknad 
• Viktigt att fortsätta och avsätta resurser till riskhanteringsarbetet och ha ett aktivt  
 skadeförebyggande arbete 
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Fortsättning § 291/08, Upphandling kommunens försäkringar 
 
Premiesammanställning – Kommunförsäkring 
 
       Trygg Hansa  Länsförsäkringar  Kommuneforsikring 
Självrisk 2 basbelopp 578 864 kronor 663 917 kronor  652 495 kronor 
Självrisk 5 basbelopp 496 951 kronor 444 444 kronor  555 564 kronor 
Självrisk 10 basbelopp 438 889 kronor 493 994 kronor  507 099 kronor 
 
Vid val av samma självrisk som idag ( 5 basbelopp) så har premien i dagsläget sänkts 
med cirka 35 %. 
 
Rättsskyddsförsäkring 
 
IF       2 998 kronor 
Trygg Hansa  15 294 kronor 
 
Premie idag 7 628 kronor (Länsförsäkringar) vilket innebär en premiesänkning på cirka 
60 %. 
 
Förmögenhetsbrottsförsäkring 
 
IF     26 034 kronor 
Trygg Hansa  20 388 kronor (väsentligt sämre villkor) 
AIG    31 667 kronor 
 
Premie idag 25 386 kronor (Länsförsäkringar) vilket innebär en i stort sett oförändrad 
premie. Villkoren/omfattningen är kraftigt förbättrad. 
 
VD & styrelseansvarsförsäkring 
 
AIG    31 667 kronor 
Chubb    30 000 kronor 
CNA    14 250 kronor 
Hiscox   40 000 kronor 
 
Premie idag är 19 991 kronor och då ingår inte till exempel Torsås Bostads AB. 
Villkoren/omfattningen är kraftigt förbättrad. 
 
Tjänstereseförsäkring 
 
Europeiska   3 586 kronor 
Europe Assistance 4 248 kronor 
 
Premien idag är 6 257 kronor (Europe Assistance) vilket innebär en premiesänkning på 
43 %. 
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Fortsättning § 291/08, Upphandling kommunens försäkringar 
 
Motorfordonsförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada) 
 
Folksam    226 071 kronor 
Länsförsäkringar  242 466 kronor 
Trygg Hansa   180 421 kronor 
IF      283 326 kronor 
 
Den nya premien i Trygg Hansa innebär en premiesänkning för Torsås kommun med  
23 % (premie idag cirka 235 000 kronor) 
Självrisken för trafik är sänkt från 3 500 kronor till 0 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Länsförsäkringar till försäkringsgivare beträffande kommunförsäkring för 
     kommande avtalsperiod med självriskalternativ, för egendom 5 basbelopp och ansvar  
     0,5 basbelopp, 
 
att utse IF till försäkringsgivare beträffande rättsskyddsförsäkring för kommande  
     avtalsperiod, 
 
att utse IF till försäkringsgivare beträffande förmögenhetsbrottsförsäkring för  
     kommande avtalsperiod, 
 
att utse CNA till försäkringsgivare beträffade VD & styrelseansvarsförsäkring för 
     kommande avtalsperiod, 
 
att utse Europeiska till försäkringsgivare beträffande tjänstereseförsäkring för  
     kommande avtalsperiod, 
 
att utse Trygg Hans till försäkringsgivare beträffande motorfordonsförsäkring för  
     kommande avtalsperiod. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 292/08 
AU § 390/08          07/KS0024 
Interkontrollplan 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 anta förslag till internkontrollplan 2008 för 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en uppföljning inom ekonomiområdet. 
 
Process       Kontrollmoment 
Arbetsrutiner      Att attestregler följs av nämnderna. 
Debiterings- och kravrutiner Att regler för debiterings- och kravrutiner följs av  
         nämnderna. 
Kontanthantering     Att regler för handkassor och övrig kontant hantering 
         följs av nämnderna. 
Upphandling och avtal   Att kommunens avtal följs av nämnderna. 
 
Våra attestregler om två attestmoment efterlevs. 
 
Vid uppföljning för tiden januari – september 2008 kan konstateras att kommunen ännu 
ej uppfyller ställda debiterings- och kravrutiner. Innan årsskiftet kommer tilläggs-
avgifter att uttagas och kommunen kommer att ha en egen inkassoverksamhet. 
 
Finns tydliga rutinbeskrivningar för kontanthanteringar som efterlevs. 
 
Stickprov på upphandling och avtal visar totalt på en relativt god avtalstrohet. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning från ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-12-02 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om syftet med en internkontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost uppdras att redovisa ett  
     förslag till upplägg av ett internkontrollarbete inom Torsås kommun samt 
 
att notera redovisning från ekonomichef Kent Frost. 
-----  
Exp till: 
Kommunchefen och ekonomichefen
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KS § 293/08          08/KS0253 
Begäran förnyad kommunal borgen i samband med omsättning av lån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB planerar att under perioden 2008-11-28 – 2009-02-29 lösa in sju 
stycken lån med kommunal borgen. Medel för inlösen kommer tillfälligt att tas ut från 
utökade checkkredit. 
 
Torsås Bostads AB planerar också genomföra upplåningar i konkurrens för en 
ersättningsplacering av krediterna. 
 
Bolaget anhåller härmed om godkännande att kommunen som säkerhet för de nya 
krediterna kommer att bevilja en kommunal borgen till ett kreditbelopp om maximalt 
29 100 000 kronor. 
 
Jäv 
 
Ledamot Peter Ludvigsson, s deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att kommunen som säkerhet för de nya krediterna kommer att bevilja  
     en kommunal borgen till ett kreditbelopp om maximalt 29 100 000 kronor. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 294/08          08/KS0158 
Förslag till avgifter för kost, hyror, förbrukningsartiklar och icke återlämnade 
trygghetslarm 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår nya avgifter för kost till socialnämndens målgrupper 2009 till  
 
Frukost 33 kronor, lunch 53 kronor, kaffe 7 kronor, kvällsmål 36 kronor samt 
matdistribution 53 kronor, 
 
bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer Torsås Bostads AB:s hyreshöjningar, 
 
avgift för tillgång till toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, tvättlappar, 
rengöringsmedel samt glödlampor uttages i särskilt boende med 100 kronor per månad 
exklusive moms från och med 2009-01-01 för den som önskar socialförvaltningens 
hjälp med att tillse att artiklarna finns i bostaden, 
 
larminnehavare/dödsboet debiteras en avgift om 2 000 kronor då larmet inte återlämnas 
efter nyttjande tidens slut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna socialnämndens förslag till avgifter för kost, hyror, förbrukningsartiklar  
     och icke återlämnade trygghetslarm 2009 samt 
 
att avvakta med att ta ställning till taxan för hemsjukvård. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 295/08 
AU § 393/08          08/KS0240 
Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferstöd 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) har nu verkat i 20 år. 
 
I Sverige är det kommunen, som enligt Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 11 §, har ansvar för 
att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. I detta sammanhang är Brottsoffer- 
jouren ett viktigt komplement till behövliga insatser. 
 
Av de kommuner som omfattas av Brottsofferjouren i södra Kalmar län erlägger i 
dagsläget Kalmar kommun 1:80 kronor/per invånare, Emmaboda, Borgholm, Mörby- 
långa och Torsås kommuner 1:50 kronor/per invånare samt Nybro kommun 
1krona/invånare. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om fortsatt och oförändrat verksamhets-
bidrag från Torsås kommun för år 2009 med 10 950 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2009,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 201. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2009,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 201. 
-----  
Exp till: 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
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KS § 296/08 
AU § 396/08          08/KS0219 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten kan få bidrag från Boverket till 
bland annat ny- och ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning 
samt utbyte eller komplettering av inventarie. För bidrag måste projektet bedömas 
viktigt från kulturpolitiskt synpunkt. Projektet får inte påbörjas innan man fått beslut om 
bidrag. 
 
Man kan få bidrag med högst 30 % av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 
50 % av underlaget för övriga projekt. 
 
Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om bidrag en gång om året. En ansökan 
som lämnas före den 1 oktober ett år får beslut om bidrag senast under februari månad 
året därpå. 
 
Skrivelse daterad 2007-01-19 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger, att 
nuvarande placering av Sjöfartsmuseet utgör inget hinder för hamnens framtida 
utveckling.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 att ansöka om pengar för renovering av 
Sjöfartsmuseet hos Boverket samt att redovisa, efter beslut av Boverket förut-
sättningarna för ett vidare beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bekosta max 700 000 kronor av ombyggnationen under förutsättning att bidrag  
     beviljas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bekosta max 700 000 kronor av ombyggnationen under förutsättning att bidrag  
     beviljas. 
-----  
Exp till: 
Bergkvara Sjöfartsmuseum, Christer Harrysson 
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KS § 297/08 
AU § 363/08          08/KS0217 
Anslag till fritidsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-09-04 § 188, att upphöra med fribiljetter till elever på 
Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan för att istället satsa på fritidsverksamheten 
i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återkomma med förslag på fritids-
verksamhet inom ramen av cirka 300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 § 268 att kultur- och fritidsnämnden i ett första 
skede får disponera 156 000 kronor av anslaget till fritidsverksamhet till att starta 
verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo samt att återkomma 
under 2008 med förslag på hur resterande skall användas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 § 109, 110 att anslå 20 000 kronor till inköp av 
ytterligare instrument till musikprojekt samt 40 000 kronor för biljettintäktsbortfall som 
blir följden av försöksverksamheten att öka filmintresset hos barn- och ungdomar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 42 att hemställa hos kommun-
styrelsen att få ta i anspråk medel ur anslaget på 300 000 kronor för fritidsverksamhet 
enligt prioriteringsordning: 
 
Öppethållande på TM under 3 lördagar hösten 2008      15 000 kronor 
Utökad personalstyrka på TM måndagar och fredagar    19 000 kronor 
Bidrag till Torsås Atletklubb för att riva mellanväg       6 000 kronor 
Ungdomsprojekt               50 000 kronor 
Inventarier till fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra under 
förutsättning att Söderåkra församling inkommer med skrivelse 
härom                   10 000 kronor 
Utökad personalstyrka på TM onsdagar för att ordna verksamhet 
för handikappade ungdomar              8 000 kronor 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar också § 49 att hemställa hos kommunstyrelsen att 
få ta i anspråk 6 000 kronor ur anslaget som bidrag till Torsås Atletklubb för att 
möjliggöra en rivning av aktuell tegelvägg i sporthallen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 80 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden ur anslaget på 300 000 kronor för  
    fritidsverksamhet. 
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Fortsättning § 297, Anslag till fritidsverksamhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå 80 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden 2008 ur anslaget på 300 000  
     kronor för fritidsverksamhet. 
-----  
Exp till:  
Kultur – och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 298/08 
AU § 403/08          08/KS0241 
Hemställan om bidrag, Torsåsbygdens Slöjdförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Torsåsbygdens Slöjdförening om ett bidrag på 6 000 kronor 
för kostnader i samband med Jul i Slöjdriket den 22 – 23 november 2008 i Torsås 
Sporthall. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå  kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att  bevilja Torsåsbygdens Slöjdförening ett bidrag på 6 000 kronor för  
      kostnader i samband med Jul i Slöjdriket den 22 – 23 november 2008 i Torsås, 
 
att hjälp kan erbjudas av en personresur under tiden mässan pågår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att  bevilja Torsåsbygdens Slöjdförening ett bidrag på 6 000 kronor för  
      kostnader i samband med Jul i Slöjdriket den 22 – 23 november 2008 i Torsås, 
 
att hjälp kan erbjudas av en personresur under tiden mässan pågår. 
-----  
Exp till: 
Torsåsbygdens slöjdförening 
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KS § 299/08 
AU § 377/08 
AU § 345/08 
AU § 324/08              
AU § 379/07             07/KS0221 
Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-09-06 § 191 att teckna ett 3-årigt 
båtavtal med Garpens Vänner, att en årlig ekonomisk rapport ska inlämnas samt att 
finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 
 
Avtalet gäller från och med 2006-01-01 till och med 2008-12-31. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med representanter 
från Garpens Vänner med anledning av att avtalet upphör att gälla 2008-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Med ett nytt båtavtal vill Garpens Vänner säkra tillgängligheten för allmänheten till 
bland annat fyrplatsen Garpen, vindkraftsparken Utgrunden 1 samt kunna erbjuda 
båtturer för turister sommartid. Inför omförhandling om ett nytt avtal från och med 
2009-01-01 anser styrelsen att det nuvarande årliga driftsbidraget måste utökas om 
förening ska kunna behålla båten Kronan. 
 
Garpens Vänner begär härmed bidrag enligt trappmodell, det börjar med 125 000 kronor 
och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000 
kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
 
Garpens Vänner vill erbjuda exempelvis alla barn i årskurs 5 i Torsås kommun 
möjlighet att kostnadsfritt göra ett dagsbesök på fyrplatsen Garpen. Besöket görs 
möjligt tack vare ett samarbete med Garpens Vänner och genom kommunens 
driftsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23:  
 
att bjuda in representant för Garpens Vänner och turismansvarig till arbetsutskottet  
     2008-10-09 för redovisning av Garpens Vänners fortsatta verksamhet på Garpen  
    samt 
att turismansvarig redovisar turismverksamheten 2008. 
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Fortsättning § 299/08, Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Frida Portin och Lars Östman Garpens Vänner föredrar ärendet. 
 
Information lämnas om målet med båten Kronan samt historik från år 1993 då 
föreningen Garpens Vänner bildades. Se vidare aktbilaga. 
 
Upprättad balansrapport gällande 2008-01-01 – 2008-09-30 överlämnas.  
 
Arbetsutskottet beslutar  2008-10-09: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2008-10-28. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till att lämna bidrag till Garpens Vänner. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna nytt avtal i fem år med Garpens Vänner från och med 2009, 
 
att bevilja Garpens Vänner bidrag enligt trappmodellen, det börjar med 125 000 kronor  
     och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000  
     kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna nytt avtal i fem år med Garpens Vänner från och med 2009, 
 
att bevilja Garpens Vänner bidrag enligt trappmodellen, det börjar med 125 000 kronor  
     och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000  
     kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
----- 
Exp till: 
Garpens Vänner 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 300/08          08/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Medarbetarundersökning 2009 
• Företagshälsovård via Sensia 
• Näringslivsrapport från Möre Resurscentrum 
• Lägesrapport gällande rekrytering av tjänst på Vågen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen 
----- 
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KS § 301/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-11-04, 2008-11-11                   
och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 302/08 
AU § 394/08          08/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under oktober 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under oktober 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under oktober 
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under oktober 
     2008. 
-----  
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KS § 303/08 
AU § 395/08          08/KS0012 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under oktober 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 
     2008. 
-----  
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KS § 304/08 
AU § 398/08          08/KS0236 
Markupplåtelseavtal, KREAB, Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll föreligger avseende upplåtelse av mark för 
högspänningskabel och en transformatorstation på Torsås 2:42. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende upplåtelse av mark  
     för högspänningskabel och en transformatorstation på Torsås 2:42, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende upplåtelse av mark  
     för högspänningskabel och en transformatorstation på Torsås 2:42, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
----- 
Exp till: 
KREAB 
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KS § 305/08 
AU § 395/08 
AU § 342/08          08/KS0214 
Inrättande av jämställdhetspris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17 § 83 att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag till jämställdhetspris i  
     Torsås kommun samt 
 
att därefter återkomma med förslaget till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Förslag till kriterier för jämställdhetspris 
 
Torsås kommuns jämställdhetspris kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller 
grupp av personer i Torsås kommun som 
 
• Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar 
• Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad 

jämställdhet 
• Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom 

kommunen i stort. 
 

Exempel på insatser 
 
• Ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet 
• Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön 
• Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen 
• Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på 

grund av kön 
• Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen. 

 
Nomineringar till priset kan inlämnas löpande under hela året. Beslut om vems som ska 
tilldelar priset fattas av kommunfullmäktige från förslag från Folkhälsorådet. Detta görs 
i december månads sammanträde. Juryn består av Folkhälsorådet med möjlighet att 
bjuda in representanter från andra områden om vid behov. 
 
Priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år och utgörs av ett konstverk samt diplom 
och blommor. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 305/08, Inrättande av jämställdhetspris 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta jämställdhetspris med revidering att Folkhälsorådet efter uppsatta kriterier 
     föreslår Kommunfullmäktige utse pristagare samt 
 
att jämställdhetspriset delas ut i samband med nationaldagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås kommun enligt upprättat förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 306/08 
AU § 399/08 
AU § 245/07 
AU § 223/07              
AU § 200/07 
AU § 140/07             07/KS0017 
Hallagärde avfallsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-03-20 § 140 att ansvaret för Hallagärde 
avfallsanläggning fortfarande ligger kvar på tekniska nämnden/kommunalteknik. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 55 att kalla representant från kommun-
styrelsens arbetsutskott för att utreda hur skötseln av Hallagärde avfallsanläggning skall 
ske i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson återkommer med ett avtalsförslag från  
     Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-25 
 
Förslag på avtal föreligger från Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) gällande att 
KSRR ska bistå kommunen med administrativ och praktisk hantering av verksamheten 
vid Hallagärde avfallsanläggning samt tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan 
parterna. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 
     gällande att KSRR ska bistå kommunen med administrativ och praktisk hantering av  
     verksamheten vid Hallagärde avfallsanläggning samt tydliggörande av ansvars- 
     fördelningen mellan parterna, 
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Fortsättning § 306/08, Hallagärde avfallsanläggning 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 
     gällande att KSRR ska bistå kommunen med administrativ och praktisk hantering av  
     verksamheten vid Hallagärde avfallsanläggning samt tydliggörande av ansvars- 
     fördelningen mellan parterna, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
-----  
Exp till:  
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Tekniska nämnden  
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KS § 307/08 
AU § 399/08 
KF § 91/07              07/KS0162 
Medborgarförslag – Förbättring av timmerväg, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående förbättring av timmerväg i Bergkvara från Sven Nilsson 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att ”timmervägen” kommer 
att breddas i samma stund som Vägverket breddar befintlig väg 527 upp till E22. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 308/08 
AU § 400/08 
KF § 92/07              07/KS0167 
Medborgarförslag – Ny anslutningsväg till hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny anslutningsväg till hamnen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn & Stuveri  
     AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att det finns ej något behov av 
en ny anslutningsväg till hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrade så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrade så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 309/08 
AU § 403/08          08/KS0242 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera, 
”Valfridsbo”, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns en nyligen fastställd detaljplan för aktuellt planområde som vunnit laga kraft 
2008-04-22. Kommunen har sålt merparten av området till Mörebyggen AB. 
Mörebyggen AB har nu framkommit med nya önskemål om exploatering av området 
varför en ny detaljplan, som ska ersätta gällande plan tas fram. Den nya detaljplanen 
täcker samma areal som förut och har liksom gällande plans som syfte att tillskapa 
bostadsbebyggelse i blandade upplåtelseformer nära Torsås centrum. 
 
Precis som i gällande plan medges enligt det nya planförslaget villatomter, radhus och 
lägenheter. Villatomterna ska vara av varierande storlek och husen föreslås att uppföras 
i en till två våningar med tillhörande uthusbyggnader. 
 
Syftet med planändringen är att 
 
• utöka bostadsområdet öster om Genvägen 
• tillskapa fler ”strandtomter” invid planerad sjö genom att ändra sträckningen av ny 

lokalgata i sydöstra delområdet 
• justera lokalgatan i norra delen av planområdet 
• utöka byggrätter och göra dem mer flexibla. 

 
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Torsås kommun, byggnadsnämnden 
senast 2008-12-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger på upprättad detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med  
     mera, ”Valfridsbo”, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger på upprättad detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med  
     mera, ”Valfridsbo”, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 310/08 
AU § 404/08          08/KS0247 
Samrådsinbjudan, Ny kommunikationsled i Södra industriområdet i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa och sammanställa förutsättningar 
och konsekvenser för att anlägga en ny kommunikationsled till de södra industri-
områden i Torsås och därmed ändra trafikföringen till industrierna och genom 
samhället. 
 
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Torsås kommun, byggnadsnämnden 
senast 2008-12-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger på upprättad miljökonsekvensbeskrivning för ny 
     kommunikationsled i Södra industriområdet i Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger på upprättad miljökonsekvensbeskrivning för ny 
     kommunikationsled i Södra industriområdet i Torsås. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 311/08 
AU § 401/08          07/KS0170 
Planutställning – Detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 3:23 och 3:28,  
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nu aktuella detaljplanen är belägen i Ragnabo, Bergkvara och omfattar del av 
fastigheterna Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra mellan 10 – 15 enbostads- 
hus i två grupper inom området. För att skapa ett respektavstånd till befintliga bostäder 
föreslås bibehålla naturmark mellan befintlig och ny bebyggelse. Planområdet föreslås 
trafikmats österifrån, från Fyrvaktarvägen och Båtbyggarvägen vilka då får nya 
vändplaner inom de nya bostadsområdena. Elljusspåret behöver inte påverkas något 
nämnvärt utan bör ligga kvar med i stort sett nuvarande sträckning. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-12-01 ha inkommit skriftligen till 
Torsås kommun, byggnadsnämnden. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 
     3:23 och 3: 28, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-12-02 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att godkänna upprättad detaljplan med motivering enligt 
protokollsanteckning bilaga 1. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 21.20 – 21.30 innan kommunstyrelsen återupptar 
förhandlingarna. 
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Fortsättning § 311/08, Planutställning – Detaljplan för fastigheterna del av 
Ragnabo 3:23 och 3:28,  Torsås kommun 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bert Apperts, tp 
avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Bert Apperts, tp 
avslagsyrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag att ingen erinran föreligger mot upprättad 
detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 3:23 och 3: 28, Torsås kommun. Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 
     3:23 och 3: 28, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 312/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-10-28 och 2008-11-11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 313/08 
AU § 394/08          08/KS0239 
Folkhälsoråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att Torsås ska få ett fungerande och aktivt Folkhälsoråd bör ett nytt råd bildas och 
riktlinjer för detta råd som så småningom antas. Ett folkhälsoråd består normalt av ett 
antal politiker, en folkhälsoansvarig samt eventuellt andra tjänstmän. Andra vägar för 
folkhälsa kan vara att kommunstyrelsens arbetsutskott är verkställande råd och 
ytterligare alternativ finns i kommuner där enbart politiker finns med och tjänstemän 
bjuds in efter behov. 
 
Målet för verksamheten kommer att bygga på den kartläggning som redan är 
genomarbetad (Folkhälsoprofil) och de nationella folkhälsomålen. En handlingsplan för 
rådets arbete bör tas fram av rådet. 
 
Rådet kommer att träffas varannan månad första året och därefter minst tre gånger per 
år. När rådet bildats kan ytterligare arbetsgrupper bildas på initiativ av Folkhälsorådet. 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 2008-09-23 § 26 att begära om representation i 
Folkhälsorådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ett nytt Folkhälsoråd bildas med början 2009-02-01, 
 
att rådet består av tre politiker varav en ordförande samt folkhälso- och drogföre- 
     byggande samordnare och representant från Landstinget samt från Kommunala  
     Pensionärsrådet, 
 
att uppdra åt Folkhälsorådet att själv avgöra vilka ytterligare som ska ingå i  
     Folkhälsorådet, 
 
att redovisning av Folkhälsorådet sker till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ett nytt Folkhälsoråd bildas med början 2009-02-01, 
 
att rådet består av tre politiker varav en ordförande samt folkhälso- och drogföre- 
     byggande samordnare och representant från Landstinget samt från Kommunala  
     Pensionärsrådet, 
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Fortsättning § 313/08, Folkhälsorådet 
 
att uppdra åt Folkhälsorådet att själv avgöra vilka ytterligare som ska ingå i  
     Folkhälsorådet, 
 
att redovisning av Folkhälsorådet sker till kommunstyrelsen. 
-----  
Exp till: 
Landstinget 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 314/08 
AU § 402/08          08/KS0106 
Affärs- och strategiplan för Kalmar Läns Trafik AB 2009 -2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Affärs- och strategiplan för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) för perioden 2009 – 2013 
fastställs av KLT:s styrelse vid extra styrelsesammanträde 2008-10-15. 
 
I styrelsebeslutet föreslås att affärs- och strategiplanen skickas ut till KLT:s ägare för 
kännedom/synpunkter. Synpunkter på planens strategival ska lämnas skriftligt senast 
2008-12-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot affärs- och strategiplan för Kalmar Läns Trafik AB  
     2009 – 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot affärs- och strategiplan för Kalmar Läns Trafik AB  
     2009 – 2013. 
 
att bjuda in trafikansvarig och färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB och  
     socialnämndens presidium för diskussion hur man bäst kan nyttja närtrafiken,  
     färdtjänsten och kollektivtrafiken. 
-----  
Exp till: 
Kalmar Läns Trafik AB 
Socialnämndens presidium 
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KS § 315/08          08/KS0256 
Delårsrapport 2008, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2008 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2008 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 316/08          08/KS0001 
Extra sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam, s efterhör med ledamöterna om de godkänner en 
förkortad kallelsetid vid ett eventuellt extra sammanträde i december 2008 med 
anledning av rekrytering av ny samhällsbyggnadschef . 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna en förkortad kallelsetid vid ett eventuellt extra sammanträde i december  
     2008 med anledning av rekrytering av ny samhällsbyggnadschef . 
-----  
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KS § 317/08 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, s tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året 
och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Håkan Algotsson, c tackar ordförande och önskar En God Jul och Ett 
Gott Nytt År. 
----- 
 
  
  
 
 


