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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2009-02-03, 18.30 – 22.30      
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Henrik Nilsson – Bokor, s tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Tommy Pettersson, tp tjänstgörande ersättare för Bert Appert, tp  
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare 
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Eva Hansson Törngren, Arbetsförmedlingen Kalmar § 22 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum § 22 
 Kent Frost, ekonomichef § 22 – 29 
 Charlotte Sandell, flyktingsamordnare § 24 – 26 
 Ann Eklund, kostchef § 22 
 Tommie Sigvardsson, tekniska kontoret § 27  
  
Utses att justera  Kerstin Ahlberg  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-02-05 
plats och tid  
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 22 - 47  
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande  Kerstin Ahlberg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-02-03    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-02-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-02-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 22/09           09/KS0018 
Information från Arbetsförmedlingen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 att bjuda in en representant från 
Arbetsförmedling för en information om arbetsläget på arbetsmarknaden i Torsås 
kommun. 
 
Eva Hansson Törngren, Arbetsförmedlingen i Kalmar lämnar en lägesrapport om 
arbetsläget på arbetsmarknaden i Torsås kommun. 
 
• Från halverad arbetslöshet på två år till varseltopp på arbetsmarknaden 

hösten/vintern 2008. 
• Första halvåret en bristsituation. Svårt att finna utbildad och erfaren arbetskraft. 
• 2008 fick 444 torsåsbor, inskrivna på Arbetsförmedlingen ett nytt arbete. 
• Drygt 30 % i Torsås är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. 
• Sedan tidig höst ökar arbetslösheten. 
• Minskning av lediga platser (totalt under 2008 anmäldes 176 lediga jobb till 

Arbetsförmedlingen). 
• Varsel har ännu inte gett den fulla effekten, ändå ökar arbetslösheten (visstids- 

anställningar). 
• Hittills i år (2009) har 30 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ett nytt 

jobb. 
• 196 personer är öppet arbetslösa. 
• 44 personer i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program.  

 
Nystartsjobb 
 
• Förändringar i nystartsjobb från 2009-02-01. 
• Villkorsförändringar/förbättringar för arbetsgivare & arbetssökande. 
• Arbetssökande – Tidigare 12 månaders sammanhängande arbetslöshet, inte längre 

eftersom fler uppfyller villkoren) 
• Arbetsgivare – Kompenseras nu med ett belopp som motsvarar den dubbla 

arbetsgivareavgiften (cirka 64 %). 
 

Vad gäller vid anställning av Nystartjobb 
 
• Nystartsjobb är riktat till alla arbetsgivare, både privata och offentliga. 
• Stöd får beviljas arbetsgivare som inte har näringsförbud, skatteskulder eller 

betalningsanmärkning som inte är obetydlig. 
• För att Arbetsförmedlingen ska bevilja nystartsjobb ska lönen ligga på samma nivå 

som gällande kollektivavtal i branschen. 
• Nystartsjobb kan man få under lika lång tid som man har varit frånvarande från 

arbetslivet (max 5 år). 
• Om man vid årets ingång fyllt 55 år gäller nystartsjobb under dubbelt så lång tid 

som man varit frånvarande arbetslivet (dock längst 10 år). 
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Fortsättning § 22/09, Information från Arbetsförmedlingen 
 
Ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadspolitiska insatser 2009 
 
• I AMO Kalmar fördubblas antal programplatser jämfört med 2008 – från förbrukat 

nästan 9 000 årsplatser till 16 000 årsplatser. 
• Torsås har en total budget för program om cirka 16 miljoner kronor. 
• Halva beloppet bekostar anpassade arbetsplatser för funktionshindrade. 
• Halva beloppet för övriga program till exempel arbetsmarknadsutbildning, 

arbetspraktik, praktisk yrkeskompetens och för dem som är i JOB och UGA. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Eva Hansson Törngren, Arbetsförmedlingen i Kalmar. 
----- 
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KS § 23/09           08/KS0120 
Budget 2009, kostenheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar kostenhetens budgetavvikelse för 2008. (Mkr) 
 
Intäkter    -15 888 000  -16 015 395  -127 395 
Personalkostnader    9 888 000    10 680 303   792 303  
Övriga kostnader     5 600 000      6 489 199   889 199 
          -400 000      1 154 107     1 554 107  
 
Kostchef Ann Eklund redovisar nyckeltal som avser luncher, kronor per portion samt 
procent av portionspriset inom bildningsnämndens och socialnämndens verksamhets- 
område. 
 
Kostchefen redovisar även förslag till budget för 2009 samt fördelning för 
bildningsnämnden och socialnämnden. Förslag till långsiktiga kostnadsbesparingar 
överlämnas till ledamöterna. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att till arbetsutskottet 2009-02-10 redovisa förslag  
     till reviderad budget för kostenheten 2009, 
 
att kostchef Ann Eklund påbörjar en utredning om eventuellt att ändra nuvarande  
     organisation till att ha ett centralkök med flera mottagningskök samt att  
     redovisa eventuella kostnadsminskningar. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
Kostchef Ann Eklund 
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KS § 24/09 
AU § 11/09           09/KS0019 
Tillfällig förstärkning av personal på flyktingmottagningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att en ny verksamhet ska kunna byggas upp och etableras krävs mycket arbete. I 
Torsås kommun har flyktingmottagandet skett parallellt med det nödvändiga 
organisationsarbetet. Den första flyktingen kom till kommunen 2008-04-01 och idag har 
26 personer tagits emot. Ytterligare personer är under utredning. 
 
För att lyckas med våra intensioner och med vårt arbete på flyktingmottagningen så 
behöver vi ha utökade personella resurser. Torsås kommun behöver finansiera en 
assistent på 50 % och vi vill kunna säkra att den resursen finns knuten till verksamheten 
under ett år.  
 
För att finansiera detta så har flyktingsamordnaren ansökt om strukturella medel för 
betydande extraordinära kostnader i Kalmar län och fått beviljat projektmedel från 
Länsstyrelsen/Migrationsverket om 150 000 kronor. Ytterligare finansiering kommer att 
göras inom ramen för de extra ersättningar vi ansöker om för att påskynda etablering av 
utlänningar på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillsätta en assistent på 50 % under år 2009 på flyktingmottagningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillsätta en assistent på 50 % under år 2009 på flyktingmottagningen. 
-----   
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
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KS § 25/09 
AU § 12/09            09/KS0019 
Arbetslinje för flyktingar 
 
Ärendebeskrivning  
 
Syftet med Instegsjobb är att stimulera arbetsgivare att på sikt bredda sin 
rekryteringsbas genom att anställa nyanlända flyktingar och ge dem praktisk 
yrkeserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Självklart är en anställning en 
snabbare väg till att lära sig svenska språket. 
 
Kommunen får idag 7 500 kronor och denna kostnad är fast så innebär dessa 
anställningar (särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb) inte någon påfrestning på 
kommunens ekonomi.  
 
När kommunen anställer någon som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna och 
han eller hon läser eller fått löfte om SFI kan man få bidrag till lönekostnaden. Staten 
betalar 75 % av lönekostnaden dock högst 750 kronor per dag. 
 
Stödet ges max 6 månader i taget och mas 24 månader från det att uppehållstillståndet 
beviljats. 
 
Eftersom stödet kan ges både inom offentlig verksamhet och inom den privata kan dessa 
arbeten också vara en väg ut på den reguljära arbetsmarknaden i den privata sektorn.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ge kommunchef Tommy Nyberg mandat att teckna avtal med Arbetsförmedlingen  
     om anställningar i form av särskilt anställningsstöd av instegsjobb, 
 
att under förutsättning att skriftligt avtal träffas med Arbetsförmedlingen, anställa så  
     många som vi kan inom flyktingenheten, där det behövs.  
     Förutsättning är att de fackliga organisationerna lämnar sitt medgivande till de  
     aktuella tjänsterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ge kommunchef Tommy Nyberg mandat att teckna avtal med Arbetsförmedlingen  
     om anställningar i form av särskilt anställningsstöd av instegsjobb, 
 
att under förutsättning att skriftligt avtal träffas med Arbetsförmedlingen, anställa så  
     många som vi kan inom flyktingenheten, där det behövs.  
     Förutsättning är att de fackliga organisationerna lämnar sitt medgivande till de  
     aktuella tjänsterna. 
-----  
Exp till: Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 26/09 
AU § 13/09 
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 § 26/08, 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 förutsättningar 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 förslaget 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 § 26/08, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag på boende, ekonomi med mera utifrån 
utlämnade handlingar daterade 2009-01-15. Se vidare aktbilaga. 
 
Mona Magnusson, m och Håkan Algotsson, c medverkar inte i beslutet utan avvaktar 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunchefens förslag med tillägget, att förslag 
till avtal med Migrationsverket ska redovisat till kommunstyrelsen. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att redan fattade beslut om 
mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till kommunens storlek och dess 
förutsättningar i övrigt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, s yrkande med tillägg 
och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestam, s yrkande med tillägget, att förslag till avtal med Migrationsverket ska 
redovisats till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn (platser), 
 
att teckna avtal med Migrationsverket före 2009-09-01, 
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Fortsättning § 26/08, Ensamkommande flyktingbarn 
 
att starta upp ett HVB-hem för ändamålet och teckna hyresavtal med Torsås Fastighets 
     AB , gällande södra delen i Bryggargården för detta ändamål, 
 
att verksamheten förläggs organisatoriskt under kommunstyrelsen, 
 
att påbörja arbetet med rekrytering snarast för att kunna påbörja verksamheten under  
     hösten 2009, 
 
att förslag på avtal med Migrationsverket redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2009-02-03 
 
Synpunkter från överförmyndarnämnden över förslag om avtal gällande mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att redan fattade beslut 
om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till kommunens storlek och dess 
förutsättningar i övrigt. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på förslaget med motivering att i dagsläget har vi 
inga möjlighet att utöka organisationen, utan vill avvakta framtiden för att se 
konsekvenserna av vårt mottagande av 90 flyktingar på tre år. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på förslaget. 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande och Kerstin 
Ahlbergs, tp med fleras avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Lena Gustafssons, v bifalls yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt avslagsyrkande avges 4 ja-
röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Kerstin Ahlbergs, 
tp med fleras avslag på förslaget att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Henrik Nilsson – Bokor samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att teckna avtal om att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn (platser). 
-----  
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KS § 27/09           09/KS0033 
Tilläggsanslag enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson, tekniska kontoret föredrar ärendet. 
 
Under hösten har det aviserats att statsbidragen till särskilda satsningar kommer att öka i 
hela landet under år 2009 med 150 miljoner kronor. Behov och önskemål ska anmälas 
till Vägverket för bedömning senast 2009-03-01. 
 
Enligt upprättat förslag till förbättringsåtgärder på belagda vägar på det enskilda 
vägnätet i Torsås kommun, kostnadsberäknat till cirka 5,4 miljoner kronor, kan bidrag 
erhållas med cirka 2 miljoner kronor. Se vidare aktbilaga 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-01-20 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag i investeringsbudgeten för år 2009 med 4 miljoner kronor till 
förbättringsåtgärder av beläggningar på det enskilda vägnätet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att statsbidrag beviljas med 2 miljoner kronor, bevilja tilläggs-  
     anslag i investeringsbudgeten för år 2009 med 4 miljoner kronor till förbättrings-  
     åtgärder av beläggningar på det enskilda vägnätet i Torsås kommun,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent Frost för Torsås  
     kommuns räkning uppta nya lån för 4 miljoner kronor. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-12-16, 2009-01-13                    
och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 29/09           08/KS0120 
Förslag till kostnadsminskning med 3 % 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106, att uppdra åt nämnderna att redovisa 
ett kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma som 
ska redovisas senast 2009-02-02. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar skatter och bidrag för åren 2009 – 2011. 
 
Förändringar gentemot Kommunfullmäktiges beslut i november 2008 det vill säga 
försämrade skatteintäkter med 2,4 miljoner kronor för 2009, 5,3 miljoner kronor för 
2010 och 8 miljoner kronor för 2011. 
 
Uppdraget innebär ett förslag på kostnadsminskningar i storleken 10 miljoner kronor, 
vilket inte har lyckats. Tillsammans ligger förslaget som överlämnas till ledamöterna 
vid sammanträdet i storleksordning 6,5 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichefen och kommunchefen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-10. 
-----  
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KS 30/09             09/KS0027 
Redovisning personalens julfest 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 § 20 att kostnaden och antal medverkande vid 
kommunens julfest i december 2008 ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Buffe       80 371 kronor 
Övrig mat och dryck    2 117 kronor 
Uppträde     28 000 kronor 
Möblering        2 240 kronor 
Hyra lokalen           600 kronor 
Städning       2 080 kronor 
Dekoration      3 384  kronor 
Nybloms Papper      5 530 kronor 
 
Totalt cirka        124 322 kronor 
 
Exklusive mervärdesskatt och eget arbete av kommunkansliets personal. 
 
Antal anmälda till julfesten är 517 personer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----   
Expedieras till 
Lena Gustafsson
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KS § 31/09           08/KS0041 
Redovisning kostnader inflyttarservice 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 § 8, att samtliga kostnader gällande inflyttarservice 
redovisas till arbetsutskottet 2009-02-10. 
 
Lidh reklam    3 000 kronor (hela år 2008) 
Licenskostnad      12 500 kronor  
Utbildning     2 960 kronor 
Månadskostnad    2 550 kronor (oktober – december 2008) 
Möre Resurscentrum  63 648 kronor (hela år 2008) 
 
Totalt      84 658 kronor exklusive mervärdesskatt 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
Expedieras till 
Lena Gustafsson 
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KS § 32/09           09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Förändringar för redovisning av nämndernas budget är klar 
• Sammanträffande med LINE 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 33/09 
AU § 2/09            09/KS0008 
Beslutsattestanter 2009                                                                            
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2009-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2009-01-01. 
 
Driftsbudget 
 

Ansvar Text      Attestant     Ersättare 
 

11   Kommunchef    Tommy Nyberg   Kent Frost 
112  Ekonomichef    Kent Frost    Tommy Nyberg 
113  Personalchef    Per Lindberg    Tommy Nyberg   
115  Turistansvarig   Stine Breum -    Tommy Nyberg 
          Appelqvist 
116  Kostchef     Ann Eklund    Tommy Nyberg 
117  Säkerhetssamordnare Ulrika Widell    Tommy Nyberg 
119  Verksamhetsansvarig 
   Vågen      Tommy Olsson   Hans Gustafsson 
1102  Kansliadministratör  Yvonne Nilsson   Tommy Nyberg 
 
Balanskonto 
 
Ansvar Text      Attestant     Ersättare 
 
11   Kommunchef    Tommy Nyberg   Kent Frost 
112  Ekonomichef    Kent Frost    Tommy Nyberg 
1121  Redovisningsekonom Kent Frost    Tommy Nyberg 
1122  Ekonomiassisten, 
   kassa/bank    Kent Frost    Tommy Nyberg 
1122  Ekonomiassisten, 
   remittering    Kent Frost    Tommy Nyberg 
1132  Personalassistent   Carina Johansson   Birgitta Eriksson 
                 Mona Magnusson 
                 Per Lindberg 
1133  Löneassistent- 
   befattning 1    Birgitta Eriksson   Carina Johansson 
                 Mona Magnusson 
                 Per Lindberg 
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Fortsättning § 33/09, Beslutsattestanter 2009 
 
1134  Löneassistent- 
   befattning 2    Mona Magnusson  Birgitta Eriksson 
                 Mona Magnusson 
                 Per Lindberg 
912  Finansförvaltning  Kent Frost    Tommy Nyberg 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2009-01-01. 
-----  
Exp till:  
Samtliga berörda attestanter 
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KS § 34/09 
AU § 4/09            08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under december 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under december 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under december  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under december  
     2008. 
-----  
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KS § 35/09 
AU § 5/09            08/KS0012 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december 
2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under december 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december  
     2008. 
-----  
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KS § 36/09 
AU § 5/09 
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 § 36/09, 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 2009-01-13: 
 
att återremittera förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & Stuveri AB.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Förslag på nytt nyttjanderättsavtal från ekonomichef Kent Frost föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning från 
kommunstyrelsens behandling 2009-01-13. Bilaga 1. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätts- 
avtal och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att 
godkänna upprättat förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt Bert Apperts, tp avslags- 
yrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att 
godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB. Bilaga 2.
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Fortsättning § 36/09, Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar avslag på förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning 
från kommunstyrelsens behandling 2009-01-13. Bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätts- 
avtal och Kerstin Ahlbergs, tp avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att godkänna upprättat förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt Kerstin Ahlbergs, tp avslags- 
yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röst. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB. Bilaga 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 37/09 
AU § 6/09    
AU § 376/08 
AU § 263/08          08/KS0182 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås om att få 
förvärva mark på del av Gunnilkroka 1:6 för uppförande av ett enfamiljshus med 
tillhörande dubbelgarage, enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att under förutsättning att Anders Eriksson erhåller ett positivt förhandsbesked för  
     byggnation av bostadshus från byggnadsnämnden, kommer förslag till köpekontrakt  
     att upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-10-06 § 187, att meddela Anders Eriksson och Malin 
Simonsson att nämnden är positiva till nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage 
på fastigheten Gunnilkroka 1:6 del av. 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin 
Simonsson föreligger gällande förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6  
cirka 12 000 kvm enligt kartutdrag. Se vidare aktbilaga. 
 
Enligt telefonsamtal 2008-10-27 med Anders Eriksson vill han avvakta med ärendet tills 
överklagande tiden utgår (2008-10-31) gällande beviljat förhandsbeskedet från 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Anders Eriksson och 
Malin Simonsson, Torsås på ett markområde cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 
1:6 till ett pris av 120 000 kronor. 
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Fortsättning § 37/09, Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att bygglov beviljas, godkänna föreliggande köpekontrakt mellan  
     Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås på ett mark- 
      område cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 1:6 till ett pris av 120 000 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att bygglov beviljas, godkänna föreliggande köpekontrakt mellan  
     Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås på ett mark- 
      område cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 1:6 till ett pris av 120 000 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
-----   
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 38/09 
AU § 20/09           08/KS0255 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, ABVA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till ny ”ABVA” att gälla från och med 2009-01-01 föreligger. 
 
Skillnaden från tidigare allmänna bestämmelser är att en tydligare uppdelning har skett 
mellan bestämmelsen ”ABVA och den information som går ut till huvudmannens 
brukare/abonnenter. 
 
I huvudsak rör förändringarna förhållandet mellan huvudman och brukare/abonnent när 
det gäller 
 
• Ägaransvar och gränser 
• Inkopplingsbestämmelser 
• Drän- och dagvattenanslutningar. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 att godkänna upprättat förslag till ny ”ABVA 
samt att föreslå Kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till ny ”ABVA”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till ny ”ABVA”, Allmänna bestämmelser för brukande av  
     Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till ny ”ABVA”, Allmänna bestämmelser för brukande av  
     Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 39/09 
AU § 21/09           08/KS0260 
Kalmarsundskommissionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare i höstas träffades samtliga kommuner runt Kalmarsund i Mönsterås med 
ambitionen att inleda ett samarbete med syfte att förbättra kustmiljö runt sundet. 
Samtliga kommuner var positiva till en sådan samverkan. Under hösten har ett förslag 
processats fram som beskriver detta samarbete. Kalmar kommun kommer att anta detta 
förslag vid kommande kommunstyrelse med förslag till beslut enligt följande 
 
” Kalmarsund och Östersjön är i mångt och mycket en gemensam angelägenhet för 
samtliga kommuner. Mycket av välfärden, turism och profilen är kopplat till 
Kalmarsund och är beroende av ett vatten med hög kvalité. Genom att samarbeta över 
kommungränserna i Kalmarsundskommissionen kan åtgärder drivas för att säkra vårt 
gemensamma Kalmarsund för kommande generationer”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2009-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i Kalmarsundskommissionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i Kalmarsundskommissionen. 
-----  
Exp till: 
Kalmarsundskommissionen 
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KS § 40/09 
AU § 22/09           08/KS0259 
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att granska hur kommunstyrelsen arbetar med styrning och uppföljning av 
kommunens samlade verksamhet. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten ”Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Se vidare 
aktbilag. 
 
Av granskningen framgår det att kommunstyrelsen kan förbättra sin styrning och 
uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Revisorerna  anser att det är av 
yttersta vikt att kommunstyrelsen enas runt viktiga strategiska frågor och gemensamt 
arbeta med dessa. 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande. Revisorerna kommer i 
kommande överläggningar att diskutera rapportens innehåll med företrädare för 
kommunen. Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera rapporten Kommunstyrelsens styrning och uppföljning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera rapporten Kommunstyrelsens styrning och uppföljning. 
-----  
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KS § 41/09           08/KS0030 
Information, placering av återvinningscentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam redovisar Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) 
förslag på hur området kommer att se ut enligt skiss daterad 2008-08-16. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 256, att avslå KSRR:s framställan om 
planändring på del av fastigheten Torsås 2:42 med mera och hänvisar till industriområde 
3 söder om Spinova. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) att leta efter annan plats för 
     placering av återvinningscentralen samt 
 
att notera informationen. 
----- 
Expedierat till 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
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KS § 42/09 
AU § 23/09           09/KS0016 
Revidering av samlad bebyggelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till utökning av samlad 
bebyggelse för Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 258 att godkänna upprättat förslag, Torsås 
kommun, Samlad bebyggelse daterad december 2008 samt att överlämna förslaget till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag Torsås kommun, Samlad bebyggelse daterad december  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag Torsås kommun, Samlad bebyggelse daterad december  
     2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 43/09 
AU § 25/09           7/KS0170 
Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastig- 
heterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
 
Det finns en efterfrågan på byggrätter i närheten av Bergkvara och särskilt i strandnära 
områden vilket för planområdet mycket intressant för bostadsbebyggelse. Området 
utgörs idag främst av äldre åkermark, men har finns också ett elljusspår. Intill aktuellt 
planområde finns 17 villafastigheter. 
 
Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra 10 – 15 enbostadshus i två grupper inom 
området. För att skapa ett respektavstånd till befintliga bostäder föreslås bibehålla 
naturmark mellan befintlig och ny bebyggelse. Planområdet föreslås trafikmatas 
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.  
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 253 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring samt föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Synpunkter från Marie-Louise och Bertil Aspernäs med anledning av förslag till beslut 
om ny detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 3:23 och 3:28 föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg och Tommy Pettersson tp yrkar att kvarteret närmast Dalskärs camping 
undantas från fastställelse i avvaktan på utredning om konsekvenserna vid högre 
vattenstånd i havet för området mellan kvarteret ifråga och havet. 
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Fortsättning § 43/09, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, 
Torsås kommun 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Kerstin 
Ahlbergs och Tommy Petterssons, tp yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till arbetsutskottets förslaget och nej = enligt Kerstin 
Ahlbergs och Tommy Petterssons, tp yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röst. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att anta detaljplan för del av fastigheterna 
Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. Bilaga 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/09 
AU § 26/09 
AU § 349/08 

     KF § 84/08          08/KS0199 
Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag att förbättra vandringsleden så att det också blir en cykelled 
föreligger från Ann-Christin Johansson, Bergkvara. 
 
Det kan bli en mycket vacker sträckning och kan säkert resultera i ett ännu större antal 
besökande turister till vår kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att remittera medborgarförslag till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att svar på medborgarförslaget ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2008-12-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Tommy Sigvardsson deltar i länets arbetsgrupp för länsinfrastruktur. Gruppen ska göra 
en åtgärdsplanering för länsplanen. Tre objekts har föreslagits som kan vara aktuella 
och som tekniska nämnden ställer sig bakom 
 
• Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås, 
• Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
• Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 § 197 att cykelväg som nämns i medborgar-
förslaget är inplanerade som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 44/09, Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/09 
AU § 27/09 
KF § 133/06             06/KS0209 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson angående cykelväg mellan Torsås 
och Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Tommy Sigvardsson deltar i länets arbetsgrupp för länsinfrastruktur. Gruppen ska göra 
en åtgärdsplanering för länsplanen. Tre objekts har föreslagits som kan vara aktuella 
och som tekniska nämnden ställer sig bakom 
 
• Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås, 
• Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
• Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 § 197 att cykelväg som nämns i medborgar-
förslaget är inplanerade som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/09 
AU § 28/09 
KF § 140/08          KS 08/KS0265 
Medborgarförslag – Upprensning av Applerumsån, Torsåsån och Bruatorpsån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående upprensning av Applerumsån, Torsåsån och Bruatorpsån 
föreligger från Sigurd Mellström, Torsås. 
 
Kommunstyrelsen uppmanas att snarast försöka få till stånd en upprensning av 
rubricerade åar. Anledningen är de ständigt återkommande källaröversvämningar som 
drabbar fastigheterna i närområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Skrivelse har inkommit från Jan-Erik Persson, Torsås med anledning av inkommet 
medborgarförslag gällande upprensning av Applerumsån med flera. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens presidium styrelsen till berörda årensningsföretag för 
     en diskussion gällande upprensning av nämnda åar samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens presidium styrelsen till berörda årensningsföretag för 
     en diskussion gällande upprensning av nämnda åar samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 47/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-01-20 och personalutskottet 2008-09-16,  
2008-10-21, 2008-11-18, 2008-12-15, 2009-01-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
 
 
 
 
 
      
 


