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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-03-03, 18.30 – 22.00       
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Anita Eriksson c, tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef  § 49 - 51 
   
   
  
  
Utses att justera  Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-03-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 49 - 81 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Sören Bondesson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2009-03-03     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-03-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-03-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 49/09 
AU § 70/09 
AU § 44/09 
AU § 16/09           08/KS0120 
Internbudget 2009, Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag daterat 2009-02-10 till internbudget 2009 för 
kommunstyrelsen. 
 
Gullabo SK har till kultur- och fritidsnämnden ansökt om kommunalt anläggningsstöd 
på sammanlagt 116 000 kronor för uppsättning av nytt nät runt idrottsplatsen Dackehed 
samt inköp av två nya avbytarbås. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 29 att ställa sig positiva till ansökan 
samt att vidarebefordra ansökan till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 § 16 att kommunchef Tommy Nyberg kontaktar 
Gullabo SK för mer information i ärendet samt att ärendet återkommer i samband med 
att kommunstyrelsens internbudget behandlas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-24 
 
Förslag föreligger på reviderad internbudget 2009 daterad 2009-02-24 för 
kommunstyrelsen. 
 
Torsås Ryttare har till bildningsnämndens arbetsutskott ansökt om bidrag till ny 
belysning i ridhuset i Torsås. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2009-02-11 § 4 att överlämna skrivelsen som 
en ansökan om investeringsbidrag till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta upprättat förslag på internbudget 2009 daterad 2009-02-24 för  
     kommunstyrelsen, 
 
att avslå framställan från Gullabo SK och Torsås Ryttare om bidrag samt 
 
att meddela bildningsnämnden att inga pengar är avsatta under 2009 för investeringar  
     till föreningarna i kommunen. 
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KS § 49/09, Internbudget 2009, Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c och Roland Swedestam, s yrkar att ett besparingskrav med 300 Tkr 
tillförs kostenheten. 
 
Mona Magnusson, m yrkar att ett besparingskrav med 400 Tkr tillförs kostenheten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m yrkande finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt 
Håkan Algotssons, c med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande och nej = enligt 
Mona Magnussons, m yrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Mona Magnussons, m yrkande att ett besparingskrav med  
400 Tkr tillförs kostenheten. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta upprättat förslag på internbudget 2009 daterad 2009-02-24 för kommun- 
     styrelsen med förändringen att ett besparingskrav med 400 Tkr tillförs kostenheten. 
 
att avslå framställan från Gullabo SK och Torsås Ryttare om bidrag samt 
 
att meddela bildningsnämnden att inga pengar är avsatta under 2009 för investeringar  
     till föreningarna i kommunen. 
-----  
Expedierar till   
Ekonomikontoret 
Gullabo SK 
Torsås Ryttare 
Bildningsnämnden 
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KF § 50/09 
AU § 43/09 
KS § 23/09           08/KS0120 
Internbudget 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 2009-02-03: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar reviderad budget 2009 daterat 2009-02-10 för kost-
verksamheten samt prislista för måltider Torsås kommun 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Tkr     Budget 2008  Verkligt utfall Budget 2009  
           2008 
Intäkter    -15 888   -16 015    -17 760 
Kostnader     15 488         17 169        17 760  
Resultat           -400       1 154            0 
        
Bildningsnämnden    8 029      8 700      9 037 
Socialnämnden     6 215      7 000      7 050 
Mjölnerskolan     1 244      1 000      1 028 
Extern försäljning       469    645 
Summa     15 488    17 169    17 760 
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Fortsättning § 50/09, Internbudget 2009, kostenheten 
 
Bildningsnämnden 
Budget 2008             8 029 
Tilläggsbudget 2009  
* Löneökningar               335     
Effektivitetskrav 2009  
* Ökning övriga kostnader            673     
Summa              9 037 
 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige har för 2009 antagit portionspriser för debitering av de som äter 
(pensionärerna) som täcker kostnaderna som debiteras för kostenheten. Socialnämnden 
har på detta sätt redan fått kompensation för ökade kostnader. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa internbudget 2009 för kostenheten enligt reviderad bilaga från  
     ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att delegation lämnas till kostchef Ann Eklund att arbeta in 
sparbetinget om 400 Tkr i kostverksamheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotssons, c yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa internbudget 2009 för kostenheten samt 
 
att delegation lämnas till kostchef Ann Eklund att arbeta in sparbetinget om 400 Tkr i  
      kostverksamheten. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
Kostchef Ann Eklund 
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KS § 51/09 
KS § 48/09 
AU § 40/09 
KS § 29/09           08/KS0120 
Förslag till förändrade budgetramar 
 
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 2009-02-03: 
 
att notera informationen från ekonomichefen och kommunchefen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att ärendet fortsätter att behandlas i partigrupperna, 
 
att infordra ytterligare kompletteringar för att uppnå den totala kostnadsminskningen i 
     storlek 10 Mkr (3 %), 
 
att en lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-03-10. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-23 
 
Bert Appert, tp meddelar att förslaget på kostnadsminskning för bildningsnämnden inte 
har varit föremål för politisk behandling. 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om nya budgetförutsättningar för 2009 – 2011. 
 
Den information som kommit fram sedan årsskiftet visar att den ekonomiska krisen blir 
djupare än beräknat. 
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Fortsättning § 51/09,  Förslag till förändrade budgetramar 
 
För Torsås kommuns del innebär dessa nya budgetförutsättningar 4,6 Mkr i minskade 
intäkter för 2009. Budgeterat resultat 2009 är 4 Mkr. 
 
Skolchef JanEric Assarsson redovisar förslag på besparingar inom bildningsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Sparkrav      1 898 000 
Tillkommande kostnader 2 630 000 
Kostnader         693 000 
        5 221 000 
 
Sparat       4 300 000 
Kvar          900 000 
 
Antal lärartjänster (heltid) för grundskolan höstterminen 2009 = 57.36 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om förslag på besparingar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 
 
En avdelning på Sophiagården läggs ner. 
 
Den dagliga verksamheten på Torpgatan tillsammans med skolans nuvarande 
verksamhet där, övertas av socialpsykiatrin.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen tas bort. En gemensam chef för hemtjänsten. 
 
Gemensam lösning när det gäller receptionen. 
 
Hyreshöjning 2009 med 4 % för särskilt boende. 
 
Socialchefen hoppas på nytt trygghetsboende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-23: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2009-03-03 samt 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost, skolchef JanEric Assarsson och  
     socialchef Carina Leijon. 
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Fortsättning § 51/09, Förslag till förändrade budgetramar 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har jämfört Torsås kommuns faktiska netto- 
kostnader 2007 i olika verksamheter med för kommunens framräknade standardkostnad 
enligt kostnadsutjämningssystemet och resultatet framgår nedan. 
 
Mkr        Nettokostnader  Standardkostnader 
Barnomsorg       28,3      27,6 
Grundskola       64,7      60,2 
Gymnasieskola      31,7      30,1 
Individ- och familjeomsorg   13,4      12,6 
Äldreomsorg       85,6      88,1 
 
Vidare har den pedagogiska verksamheten uppvisat årliga överskott i storleksordning  
2 Mkr de senaste två åren. 
 
Alliansen (Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Anita Eriksson samtliga c, Marie Jansson, 
kd och Mona Magnusson, m kommer inte att lägga något förslag på förändrade 
budgetramar. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar att bildningsnämndens budgetramar för 2009 minskas med 
2 Mkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla sitt egna yrkande att 
bildningsnämndens budgetramar för 2009 minskas med 2 Mkr. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Anita Eriksson samtliga c, Marie Jansson, kd och 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bildningsnämndens budgetramar för 2009 minskas med 2 Mkr. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 52/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-02-03 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 53/09           09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Ledningsgruppen önskar ett sammanträffande med kommunstyrelsen för en 

förutsättningslös diskussion när det gäller mandat och förväntningar som politikerna 
har på ledningsgruppen. 
I ledningsgruppen ingår kommunchefen, personalchefen, ekonomichefen, 
socialchefen, skolchefen samt samhällsbyggnadschefen. 

• Ansvar för enhetscheferna när det gäller ekonomi, budget med mera. 
• LEAN, ska arbetas in i styrkorten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ledamöter sammanträffar ledningsgruppen för en förutsättnings-  
     lös diskussion när det gäller mandat och förväntningar som politikerna har på  
     gruppen samt  
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 54/09 
AU § 76/09 
AU § 55/09 
KS § 299/08 
AU § 377/08 
AU § 345/08 
AU § 324/08 
AU § 379/07          09/KS0064 
Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 299, att teckna nytt avtal i fem år med Garpens 
Vänner från och med 2009 samt att bevilja bidrag enligt trappmodellen, det börjar med 
125 000 kronor och avtar med 25 000 kronor per år (125 000 kronor år 1, 100 000 
kronor år 2 och så vidare) för att inom fem år vara helt bidragsoberoende. 
 
Förslag föreligger på avtal mellan Torsås kommun och Garpens Vänner. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att återremittera ärendet eftersom finansiering av beslutet fattas,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal mellan Torsås kommun och Garpens Vänner, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 221. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag till avtal mellan Torsås kommun och Garpens Vänner, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 221. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
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KS § 55/09 
AU § 80/09           09/KS0053 
Cykelbana i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Tina Heiman, Torsås Mötesplats gällande cykelbana i Gullabo. 
 
Ungdomarna på fritidsgården i Gullabo har tillsammans med sina föräldrar utsett ett 
område i Gullabo som kan vara mycket lämpligt för ändamålet. 
 
Området ägs av Torsås kommun. Banan ska i så fall börja vid återvinningsstationen, 
fortsätta utmed tennisbanan och sluta mellan lilla fotbollsplanen och tennisbanan. 
Området är idag skräpigt och otillgängligt men kommer med dessa ungdomars försorg 
bli omskött och snyggt. 
 
Karin Seebass på biblioteket i Torsås kan bevilja pengar enligt projektet ”En påse med 
pengar” som finns för att ungdomar med önskemål ska kunna genomföra enkla projekt. 
Dessa pengar beviljas endast om Torsås kommun går med på att en cykelbana anläggs 
där. Det är inte frågan om några byggnadsprojekt utan i stället ska så kallade gupp och 
hinder bildas genom att schaktmassor (cirka 1 lass) från Valfridsbo planeras ut till den 
tänkta banan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta mark för uppförande av en cykelbana på del av Binnaretorp 1:41. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upplåta mark för uppförande av en cykelbana på del av Binnaretorp 1:41. 
-----  
Expedieras till 
Tina Heiman, Torsås Mötesplats 
Johan Ohlsson, Gullabo 
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KS § 56/09 
AU 81/09            09/KS0057 
Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen – 
deltagare i styrgruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Regionförbundets styrelsemöte 2008-06-04 beslöt styrelsen att inte ansöka till 
Kulturhuvudstad samtidigt som styrelsen enhälligt beslutade att ta fram en strategi för 
kulturens roll i den regionala utvecklingen. Syftet med strategin är att uppdatera synen 
på kultur och tillvarata dess potential i det lokala och regionala arbetet med att stärka 
länets tillväxt och attraktionskraft. 
 
För att kunna upprätta strategin fordras ett brett engagemang bland berörda aktörer, en 
fördjupad lokal och regional dialog, en attitydförändring vad gäller synen på kulturen 
som enbart ”kulturkultur” och kostsam samt en ökad insikt om dess potential och 
möjliga roll i samhällsutvecklingen. 
 
Regionförbundet i Kalmar län har ansvaret att samordna och driva processen att 
utveckla en regional strategi med lokal förankring. 
 
En Styrgrupp ansvarar för att leda processen och förankra och ta fram förslag till 
beslut. I gruppen ingår representanter från länets tolv kommunstyrelser och 
landstingsstyrelsen samt Regionförbundets kulturrapportörer. Regionförbundets styrelse 
utser därutöver ordförande i gruppen. 
 
Tretton lokala team har en nyckelfunktion i utvecklingsarbetet. De leder den lokala 
processen i respektive kommun och landsting. Varje kommunstyrelse i länet och 
landstingsstyrelse utser lämplig samordnare för sitt team och den personal som ska ingå. 
För att uppnå önskad effekt bör ansvariga för bland annat kultur-, närings-, turism-, 
skol-, hälso-, miljö- och sociala frågor knytas till respektive tema.  
 
En Utvecklingsgrupp bestående av Regionförbundets tjänstemän med ansvar för 
kultur-, näringslivs-, informations-, besöksnärings-, ungdoms- och miljöfrågor har det 
övergripande ansvaret för processen. 
 
En Projektledare anställs för att samordna och driva processen. 
 
Ett antal nationella och regionala Inspiratörer knyts till processen för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar. 
 
Det första steget för att komma igång med arbetet är att bilda en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda. 
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Fortsättning § 56/09, Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den 
regionala utvecklingen – deltagare i styrgruppen 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24:  
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen under mars 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse ledamot Christina Lönnqvist, s i bildningsnämnden som representant i 
     styrgruppen. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Maria Agestam 
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KS § 57/09 
AU § 82/09           09/KS0042 
Redovisning över inlämnade namnlistor gällande sophantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad överlämnar vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-01-28 
protestlistor med namnunderskrifter till ordförande Ann-Britt Mårtensson.  
 
Budskapet med listorna är att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) vill ta bort den 
väl fungerande sophämtningen som finns i Torsås kommun. Boende/brukare i Torsås 
kommun motsätter sig detta och vill ha en återgång till/behålla grindsystemet samt vill 
ha en folkomröstning i frågan. 
 
Röstberättiga vid kommunala val 2008-03-01, 5 647 personer (5 % 282,35). 
 
Antal underskrifter på inlämnade listor: 322 stycken varav 
 
• 8 stycken med oläsliga namn 
• 169 stycken med ej kompletta adresser 
• 12 stycken ej röstberättigade 
• 4 stycken har skrivet på två listor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58/09 
AU § 33/09           06/KS0203 
Hemställan om ändring fast avgift, kommunalt VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagfarna ägare till fastigheterna Ragnabo 1:27, 1:24, 1:21, 1:28 och 1:35 hemställer om 
sänkt fast avgift för kommunalt VA till samma nivå som gemensamhetsanläggning 
Ragnabo ga:5 alternativt nivå som anses skälig med hänsyn till bakgrundsbeskrivning i 
inkommen hemställan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07 § 275 att överlämna inkommen hemställan till 
tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tommie Sigvardsson, tekniska kontoret yttrande daterat 2007-10-03 föreligger, att 
fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för VA i Torsås kommun vilket 
innebär ingångna avtal ej innefattas av antagna taxor för VA-kollektivet inom Torsås 
kommun. Lämpligt kan vara att från och med år 2007 erbjuda tidigare nämnda 
fastigheter en taxa, samma som gäller för gemensamhetsanläggning inom VA-
verksamhetsområdet i Torsås. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-01-20 § 6 att ställa sig bakom Tommie Sigvardssons 
yttrande daterat 2007-10-03 samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom Tommie Sigvardssons yttrande daterat 2007-10-03 vilket innebär att  
     från och med år 2007 erbjuda tidigare nämnda fastigheter en taxa, samma som gäller 
     för gemensamhetsanläggning inom VA-verksamhetsområdet i Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom Tommie Sigvardssons yttrande daterat 2007-10-03 vilket innebär att  
     från och med år 2007 erbjuda tidigare nämnda fastigheter en taxa, samma som gäller 
     för gemensamhetsanläggning inom VA-verksamhetsområdet i Torsås samt 
 
att tekniska nämnden verkställer justeringen av taxa enligt beslut. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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KS § 59/09 
AU § 36/09 
AU § 274/08          08/KS0096 
Hemställan om markförvärv norr om Garvaren 3 i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Lars Sjöholm, Dag-Östen Sjöholm och Catherine Sjöholm 
om att få förvärva mark norr om Garvaren i Bergkvara, cirka 500 kvm enligt kartutdrag.   
 
Om familjen Sjöholm blir ägare till marken kommer marken att upplåtas till en kostnad 
för båtuppställning vintertid, då med tillgång till vatten, vilket inte finns idag.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26; 
 
att avvakta med ställningstagande till tekniska nämnden har löst vägfrågan i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-09-23 att avvakta kommande budgetprocess. 
 
I budgeten för 2009 är 600 000 kronor avsatta för detta ändamål. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, m, Kerstin Ahlberg, tp och Roland Swedestam, s yrkar avslag på 
framställan om att få förvärva mark norr om Garvaren 3 i Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå framställan om att få förvärva 
mark norr om Garvaren 3 i Bergkvara.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om att få förvärva mark norr om Garvaren 3 i Bergkvara.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om att få förvärva mark norr om Garvaren 3 i Bergkvara.  
-----  
Expedieras till 
Lars, Dag-Östen och Catherine Sjöholm 
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KS § 60/09 
AU § 41/09 
AU § 7/09            08/KS0032 
Uppsägning hyresavtal turistbyrån i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Torsås Fastighets AB gällande 
fastigheten Stinsen 1 i Bergkvara. I fastigheten bedrivs turistbyråverksamhet. 
 
Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen minst nio månader före den avtalade 
hyrestidens utgång (31 december) i annat fall är kontraktet förlängt med ett år för varje 
gång.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att bjuda in turismansvarig Stine Breum – Appelqvist till arbetsutskottet 2009-02-10 för 
     en redovisning av turistbyråns verksamhet inkluderat besöksstatistik.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Turismansvarig Stine Breum – Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Lokalerna som uthyrs av Torsås Fastighets AB för en kostnad av 114 000 kronor per år 
används inte hela året. Helhetshälsan hyr en del av lokalerna utav turistbyrån. 
 
Under 63 dagar 2008 har turistbyrån haft 3 500 besökande. Däremot är det många som i 
stället använder mail. En fjärdedel av besökarna är tyskar, danskar och holländare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att de lokaler i Bergkvara som turistbyrån hyr av Torsås Fastighets AB sägs upp samt  
 
att turismansvarig fortsätter leta efter andra alternativ för turismverksamheten från och    
     med 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att de lokaler i Bergkvara som turistbyrån hyr av Torsås Fastighets AB sägs upp samt  
 
att turismansvarig fortsätter leta efter andra alternativ för turismverksamheten från och    
     med 2010.  
-----  
Expedieras till 
Torsås Fastighets AB 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2009-03-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
KS § 61/09 
AU § 42/09           09/KS0048 
Mål 2009, Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annika Persson – Åberg föredrar ärendet. 
 
Uthållig kommun är ett program där Energimyndigheten stärker deltagande kommuner 
att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i olika delar av kommunens 
verksamheter. 
 
Arbetsgruppen har arbetet fram ett förslag på mål och aktiviteter som ska genomföras 
under år 2009.  
Aktiviteterna som finns med i förslaget är mestadels aktiviteter som berör kommun-
husen och dess tjänstemän. Även en informationskampanj ut mot kommuninvånarna är 
planerad. 
 
Kommunstyrelsen har 2008-05-06 § 116 antagit följande övergripande mål 
 
• Fossilbränslefritt 2030 – inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Torsås kommun  
• Bidra till en förbättrad kunskapsnivå/intresse bland näringsliv, privatpersoner och 

myndigheter vad gäller 
energifrågor 
energianvändningens påverkan på vår miljö 

• Effektivisera elanvändningen och transportarbetet 
• Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi 
• Produktionen av förnyelsebar elenergi ska senast 2012 vara minst 50 % av 

kommunens totala elanvändning (genomsnitt för senaste 5-årsperioden). 
 

Arbetsgruppen förslag på mål, delmål och aktiviteter 
 
• Fossilbränslefritt 2030 – inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Torsås kommun  
• Bidra till en förbättrad kunskapsnivå/intresse bland näringsliv, privatpersoner och 

myndigheter vad gäller 
energifrågor 
energianvändningens påverkan på vår miljö 

• Effektivisera elanvändningen och transportarbetet 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna arbetsgruppens förslag till mål för programperioden samt aktiviteter för år  
     2009 med revideringen 
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Fortsättning § 61/09, Mål 2009, Uthållig kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsgruppens förslag till mål för programperioden samt aktiviteter för år  
     2009 med revideringen ”att 2010 kommer minst tre skolor eller barnomsorgs- 

     verksamheter ingår i Grön flagg”. 

-----  
Expedieras till 
Annika Persson Åberg 
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KS § 62/09 
AU § 45/09           09/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om driftbidrag för år 2009 på 140 000 kronor. 
Föreningen ansöker samtidigt om förskottsbetalning av halva beloppet (70 000 kronor). 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftsbidrag för år 2009 på 240 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 301 i 2009 års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 301 i 2009 års budget. 
----- 
Expedieras till 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
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KS § 63/09 
AU § 46/09           09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under januari 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under januari 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under januari  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under januari  
     2009. 
-----  
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KS § 64/09 
AU § 47/09           09/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under januari 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under januari 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under januari  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under  
     januari 2009. 
-----  
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KS § 65/09 
AU § 48/09           08/KS0180 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
december 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsärende gällande inköp under december 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under december 2008. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen  
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KS § 66/09 
AU § 50/09           08/KS0032 
Personuppgiftsombudets rapport för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under år 2008 har Kerstin Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetat utifrån 
personuppgiftslagen avseende personuppgiftsombudets uppgifter. Råd och stöd har getts 
till kontaktpersonerna i respektive nämnd i den funktion dessa har. 
 
Arbetet under det gångna året framgår av bilagd rapport. Där framgår också åtgärder 
som behöver ske av nämnderna för att hantering av personuppgifter ska bli bättre. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera personuppgiftsombudets rapport för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera personuppgiftsombudets rapport för 2008. 
-----  
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KS § 67/09 
AU § 51/09           07/KS0033 
Konsumentverksamheten i Torsås 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsumentverksamhetens huvudmål är att i förebyggande syfte ge konsument- 
information till enskilda, att stödja invånarna i deras roll som konsumenter och hjälpa 
dem som köpare och förbrukare av varor och tjänster. 
 
Genom telefonrådgivning till enskilda konsumenter 
• Ge råd inför köp av varor och tjänster 
• Ge information i hushållsekonomiska frågor 
• Ge upplysning om gällande lagstiftning, regler och rättspraxis inom 

konsumentrådgivning 
• Ge råd och hjälp vid reklamationer av varor och tvister vid tjänster. I de fall en lokal 

uppgörelse inte kan nås – ge råd och anvisningar hur konsumenten kan föra fram 
frågan vidare, till exempel till Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätt. 

 
Torsås kommun köper från och med 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har tillgång till sex 
timmars telefontid per vecka. Konsumentvägledningen är tillgänglig för bokade besök 
när kontoret är bemannat, undantag under telefontid. 
 
Antal ärende har under året 2008 varit 237, en ökning med cirka 10 %. 
Antalet förebyggande rådgivningar har under året varit 71. 
Antal reklamationer under året har varit 166. 
 
Verksamhetsberättelse för 2008 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2008, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2008, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
-----  
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KS § 68/09 
AU § 54/09           09/KS0040 
Köpekontrakt för del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i Skruvemåla 
AB på del av fastigheten Torsås 2:42, cirka 5 340 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör cirka 68 400 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja fastigheten del av 
     Torsås 2:42, cirka 5 340 kvm till Svensk Entreprenad i Skruvemåla AB till en  
 kostnad av 68 400 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja fastigheten del av 
     Torsås 2:42, cirka 5 340 kvm till Svensk Entreprenad i Skruvemåla AB till en  
 kostnad av 68 400 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg  
     underteckna köpekontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Svensk Entreprenad i Skruvemåla AB 
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KS § 69/09 
AU § 56/09         
KF § 106/09          08/KS0120 
Samverkan individ- och familjeomsorgen IFO 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg tillsammans med socialchef Carina Leijon att kontakta en närkommun för att 
allvarligt diskutera möjligheten att samverka kring individ- och familjeomsorgs- 
verksamheten. 
 
Under hösten 2008 tog socialcheferna i Emmaboda, Nybro och Torsås initiativ till att 
förutsättningslöst påbörja ett arbete för att hitta ytterligare samverkansområden utöver 
alkoholhandläggningen. Det första mötet hölls 2008-09-12 i Nybro och förutom 
socialcheferna deltar respektive IFO-chefer för verksamheten.  
 
De flesta områden kan komma att belysas. De som inledningsvis noterats är  
 
*Familjerådgivning 
* Skuldsanering 
* Socialjour 
* Familjerätt 
* Medling 
* Stödfamilj, 
* Familjehem 
* Jourhem Utbildning 
* Mentorstöd 
* Fältverksamhet. 
 
För närvarande är fokus på familjerådgivning, där målsättningen är att komma ur 
nuvarande avtal 2001-01-01, för att istället ha en gemensam egen lösning. IFO-cheferna 
arbetar med den frågan liksom med möjligheten att rekrytera och ha en gemensam bank 
av familjehem och stödfamiljer liksom jourhem. Tidsplanen för detta arbete är att 
presentera ett förslag innan semesterperioden startar. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-01-22 § 6, att informera Kommunfullmäktige om att 
arbete kring samverkan bedrivs med Emmaboda och Nybro kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande samverkan inom individ- och familjeomsorgen. 
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Fortsättning § 69/09, Samverkan individ- och familjeomsorgen IFO 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande samverkan inom individ- och familjeomsorgen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 70/09 
AU § 57/09           09/KS0043 
Skrivelse gällande ridning på Lionsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Marie och Christer Larson med anledning av att det 
förekommer att någon/några personer ringer till ridskolan Torsås Ryttare och stoppar 
ryttare på Lionsleden och på ett otrevligt sätt säger att man inte får rida där. 
 
Marie och Christer vill ha klargörelse om vad som gäller i Torsås kommun när det 
gäller ridning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att göra en översyn av ordningsstadgan när det gäller ridning och mopedkörning på 
     motionsslingan,  
 
att även se över om det finns någon överenskommelse vad som gäller Lionsleden, 
 
att notera inkommen skrivelse från Marie och Christer Larson gällande ridning på  
     Lionsleden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att göra en översyn av ordningsstadgan när det gäller ridning och mopedkörning på 
     motionsslingorna i kommunen,  
 
att även se över om det finns någon överenskommelse vad som gäller Lionsleden, 
 
att notera inkommen skrivelse från Marie och Christer Larson gällande ridning på  
     Lionsleden. 
-----  
Marie och Christer Larson 
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KS § 71/09 
AU § 59/09 
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 2009-01-13: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Personalutskottet beslutar 2009-01-26 § 4 att all personal ska erhålla julgåva av 
enhetligt slag. Julgåvan ska bestå av en gemensam julfest då all personal ska ha 
möjlighet att delta eller en enhetlig julklapp. Utöver ovanstående delas inga andra 
julgåvor ut. 
 
Den fria frukt som tillhandahållits på några av kommunens arbetsplatser får ej 
förekomma. 
 
Personalchefen Per Lindberg uppdras att tillse att informationen om de friskvårds- 
aktiviteter kommunen erbjuder når ut till alla kommunens anställda. 
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Fortsättning KS § 71/09, Personalbefrämjande aktiviteter 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera personalutskottets beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera personalutskottets beslut. 
-----  
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KS § 72/09 
AU § 18/09           09/KS0017 
Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutar 2008-11-21  
 
att avge yttrande över LSS-kommitténs betänkande ”Möjlighet att leva som andra – ny 
lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt 
 
att i skrivelse till kommunstyrelserna och landstingsstyrelserna informera 
medlemmarna om förbundets ställningstagande samt om möjligheten även för icke-
remissinstanser att lämna spontanyttrande över LSS-kommitténs betänkande. 
 
Remissvar och spontanyttranden i sex (6) exemplar ska vara inkomna senast  
2009-02-06 till Socialdepartementet. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-12-17 § 107 uppmana kommunstyrelsen att lämna 
synpunkter till regeringen om slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra – ny lag om 
stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) samt att 
yttrande består i att till fullo ställa sig bakom det remissvar styrelsen för Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) beslutat 2008-11-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att ställa sig bakom det remissvar styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting  
     (SKL) beslutat 2008-11-21, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande LSS-kommitténs slutbetänkande. 
-----  
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KS § 73/09 
AU § 60/09 
AU § 400/08          08/KS0248 
Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt skollagens 4 kap 6 och 7 §§ (grundskolan) och 6 kap 6 § (särskolan) är 
hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan 
särskild omständighet. 
 
Skyldigheten omfattar inte sådana elever som väljer att gå i annan grundskolan än den 
som kommunen annars ska ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever 
som väljer att gå i en fristående skola. 
 
Förslag på information till föräldrar om skolskjuts samt reglemente för skolskjuts- 
verksamheten i Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25: 
 
att översända reglementet gällande skolskjutsverksamheten till barn- och  
     utbildningsnämnden för synpunkter samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 105 att ingå till Kommun- 
fullmäktige med begäran om fastställande av nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att fastställa nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
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Fortsättning § 73/09, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
 Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar att reglementet revideras med att chauffören ska uppmana 

eleverna att ta på sig säkerhetsbältet vid resa. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marie Janssons, kd yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammankalla till ett föräldramöte med 
     anledning av upprättat skolskjutsreglemente. 
-----  
Expediera till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 74/09 
AU § 61/09 
KF § 123/08          08/KS0235 
Medborgarförslag – Cykelväg, Södra Kärr - Bergkvara   
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg Södra Kärr – Bergkvara föreligger från Solveig 
Johansson, Torsås. 
 
I samband med vatten och avloppsfrågan söderut från Bergkvara kan man ha i åtanke att 
samtidigt göra en cykelväg från Södra Kärr till Bergkvara eftersom E22:an i dagens läge 
inte är cykelvänlig på grund av tung trafik i båda riktningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-12-17 § 214 att planerad ledning kommer att 
nedgrävas i jordbruksmark vilken även i fortsättningen kommer att brukas, vilket 
omöjliggör att en cykelväg kan anläggas i ledningssträckningen Hänvisar till tidigare 
svar på medborgarförslag angående cykelled Bergkvara 2008-11-18 § 197, att 
cykelvägar är inplanerade som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 75/09 
AU § 66/09 
AU § 24/09           09/KS0015 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, invid Dalskärs småbatshamn i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avsikten är att reglera användningen för park-, sjöbodar med mera i området. 
 
Kostnad enligt offert daterad 2008-10-01 från Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar, 
100 000 kronor exklusive moms, grundkarta och fastighetsförteckning. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 261 att efterhöra med kommunstyrelsen om 
planläggning av fastigheten Bergkvara 2:1, invid Dalskärs småbåtshamn i Bergkvara 
kan påbörjas enligt inkommen offert. Finansiering sker inom byggnadsnämndens budget 
2008. Beräknat överskott för 2008 cirka 400 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsen är positiva till att området planläggs samt 
 
att finansiering ska ske inom bygg- och miljönämndens befintliga budget 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen är positiva till att området planläggs samt 
 
att finansiering sker inom bygg- och miljönämndens befintliga budget 2009. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 76/09 
AU § 67/09           08/KS0242 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns en nyligen fastställd detaljplan för aktuellt planområde, antagen 2008-03-26. 
 
Syftet med den nu aktuella planändring är främst att 
 
• tillskapa fler ”strandtomter” invid planerad sjö 
• justera lokalgata i norra delen av planområdet 
• utöka byggrätterna och göra dem mer flexibla 

 
Detaljplanen omfattar allmän platsmark som är privatägd, där kommunen skall vara 
huvudman. I samband med planutställningen ansöks därför om att allmän platsmark 
skall avstås till kommunen enligt PBL 6:19 förordningen. Ansökan enligt PBL 6:19 
förordnande sänds med tillhörande karta endast till direkt berörda fastighetsägare och 
myndigheter. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2009-02-16 framföras skriftligen till 
Torsås kommun, Bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för fastigheten  
     Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås kommun, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande upprättat förslag på detaljplan för fastigheten 
     Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås kommun. 
-----  
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KS § 77/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-02-10 och personalutskottet 2009-01-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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AU § 78/09           09/KS0072 
Fastighetsreglering berörande Torsås 2:42 och 12:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på fastighetsreglering berörande Torsås 2:42 och 12:1 föreligger. 
 
Markbyte ska företas mellan fastigheterna Torsås 2:42 och 12:1 enligt följande 
 
• cirka 1,40 hektar överförs från Torsås 12:1 till Torsås 2:42 
• cirka 2,42 hektar överförs från Torsås 2:42 till Torsås 12:1 
• cirka 800 kvm överförs från Torsås 2:42 till Torsås 12:1 

 
Ingen ersättning ska betalas. 
 
Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft. 
 
Kostnaden för förrättningen ska betalas av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna fastighetsregleringen berörande Torsås 2:42 och 12:1 enligt förslag, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 800 i 2009 års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna fastighetsregleringen berörande Torsås 2:42 och 12:1 enligt förslag, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 800 i 2009 års budget. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 79/09 
AU § 86/09            
KS § 107/07 
AU § 102/07          07/KS0068 
Köpekontrakt för del av fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova AB i Torsås vill köpa mark i anslutning till fabriken på det västra 
industriområdet för att säkra företagets framtida expansion. 
 
Det gäller cirka 15 000 kvm mark söder om den befintliga industribyggnaden i Torsås 
på del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Förslag föreligger på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Spinova på del av 
fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, cirka 15 000 kvm till ett pris av 150 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42 till Spinova AB enligt upprättat  
     köpekontrakt, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42 till Spinova AB enligt upprättat  
     köpekontrakt, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42 till Spinova AB enligt upprättat  
     köpekontrakt, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Spinova AB 
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KS § 80/09           09/KS0024 
Fråga gällande yttrande i enskilda personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, kd frågar när får en nämndsledamot yttra sig i enskilda personalärende? 
 
Synpunkter kan lämnas innan beslut fattas. 
 
Vem som beslutar i ärendet kan utläsas i delegationsordningen. 
 
Sören Bondesson, s informerar om att personalchef Per Lindberg är inbjuden till 
bildningsnämndens arbetsutskott för information om vad som gäller. 
----- 
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AU § 81/09           09/KS0031 
Fråga gällande Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp frågar om något beslut är utskickat när det gäller verksamheten i 
Slöjdhuset. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att uppsägning har skett av 
hyreskontraktet med Slöjdhusets ekonomiska förening för omförhandling. 
 
Riktlinjer angående verksamheten i Olssonska gården är utskickat till Slöjdhuset och 
Cissi Eriksson. 
-----  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


