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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-01-13    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-01-13, 18.30 – 22.45     
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurs Centrum § 1 
 Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 2 
   
  
  
Utses att justera Lena Gustafsson   
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-01-16 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 21 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande  Lena Gustafsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-01-13    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-01-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-02-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 1/09            09/KS0018 
Aktuella näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum informerar om aktuella näringslivsfrågor. 
 
Industri 
• Projekt tillväxt och lönsamhet i Kalmar län, 8,6 Mkr till Kalmar län, 69 företag 

varav 9 från Torsås med i projektet. Kompetensutveckling för att stärka 
konkurrenskraften och framtida försörjning. 

• Uppföljning besök av landshövdingen och Regionförbundet. 
• Företagskontakter om aktuellt läge – Kompetensutveckling – Nätverk. 
• Inventering av lokaler – Lediga lokaler sätts på hemsidan. 
 
Handel, service och turism 
• Vinterveckan – utvärdering. 
• Möte om planering inför vårens program. 
• Möte Torsåsportalen, bildandet av en ekonomisk förening? 
• Möte med turismföretagen 2009-01-21. 
 
Kompetensutveckling 
• Företagsspecifika utbildningar – Indesign, travers/kran, ledarskap etc. 
 
Nyföretagande 
• Starta jämt – Nyföretagarutbildning med 14 deltagare. 
• Nyföretagarrådgivning – boende, inflyttare + företag utifrån. 
 
Q-net LRC för kvinnor 
• Projekt tillväxt med hjälp av design pågår, 7 steg varav  genomgångna. 
• Nätverksträff med kompetens- och erfarenhetsutbyte. Plan för våren 
• Rådgivning – Lokala kvinnliga företag. 
• Träff med riksdagsledamöter 2009-02-09 angående kvinnors företagande. 
 
Landsbygdsprojekt 
• Bergkvara framåt – Förstudie för att synliggöra Bergkvara som besöksmål. 
• Möjligheternas Gullabo – Förstudie för landsbygdsutveckling. 
• Leader projetansökan – Landsbygdsutvecklare + ”centrumledare”. 
 
Inflyttarservice 
• Frågor kontinuerligt om kommunen, boendealternativ och hjälp till nyinflyttade. 
• Samarbete med turismansvarig och andra kommuner i Kalmar och Kronobergs län. 
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Fortsättning § 1/09, Aktuella näringslivsfrågor 
 
Övrigt 
• Företagshälsan gått upp i Sensia, nya avtal för företagen. 
• Kompetenshöjning och mer effektiv organisation. 
• Slutrapporter samt nya ansökningar till Regionförbundet, Nutek och kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Arbetsförmedlingen för en information om arbetsläget  
     på arbetsmarknaden samt 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson. 
-----   
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 2/09            09/KS0009 
Redovisning av pågående arbete från säkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell informerar om pågående arbete  
 
• Risk- och sårbarhetsanalys 
• Krisledningsplan 
• Samarbete med Emmaboda kommun 
• Övningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från säkerhetsansvarig Ulrika Widell. 
-----  
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-01-13    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 3/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-12-02 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 4/09            09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
• Tjänstemannaroll – Politikerroll. 
• Nya organisationen. Tommie Sigvardsson och Jan Andersson medverkar inte i 

ledningsgruppen från och med 2009-01-01. 
• Ensamkommande flyktingbarn. Återkommer i arbetsutskottet 2009-01-20. 
• LIN, analys inom mjuka verksamheter. 
• EU-ansökan tillsammans med Polen gällande projekt inom skolan. 
• Utformning och uppföljning för nämnderna. 
• Uppföljning gällande bildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 5/09 
AU § 413/08 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under november 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nybergs fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under november 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under november  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under november  
     2008. 
-----  
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KS § 6/09 
AU § 415/08          08/KS0258 
Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Torsås kommun och Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger förslag på 
nyttjanderättsavtal enligt nedan 
 
1. Kommuner äger fasta anläggningstillgångar som nyttjas av bolaget. 
2. Kommunen försäkrar de fasta anläggningstillgångarna. 

Bolaget har försäkringsansvaret ifråga om lös egendom och motorfordon liksom 
ifråga om ansvar. 

3. Bolaget disponerar och ansvarar för förvaltningen av före detta Lotsstationen  
  (hamnkontoret) inklusive uthus, markområde och hamn samt stationshuset. 
4. Bolaget ska till kommunen årligen överlämna budgetförslag utifrån beräknat  

varuflöde. 
5. Bolaget gör månadsvisa à-contobetalningar på 50 000 kronor till kommunen. 

Justeringar mot faktiskt varuflöde sker 30/6 och 31/12. 
 
Avtalet träder i kraft 2009-01-01. Om ingendera part senast sex (6) månader före den 
inledande periodens utgång sagt upp avtalet ska avtalet automatiskt anses förlängt i 
perioder om ett (1) år med samma uppsägningstid. 
 
Bert Appert, tp och Mona Magnusson, m deltar ej i beslutet utan avvaktar beslut från 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB och återkommer vid kommunstyrelsens nästa 
sammanträde. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v och Irma Folkesson, c 
yrkar bifall till förslaget på nyttjanderättsavtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal enligt prislista på varuflödet mellan  
     Torsås kommun och Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
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Fortsättning § 6/09, Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-01-13 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar återremiss av förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av förslaget med motivering att det ska framgå i 
avtalet beräkningen av nyttjanderättsavgiften. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert och Kerstin Ahlberg, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & Stuveri AB.  
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 7/09 
AU § 418/08 
AU § 406/08 
KS § 244/08          08/KS0138 
Uppkomna kostnader i samband med detaljplan Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 § 244 att kommunen bestrider hittills uppkomna 
kostnader i samband med upprättat detaljplaneförslag gällande Binnaretorp 2:3, utfört 
av Vatten & Samhällsteknik AB. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med Stefan Ljung och 
Eva-Lena Larsdotter, Vatten & Samhällsteknik AB. Inga beslut fattades under 
sammanträffandet och vid dags datum har inget svar kommit från Vatten & 
Samhällsteknik AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg utifrån upprättat avtal med Vatten &  
     Samhällsteknik kontakta en kunnig inom upphandlingar för att få klarhet i vilka krav  
     kommunen kan ställa. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-12-09 
 
Kommunchef Tommy Nyberg bedömer utifrån samtal och minnesanteckningar med 
Germund Persson jurist på Svergies Kommuner och Landsting att driva frågan vidare 
måste dock med utgångspunkt från detta underlag anses utsiktslöst. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande och propositionen 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till förslaget att inte driva frågan vidare. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förslaget att inte driva frågan vidare. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Irma Folkesson,c, det är inte rimligt att starta en kostsam juridisk process när det gäller 
bristerna i samrådsunderlaget men yrkar tillägg med, att byggnadsnämnden när man på 
uppdrag av kommunstyrelsen tecknar avtal med det berörda företaget i framtiden skall 
utforma avtalen så att företagets skyldigheter klarläggs tydligare samt att ett grund-
förslag för avsedd avtalsformulering skall presenteras för kommunstyrelsen innan nya 
avtal tecknas med företaget.  
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Fortsättning § 7/09, Uppkomna kostnader i samband med detaljplan Binnaretorp 
2:3 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Irma Folkessons, c 
tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Irma Folkesson, c reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

     att inte driva frågan vidare om försumlighet från Vatten & Samhällsteknik AB sida i  
     ärendet Binnaretorp 2:3 i samband med framtagandet av detaljplan. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-01-13 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp och Roland Swedestam, s 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att inte  
driva frågan vidare om försumlighet från Vatten & Samhällsteknik AB sida i ärendet  
Binnaretorp 2:3 i samband med framtagandet av detaljplan. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Irma Folkessons, c tilläggsyrkande, att det är inte 
rimligt att starta en kostsam juridisk process när det gäller bristerna i samrådsunderlaget 
men yrkar tillägg med, att byggnadsnämnden när man på uppdrag av kommunstyrelsen 
tecknar avtal med det berörda företaget i framtiden skall utforma avtalen så att 
företagets skyldigheter klarläggs tydligare samt att ett grundförslag för avsedd 
avtalsformulering skall presenteras för kommunstyrelsen innan nya avtal tecknas med 
företaget.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c tilläggsyrkande och att 
avslå tilläggsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = Håkan Algotssons, c 
tilläggsyrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 7/09, Uppkomna kostnader i samband med detaljplan Binnaretorp 
2:3 
 
 Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg samtliga c, Marie Jansson, kd och 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet gällande tilläggsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

     att inte driva frågan vidare om försumlighet från Vatten & Samhällsteknik AB sida i  
     ärendet Binnaretorp 2:3 i samband med framtagandet av detaljplan. 
-----  
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KS § 8/09 
AU § 421/08          08/KS0254 
Internationell konstskola i Torsås Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Atelier Stockholm – The Swedish Academy of Realist Art är en internationell 
konstskola som undervisar i realistiskt teckning och målning. Det är den första skola av 
sitt slag i Sverige, etablerad 2006 och en av få i världen. 
 
Utbildningen tar tre (3) år och ger en hantverksmässig och konstnärlig kompetens inom 
realistiskt porträtt, figur och stillebenmåleri. Fokus ligger på objektiv teknisk skicklighet 
i traditionellt måleri. Därigenom skiljer sig utbildningen markant från våra statliga 
konsthögskolor.  
 
Sedan starten har 45 studerande från bland annat Stockholm, Skåne, Göteborg och 
Falun medverkat samt utanför Sverige, Danmark, Finland, Nya Zeeland, USA och 
Skottland. 
 
Atelier Stockholm genom Sanna Tomac efterhör om ett intresse finns att en konstskola 
etableras i Torsås kommun. 
 
Utgångspunkten är att under en treårsperiod etablera skolan med cirka 24 – 50 
studerande i teckning och målning, med tre lärare, en sekreterare, modeller och 
fastighetsskötare anställda på fulltid eller deltid. Därefter ska en utvärdering av behovet 
av elevplatser göras. 
 
Det långsiktiga målet är att skapa en internationell skola av högsta standard som 
erbjuder en 5 årig utbildning i traditionell målning och skulptur och även utbildning i 
conceptart för film och spelindustrin, med ett nära samarbete med konsthistorie-
avdelningen på närmaste universitet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att lämna ärendet utan åtgärd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lämna ärendet utan åtgärd. 
----- 
Exp till: 
Atelier Stockholm 
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KS § 9/09 
AU § 422/08 
KS § 169/08 
AU § 212/08 
KS § 12/08 
AU § 436/07          07/KS0053 
PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under flera år har kommunen visat upp en tendens där befolkningstalen minskar.  
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår att kommunen och företagen tillsammans ska 
skapa en kärleksvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ska ligga 9,5 månader innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2009, gratis kläder för ett antal kronor till den andrefödde och 
så vidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Vi kan i kommunen påverka inflyttning genom att se till att det finns tillgängliga 
bostäder och att det ges möjlighet för äldre som bor i villor att flytta till lägenheter. 
Därmed frigörs villor som i sin tur ger möjlighet till barnfamiljer att bosätta sig i vår 
kommun. 
 
Om Torsås kommun satsar resurser och engagemang på att locka människor hit så är 
möjligheten stor att man lyckas med att öka inflyttningen. Att delta i jobb och bomässor 
i mellaneuropa måste bli ett stående inslag i arbetet i Torsås kommun.  
 
Värvning, värva en invånare och få exempelvis ett presentkort, flytthjälp eller dylikt 
som tack. De bästa ambassadörerna för vår kommun är de invånare vi redan har. 
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Fortsättning § 9/09, PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Kampanj för att få pendlare och sommarstugeägare att flytta hit. Kanske i samarbete 
med bankerna som just denna period ger förmånliga lån? 
 
Radioreklam exempelvis Rix FM eller Radio Match om varför man ska flytta till Torsås 
kommun. Förslag på budskap: Har finns allt du behöver, tryggt, prisvärt med mera. 
 
Målsättning att skapa Sveriges bästa inflyttarservice. Nyhetsbrev till utflyttade studenter 
– blogg? 
 
Kommunchefen tycker att kommunen och företagen tillsammans ska skapa en 
Medborgarvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ligger 9,5 månad innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2010, gratis kläder för z antal kronor till den andrefödde och så 
vidare. En kampanj där även skolan involveras med temat Medborgare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchefen och turismansvarig uppdras att i dialog med näringslivet anordna en  
     Medborgarvecka där flera insatser som uppmärksammas genomförs med fokus på att  
     sätta Torsås kommun i centrum och på sikt öka befolkningstalet, 
 
att kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp och senast 2008 presenterar  
     ett förslag till aktiv rekrytering av både nya utländska och svenska medborgare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03: 
 
att kommunchefen och turismansvarig uppdras att i dialog med näringslivet anordna en  
     Medborgarvecka där flera insatser som uppmärksammas genomförs med fokus på att  
     sätta Torsås kommun i centrum och på sikt öka befolkningstalet, 
 
att kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp och senast 2008 presenterar  
     ett förslag till aktiv rekrytering av både nya utländska och svenska medborgare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-12-09 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Utredaren har haft ett sammanträffande med både privatpersoner och företag för att 
diskutera vad kommunen kan göra i framtiden för att höja befolkningstalen. 
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Fortsättning § 9/09, PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under 2009 aktivt via media göra offensiva satsningar på att föra fram positiva  
     budskap om Torsås kommun via reklam samt att enheterna uppmanas kontakta 
     lokalmedia för att föra fram positiva händelser och budskap,  
      
att under 2009 fortsätta satsa på den offentliga miljön så långt som ekonomin tillåter, 
 
att ta kontakt med samhällsföreningar och föreningar för att se vilka möjligheter som  
     finns att under 2009 och 2010 göra åtminstone ett uppmärksammat evenemang på  
     alla våra tätorter i kommunen. Kommunen skall göra det man kan för att bidra att  
     sådana evenemang blir möjliga,  
 
att göra en offensiva satsning utomlands för att locka människor som bor i Europa att  
     flytta till Torsås, via mässor och reklam, 
 
att ta fram ett gediget informationsunderlag om kommunen som kan användas i  
     kontakter med presumtiva inflyttare, 
  
att efter framtagandet av ett gediget informationsunderlag göra en offensiv satsning mot  
     de sommarstugeägare som finns i kommunen med syftet att informera om möjlig- 
     heter med Torsås kommun, 
 
att kommunens hemsida översätts till i första hand engelska, tyska och holländska, 
 
att under 2009 anordna ett ungdomsting för att ta reda på vad våra ungdomar prioriterar  
      och tycker är viktigt för Torsås framtid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under 2009 aktivt via media göra offensiva satsningar på att föra fram positiva  
     budskap om Torsås kommun via reklam samt att enheterna uppmanas kontakta 
     lokalmedia för att föra fram positiva händelser och budskap,  
      
att under 2009 fortsätta satsa på den offentliga miljön så långt som ekonomin tillåter, 
 
att ta kontakt med samhällsföreningar och föreningar för att se vilka möjligheter som  
     finns att under 2009 och 2010 göra åtminstone ett uppmärksammat evenemang på  
     alla våra tätorter i kommunen. Kommunen skall göra det man kan för att bidra att  
     sådana evenemang blir möjliga,  
 
att göra en offensiva satsning utomlands för att locka människor som bor i Europa att  
     flytta till Torsås, via mässor och reklam, 
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Fortsättning § 9/09, PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
att ta fram ett gediget informationsunderlag om kommunen som kan användas i  
     kontakter med presumtiva inflyttare, 
  
att efter framtagandet av ett gediget informationsunderlag göra en offensiv satsning mot  
     de sommarstugeägare som finns i kommunen med syftet att informera om möjlig- 
     heter med Torsås kommun, 
 
att vissa delar av kommunens hemsida översätts till i första hand engelska, tyska och  
     holländska, 
 
att under 2009 anordna ett ungdomsting för att ta reda på vad våra ungdomar prioriterar  
      och tycker är viktigt för Torsås framtid. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Turismansvarig Stine Breum 
Informatör Ulrika Widell 
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KS § 10/09 
AU § 280/08 
AU § 252/08          08/KS0041 
Miljöturism 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare inför 2008 i det turistprojekt som vi tillsammans med 
bland annat Regionförbundet vill driva avsatt 100 000 kronor som har för syfte att se 
vilka möjligheter som vi har att profilera Torsås inom turistsektorn. 
 
Via en förstudie ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta del av den 
forskning som finns om Östersjöområdets utveckling och förnyelsebar energi, även 
produktionsslag som traditionellt betraktas som miljövänliga, såsom vindkraft, vatten- 
kraft, vågkraft och solceller. Kunskapscentrat kan även sprida kunskap om lokala 
miljöidéer till exempel injektorn, som är konstruerad av Bengt Elofsson. 
 
Kostnaden för en sådan förstudie förvänta uppgå till cirka 200 000 kronor, varav Torsås 
kommun bidrar med maximalt hälften det vill säga 100 000 kronor. Ett externt företag 
får i uppdrag att samarbeta med kommunchefen, turistchefen och Möre Resurscentrum 
med att ta fram underlag och förutsättningar för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare budgeterat 100 000 kronor för det projekt som 
Regionförbundet då sa nej till. Förutsättningslös kontakt har tagits med Region- 
förbundet angående dessa tankar och de var då mycket positiva. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att inhämta synpunkter från partigrupperna om projektet Miljöturism samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2008-08-26 för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 
att arbeta vidare med ärendet och förtydliga idéerna i förstudien samt 
 
att upprätta en uppdragsbeskrivning som ska användas vid en eventuell upphandling av  
     konsult, 
 
därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning. 
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Fortsättning § 10/09, Miljöturism 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkat att, uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg att upprätta ett förslag till en strategi för turismen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att uppdra 
åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag till en strategi för turismen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inte satsa pengar på en förstudie gällande miljöturism, 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till en strategi för turismen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 11/09 
KS § 115/08 
AU § 98/08           08/KS0030 
Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun omfattar Gullabo, Söderåkra och Torsås sockna och har drygt 7 000 
invånare. Kommunen har tre större samhällen Torsås, Söderåkra och Bergkvara, varav 
Torsås är centralorten. Kommunens landareal är 469 kvm. Mellan Torsås centralort och 
kusten finns en utpräglad jordbruksbygd. Längs kusten finns det 5 fritidshusområden 
med cirka 500 hus. 
 
2006-01-01 bildades Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), ett kommunalförbund 
som ansvarar för avfallshanteringen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och torsås 
kommuner. KSRR håller på att ta fram en ny avfallsplan som beräknas vara färdig och i 
bruk under 2008. Den gemensamma planen innebär att man inom förbundet kan arbeta 
efter samma mål och hjälpas åt att skydda miljön och människor mot avfall, farliga 
ämnen och restprodukter. Planen syftar till att reducera avfallsmängden, minska ämnens 
farlighet, öka materialåtervinning, återföra organiskt avfall till kretslopp, förbättra avfall 
till energiåtervinning och deponering samt att ska en god kommunikation och ett 
förtroende hos kommunens invånare. 
 
KSRR arbetar även för att få en enhetlig standard på återvinningscentralerna i de fyra 
kommunerna och för att få marginaler inom verksamheten. Man avser därför att söka 
tillstånd enligt miljöbalken för ytterligare fem av dem, varav Torsås återvinningscentral  
är en av dessa. 
 
Det finns idag en återvinningscentral i Torsås inom kommunens fastighet Torsås 4:111. 
Fastigheten inrymmer förutom återvinningscentral för allmänheten även förråd och 
verkstad för tekniska kontoret. Detta gör att det är trångt inom fastigheten och att 
privatpersoner får samsas med hjullastare, lastbilar med mera. Om återvinningscentralen 
ska kunna utökas bör en flyttning av denna ske till en större tomtyta. Det finns dessutom 
önskemål från kommunens gata/park om att få ha hela den fastigheten där verksamheten 
är lokaliserad idag. 
 
Förslag på en ny lokalisering tas fram av tre orsaker, för att nytt tillstånd ska sökas, för 
att befintlig tomt är trång och för att kommunens gata/park behöver utrymmet där 
återvinningscentralen ligger. 
 
Förslag på lokalisering: 
 
• Sågverksgatan (Fastigheterna söder om gatan) 
• Mellströms bil 
• Torsås 2:42 (Sydöst om Faurecia Exhaust System AB) 
• Torsås 18:1 (Nordöst om Faurecia Exhaust System AB) 
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Fortsättning § 11/09, Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
• Växthustomten (Applerum 4:26) 
• Nordöst om Torshammar 
• Söder om före detta reningsverket. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att förhandla med Kalmarsundsregionens  
     Renhållare om eventuell markförsäljning eller tecknade av markarrende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att förhandla med Kalmarsundsregionens  
     Renhållare om eventuell markförsäljning eller tecknade av markarrende. 
-----  
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KS § 12/09           08/KS0263 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 1:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra nya 
bostadsfastigheter inom del av fastigheten Ragnabo 1:3. 
 
I planprogrammet föreslås 18 villatomter med en storlek på ungefär 1 000 kvm. I 
programområdet föreslås även områden för natur/lek. 
 
Planområdet är lokaliserat i Ragnabo, Bergkvara en dryg kilometer öster om E22. Norr 
om programområdet finns ett antal bostadsfastigheter och söder om området finns 
hagmark. Väster om programområdet finn jordbruksmark och öster om området ligger 
Eneskärsviken. Programområdet omfattar ungefär 3 ha. Marken ägs av PEAB. 
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden senast  
2009-01-16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av fastigheterna 
     Ragnabo 1:3. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 13/09 
AU § 424/08          08/KS0139 
Planprogram för Djursvik, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till planprogram för 
Djursvik, Torsås kommun. 
 
Bakgrunden till utredningen är en förfrågan till Torsås kommun om att tillskapa ny 
bebyggelse på festplatsområdet i Djursvik. Denna förfrågan har föranlett behovet av att 
studera Djursvik som helhet, för att utröna vilka platser som är värdefulla och bevara 
och vilka som kan bebyggas i förenlighet med Djursviks karaktär. 
 
Programförslaget har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagens 5 kap 20 §. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-11-24 § 225, att godkänna planprogram och 
behovsbedömning för Djursvik daterad 2008-11-10 och därefter översända handlingarna 
till Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet utan avvaktar kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till planprogram för Djursvik, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till planprogram för Djursvik, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-01-13    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 14/09 
AU § 419/08          06/KS0012 
Informationsärende, Skyltning minnesstenen i Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21 § 175 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg att ansöka om skyltning hos Vägverket samt undersöka en lösning för skötsel av 
stenen. 
 
Kommunen ansvarar för skötsel av stenen genom Rickard Olsson. 
 
Beslut föreligger daterat 2008-11-19 från Vägverket Region Sydöst angående vägskylt 
till Minnesstenen i Gullaboås.  
 
En förutsättning för att vägvisning ska medges är att anslutningen till målet är anpassad 
til den förväntade trafiken och att det finns ett tillräckligt antal parkeringsplatser i närhet 
till den aktuella platsen. 
 
I det aktuella fallet uppfylls inte dessa villkor. Vägverket Region Sydöst avslår därför 
ansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Vägverket Region Sydöst beslut gällande vägskylt till Minnesstenen i  
     Gullaboås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Vägverket Region Sydöst beslut gällande vägskylt till Minnesstenen i  
     Gullaboås. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 15/08 
AU § 420/08 
KS § 266/08 
AU § 372/08 
KF § 86/08 
KS § 222/08 
AU § 272/08 
AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Informationsärende, 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. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-01-13    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Fortsättning § 15/09, 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 § 15/09, 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 § 15/09, 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 2008-11-04:  
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-12-09 
 
Dom föreligger daterad 2008-11-18 från Länsrätten i Kalmar gällande överklagat beslut 
i Kommunfullmäktige 2008-09-17 § 86. 
 
Länsrätten i Kalmar län avslår överklagandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera domen från Länsrätten i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera domen från Länsrätten i Kalmar län. 
-----  
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS § 16/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, valberedningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-11-25, 2008-12-08 och valberedningen  
2008-12-01. 
 
Bert Appert, tp påtalar att även personalutskottets protokoll ska anmälas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 17/09   
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 2008-12-02: 
 
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 § 17/09, Folkhälsoråd 
 
att uppdra åt Folkhälsorådet att själv avgöra vilka ytterligare som ska ingå i  
     Folkhälsorådet, 
 
att redovisning av Folkhälsorådet sker till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse tre politiker till folkhälsorådet, Lena Gustafsson, v ordförande,  
     Ewy Svensson, m och Henrik Nilsson – Bokor, s. 
-----  
Exp till: 
Folkhälso- och drogförebyggande samordnare Karolina Eriksson 
Lena Gustafsson 
Ewy Svensson 
Henrik Nilsson - Bokor 
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KS § 18/09 
AU § 416/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – november 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom byggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – november 
2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Kommunstyrelsen lämnar ingen uppgift. 
 
Byggnadsnämnden beräknar överskott med +0,3 Mkr. Intäkterna högre än beräknat på 
grund av fler bygglov och ersättningar för plankostnadsavtal, licensavgifter. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,5 Mkr. VA underskott – 0,1 Mkr på grund av 
ökade underhållskostnader, Bergkvara reningsverk samt -0,4 Mkr för behov av åtgärder 
inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -2,5 Mkr, den ökade negativa avvikelsen jämfört med 
tidigare uppstår inom äldreomsorgen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +2,5 Mkr varav 1,2 Mkr på 
Korrespondensgymnasiet.  
 
Riktpunkt efter november = 92 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 § 392  
 
att kalla in socialchef Carina Leijon till nästa arbetsutskott 2008-12-09 för en  
redovisning av socialnämndens månadsuppföljning januari – oktober 2008, 
 
 att kostchefen ska till arbetsutskottets sammanträde 2008-12-09 redovisa förslag till 
 hur kostverksamheten kan anpassas till budget, 
 
 att kostchefen till arbetsutskottets sammanträde 2008-12-09 redovisa förslag till en halv 
 dags fördjupning av kostverksamheten i kommunen innefattande studiebesök i ett av  
 kommunens kök. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-12-08 
 
Socialchef Carina Leijon meddelar att budgetuppföljningen inte har fungerat fullt ut 
under året och redovisar bland annat avvikelser flera år tillbaka på Solgläntan. 
Socialchefen kommer att kräva att enhetscheferna lämnar en skriftlig redogörelse av 
budgeten varje månad. 
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Fortsättning § 18/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – 
november 2008  
 
Kostchef Ann Eklund informerar att den ekonomiska uppföljningen av 
kostverksamheten visar idag en avvikelse med – 1,5 Mkr. 
 
Kostchefen redovisar förslag på budget för 2009 samt rutiner och arbetssätt för en 
effektiv ekonomistyrning. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets ledamöter är välkomna till Torskolans matsal 2009-01-20 klockan 
12.15 – 16.15 för en fördjupning av kostverksamheten. 
 
 Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost uppdras att upprätta ett  
     förslag på gemensamt uppföljningssystem för nämnderna inför 2009 års  
     månadsredovisning,  
 
att förslaget redovisas på arbetsutskottet 2009-01-20, 
 

     att notera redovisningen från socialchefen och kostchefen, 
 

att arbetsutskottet medverkar vid en fördjupningsdag gällande kostverksamheten 
     2009-01-20 klockan 12.15 i Torskolans matsal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

     att notera nämndernas budget januari – november 2008. 
-----  
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KS § 19/09           09/KS0024 
Rekrytering samhällsbyggnadschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalutskottet beslutar 2009-01-13 § 1 att, underförutsättning av genomförda 
överläggningar med berörda fackliga organisationer, anställa Peter Persson, Ronneby, 
som samhällsbyggnadschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen med en lön på  
47 000 kronor/månad. 
 
Yrkande och propositioner  
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp och 
Sören Bondesson, s yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar att samhällsbyggnadschefen provanställs samt att 
fortsättningsvis ska vid rekrytering av förvaltningschefer provanställning ske. 
 
Vid av ordförande ställd proposition Roland Swedestams, s med fleras bifallsyrkande 
och Mona Magnussons, m yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Roland Swedestams, s med fleras bifallsyrkande.  
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att underförutsättning av genomförda överläggningar med berörda fackliga  
     organisationer, anställa Peter Persson, Ronneby, som samhällsbyggnadschef vid  
     samhällsbyggnadsförvaltningen med en lön på 47 000 kronor/månad. 
-----  
Exp till: 
Peter Persson, Ronneby 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Personalavdelningen 
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KS § 20/08           09/KS0027 
Personalbefrämjande aktiviteter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, v fråga gäller julfesten för personalen, kommunstyrelsens julklapp till 
anställda, frukten som finns för anställda på kommunhusen samt informationen till 
anställda när det gäller friskvård. 
 
Lena menar att det är viktigt att alla kommunens anställda får lika behandling. 
 
Yrkande och propositionen 
 
Lena Gustafsson yrkar att personalutskottet uppdras att se över rutinerna så att alla 
kommunens anställda får lika behandling vid ovan nämnda tillfällen samt att 
redovisning av kostnad och antal medverkande vid julfesten redovisas till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Lena Gustafssons, v yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt personalutskottet att se över rutinerna så att alla kommunens anställda får 
     lika behandling vid ovan nämnda tillfällen samt 
 
att en redovisning av kostnad och antal medverkande vid julfesten redovisas till  
     kommunstyrelsen. 
-----  
Exp till: 
Personalutskottet 
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KS § 21/09           08/KS0188 
Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c frågar med anledning av den nya omorganisationen inom bygg- och 
miljönämnden. 
 
1. Reglemente saknas 

Ordförande informerar om att förslag på reglemente från bygg- och miljönämnden 
inlämnas till kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för antagande. 

2. Delegation 
Kommunchefen informerar om att nuvarande delegationen gäller tills nytt beslutas. 
Delegation gäller vid alla positiva beslut och alla negativa beslut (bland annat 
avslag) ska lämnas till nämnden. 

     3. Arvode 
Ordförande sammankallar representanterna i arbetsgruppen för diskussion om 
förslag till arvode. 

4. Oro bland personalen 
Kommunchefen har tidigare lämnat en kort information men kommer att 2009-01-15 
att sammanträffa med personalen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

5. Anmodan från Länsstyrelsen 
Anmodan har inkommit från Karin Bergman från Länsstyrelsen angående 
omorganisationen. Kommunchefen uppdras att se över om skyldighet finns att svara 
på anmodan. 

      
     Kommunstyrelsen beslutar: 

 
att notera frågorna och svaren gällande den nya omorganisationen inom bygg- och  
     miljönämnden. 
-----  
 


