TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Plats och tid

Räddningsstationen i Torsås 2009-06-02, 18.30 – 22.00

Beslutande

Roland Swedestam, S ordförande
Sören Bondesson, S
Peter Ludvigsson, S
Irma Folkesson, C
Hans-Olof Berg, C
Marie Jansson, KD
Håkan Algotsson, C
Ewy Svensson, M, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M
Lena Gustafsson, V
Kerstin Ahlberg, TP
Bert Appert, TP

Övriga deltagande

Tommy Nyberg, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Tuulikki Åkesson, Lena Ovesson Möre Resurscentrum § 153
Kent Frost, ekonomichef § 153 - 159

Utses att justera

Hans-Olof Berg

Justeringens

Kommunledningskontoret 2009-06-04

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Hans-Olof Berg

Paragrafer 153 - 186

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-06-02

Datum för anslags
uppsättande

2009-06-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2009-06-26

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 153/09
Aktuella näringslivsfrågor

09/KS0018

Ärendebeskrivning
Tuulikki Åkesson och ordförande Lena Ovesson från Möre Resurscentrum informerar
om verksamhetsstruktur för 2009.
Möre Resurscentrum ska skapa värde för kunder, ägare, samhälle och medarbetare.
För att kvalitetssäkra verksamheten samt öka delaktigheten skall det i varje
verksamhetsgren finnas en utvecklingsgrupp som bland annat ansvara för rekrytering av
medlemmar.
I varje grupp ska en ledamot från kommunstyrelsen ingå.
Förslag från Möre Resurscentrum på ledamöter från kommunstyrelsen
Handel/Service: Christer Andersson, FP
Kommunala verksamheter: Roland Swedestam, S
Företag mindre: Håkan Algotsson, C
Företag större: Peter Ludvigsson, S
Kvinnligt resurscentrum: Lena Gustafsson, V
Projekt: Kerstin Ahlberg, TP
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen från Möre Resurscentrum.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 154/09
AU § 205/09
Finansrapport per den 30 april 2009

09/KS0162

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Finansrapport per den 30 april 2009 föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera finansrapporten per den 30 april 2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera finansrapporten per den 30 april 2009.
----Expedieras till
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 3 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 155/09
AU § 206/09
AU § 183/09
Prognos helår (trendframskrivning) 2009

09/KS0080

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12:
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga
nämnder.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april 2009
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av skolchef JanEric Assarsson,
socialchefen Carina Leijon, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef
Tommy Nyberg.
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – april 2009.
Tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – april 2009 att budgeten
för 2009 hålls.
Personalavdelnings underskott på 600 000 kronor avser i huvudsak merkostnader vid
införande av nytt lönesystem.
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg men
kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor.
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om projektet Modern Water Management
(MWM).
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas, övergripande
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.
Individ- och familjeomsorgen -2,6 Mkr, äldreomsorgen – 0,3 Mkr, omsorg
funktionshindrade -0,2 Mkr. Underskott -2,0 Mkr.
Bildningsnämndens prognos vid årets slut -750 000 kronor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 155/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april
2009
Finansförvaltningen
Löneökningar, budgetavvikelse +2,9 Mkr
Finansnetto, budgetavvikelse + 1 Mkr
Skatter och bidrag, budgetavvikelse -3,1 Mkr
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett negativt årsresultat på 3,2 Mkr.
Ekonomichef Kent Frost påtalar, för att vi ska klara årets resultat måste samtliga nämnder
hålla sina budgetramar.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april
2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april
2009.
----Expedieras till:
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 156/09
AU § 210/09
09/KS0152
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare
Ärendebeskrivning
IT-chef Kent Frost föredrar ärendet.
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser
hantering av kommunens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda
informationssäkerhetsinstruktioner styr informationssäkerhetsarbete.
IT-chefen informerar om att socialförvaltningen har lämnat in synpunkter på informationssäkerhetspolicyn. Dessa synpunkter kommer att kompletteras i handlingarna.
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare föreligger. Se
vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att efter komplettering av socialförvaltningens synpunkter anta Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att efter komplettering av socialförvaltningens synpunkter anta Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 157/09
AU § 211/09
KS § 126/09
AU § 140/09
09/KS0104
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers
i uppdrag att göra en uppföljning av en tidigare granskning avseende den interna
kontrollen. Uppföljningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- plan.
I rapporten, Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi i Torsås kommun,
redovisas gjorda iakttagelser och en sammanfattande bedömning.
Av rapporten framgår att flera av de tidigare påpekade bristerna har åtgärdats och att den
interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. Det finns fortfaranden områden som kan
förbättras.
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden för beaktande och åtgärd.
Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten och de brister
som kvarstår, senast 2009-06-15.
Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges presidium för kännedom.
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister
som kvarstår med anledning av revisionsrapporten,
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende
ekonomi.
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05:
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister
som kvarstår med anledning av revisionsrapporten,
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende
ekonomi.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 157/09, Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen
avseende ekonomi
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26
Svar på planerade åtgärder föreligger från ekonomichef Kent Frost. Se vidare aktbilaga.
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 46 att med beaktande lägga revisionsrapporten till
handlingarna.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att överlämna ekonomichef Kent Frosts svar till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ekonomichef Kent Frosts svar till de förtroendevalda revisorerna.
----Expedieras till
Förtroendevalda revisorerna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 158/09
09/KS0165
Delegationsbestämmelser – Förlängning av borgensåtaganden
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Föredras förslag till beslut rörande förlängning av borgensåtagande för lån upptagna av
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB intill Kommunfullmäktiges beslutsdatum.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att de borgensåtaganden som tecknats av kommunen för krediter upptagna av Torsås
Bostads AB och Torsås Fastighets AB, får förnyas respektive förlängas i den
utsträckning detta kan komma bli erforderligt beroende på konvertering eller
omskrivning av sådana krediter,
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,
befullmäktigas att teckna sådan borgen.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 10 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 159/09
09/KS0166
Delegationsbestämmelser – Förlängning av krediter
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Föredras förslag till beslut rörande förlängning av krediter upptagna av Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att de krediter som tecknats av kommunen får förnyas respektive förlängas i den
utsträckning detta kan komma bli erforderligt beroende på konvertering eller
omskrivning av sådana krediter,
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,
befullmäktigas att teckna sådan borgen.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 160/09
AU § 213/09
AU § 163/09
Bidrag till samlingslokaler 2009

09/KS0007

Ärendebeskrivning
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2009
Lokal/förening

Bidrag 2008 Ansökan 2009

Torsås Bygdegårdsförening
135 000:Torsås Folketshusförening
205 000:Bergkvara AIF
5 000:Gullabo Bygdegårdsförening 25 000:Gullabo Hembygdsförening *
4 000:Torsås Hembygdsförening *
4 000:Bergkvara Hembygdsgille
*
4 000:Söderåkra Hembygdsgille
*
4 000:Olssonska gården
*
Garpens Vänner
10 000:Norra Tång BK
5 000:Bergkvara Samhällsförening
Skruvemåla skolrotesförening
Torsås GOIF
Finansiering konto 301

401 000:-

140 000:- (förskott 70 000:-)
240 000:- (förskott 100 000:-)
25 000:*35 000:-

10 000:5 000:350 000:-

Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21:
att återremittera ärendet för beredning samt
att notera inkomna ansökningar.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2009 enligt följande
Torsås Bygdegårdsförening
Torsås Folketshusförening
Gullabo Bygdegårdsförening
Gullabo Hembygdsförening
Torsås Hembygdsförening
Bergkvara Hembygdsgille
Söderåkra Hembygdsgille
Justerandes signaturer

115 000:- (varav 70 000: - utbetalats i förskott)
185 000:- (varav 100 000:- utbetalats i förskott)
25 000:4 000:4 000:4 000:4 000:Utdragsbestyrkande

Sid 11 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 160/09, Bidrag till samlingslokaler 2009
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2008-08-12 § 190 gällande riktlinjer för ansökan om
bidrag till samlingslokaler samt
att inför 2010 uppdras kommunchefen att infordra verksamhetsberättelse samt redovisning
av uthyrningsfrekvensen på de föreningar som fått bidrag under 2009.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2009 enligt följande
Torsås Bygdegårdsförening
Torsås Folketshusförening
Gullabo Bygdegårdsförening
Gullabo Hembygdsförening
Torsås Hembygdsförening
Bergkvara Hembygdsgille
Söderåkra Hembygdsgille

115 000:- (varav 70 000: - utbetalats i förskott)
185 000:- (varav 100 000:- utbetalats i förskott)
25 000:4 000:4 000:4 000:4 000:-

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2008-08-12 § 190 gällande riktlinjer för ansökan om
bidrag till samlingslokaler samt
att inför 2010 uppdras kommunchefen att infordra verksamhetsberättelse samt redovisning
av uthyrningsfrekvensen på de föreningar som fått bidrag under 2009.
----Expedieras till
Föreningarna som ansökt om bidrag 2009
Kommunchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 161/09
AU § 207/09
09/KS0155
Ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna
förekommer
Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Torsås har med hjälp av de statsbidrag som utgick 2004 – 2006 för
insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och insatser för
barn i våldsmiljöer byggt upp en behandlande verksamhet som socialförvaltningen
benämner ”Familjeresurs”. Verksamheten permanentades 2007 med 1,0 familjepedagog för
att inom kort utökas med 1,0 familjeterapeut.
Socialnämnden förväntar sig att med hjälp av statsbidraget utveckla förmågan att erbjuda
rätt insatser till barn i familjer med föräldrar som har missbruksproblem och till insatser för
barn i familjer där våld mellan vuxna förekommer och därmed minska dessa barns risk att
själv hamna i våld och kriminalitet.
Socialnämnden beslutar 2009-05-14 § 47 föreslå kommunstyrelsen att ansöka om statsbidrag om 400 000 kronor för 2009, för projektet ”Barnens rätt till trygga uppväxtmiljöer”
med start 2009-06-01.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig positiv till ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna
förekommer.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig positiv till ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna
förekommer.
----Expedieras till
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 162/09
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendebeskrivning
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-05-05 och åtgärder vidtagna med
anledning av besluten.
Kommunstyrelsen beslutar:
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 163/09
AU § 208/09
AU § 203/09
KS § 129/09
AU § 130/09
Folkhälsosamordnare

08/KS0063

Ärendebeskrivning
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor.
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete.
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor.
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns
pengar fram till och med 2010.
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24:
att finansiera halvtidstjänsten för folkhälsosamordnare med 80 000 kronor genom
ianspråktagande av verksamheten 2713 samt
att delge kommunstyrelsen beslutet.
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05
Yrkande och proposition
Håkan Algotsson, C med instämmande av Hans-Olof Berg, C och Bert Appert, TP
yrkar, att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att
omedelbart avsluta projekten med folkhälso- och drogförebyggande arbete.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att godkänna Håkan Algotssons, C med
fleras yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att omedelbart
avsluta projekten folkhälso- och drogförebyggande arbete samt
att notera delgivningen från arbetsutskottet.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att anställningen för folkhälsosamordnaren
upphör i augusti 2009.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 163/09, Folkhälsosamordnare
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12:
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson för en information om hennes
arbete som samordnare samt om förslaget på upprättad verksamhetsplan.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26
Karolina Eriksson informerar om sitt arbete som folkhälso- och drogsamordnare i Torsås
kommun.
Skrivelse daterad 2009-05-11 angående eventuell indragning av samordnartjänst och hur det
kommer att påverka utvecklingen av samverkan mellan skola-, fritid- och socialtjänst i
Torsås kommun och därmed barn och ungdomars hälsa från Lena Berkeskär föreligger.
Irma Folkesson, C meddelar att hon inte kommer att ta ställning till något beslut vid dagens
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ansöka om bidrag hos Landstinget/Länsstyrelsen till tjänsten för arbetet med folkhälsa
och drogförebyggande arbete,
att tjänsten folkhälso-/drogsamordnartjänsten förlängs ytterligare ett år, till och med 2010
samt
att finansiering sker inom kommunstyrelsens verksamhet 2713.
Arbetsutskottets behandling 2009-06-02
Yrkande och proposition
Kerstin Ahlberg TP, Bert Appert TP, Lena Gustafsson V, Irma Folkesson C, Marie
Jansson KD, Roland Swedestam S, Ewy Svensson M och Sören Bondesson S yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Håkan Algotsson, C yrkar avslag med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kerstin Ahlbergs, TP med fleras yrkande och
Håkan Algotssons, C avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt
Kerstin Ahlbergs, TP med fleras yrkande.
Reservation
Håkan Algotsson, C reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.
Bilaga 1.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 163/09, Folkhälsosamordnare
Kommunstyrelsen beslutar:
att ansöka om bidrag hos Landstinget/Länsstyrelsen till tjänsten för arbetet med folkhälsa
och drogförebyggande arbete,
att tjänsten folkhälso-/drogsamordnartjänsten förlängs ytterligare ett år, till och med 2010
samt
att finansiering sker inom kommunstyrelsens verksamhet 2713.
----Expedieras till
Folkhälso- och drogsamordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 164/09
AU § 209/09
KS § 130/09
AU § 171/09
09/KS0090
Verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och drogförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
Folkhälsoarbetet i Torsås kommun beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen samt hur
den fördelar sig i befolkningen. Det finns två dimensioner av folkhälsoarbete i kommunen,
dels att arbeta sjukdoms- och skadeförebyggande men även att främja de faktorer som
leder till en god folkhälsa.
Torsås kommun vill med sitt folkhälso- och drogförebyggande arbete skapa förutsättningar
för att förbättra hälsan på samhällsnivå. Arbetet kräver långsiktighet, uthållighet, samverkan
samt insatser på flera nivåer i samhället, från politiska beslut till att stärka våra möjligheter
att välja hälsofrämjande levnadsvanor.
Förslag på verksamhetsplan för kommunens folkhälso- drogförebyggande arbete föreligger.
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och
drogförebyggande arbete.
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05:
att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26
Irma Folkesson, C meddelar att hon inte kommer att ta ställning till något beslut vid dagens
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp.
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och
drogförebyggande arbete.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och
drogförebyggande arbete.
----Expedieras till
Folkhälso- och drogsamordnare
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 165/09
Information från ledningsgruppens möte

09/KS0004

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomin
Förändringar för lokalen där biblioteket driver sin verksamhet idag
Arbetet fortsätter och redovisas i arbetsutskottet i september 2009
Styrkorten för nämnderna
Personalbefrämjande åtgärder
Kommunövergripande dokument
Företagshälsovården bjuds in till ledningsgruppens möte
Resor i tjänsten

Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen från kommunchefen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 19 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 166/09
AU § 219/09
09/KS0082
Antagande, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Vatten- och samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten
Binnaretorp 2:3, Torsås kommun.
Syftet med planändringen är att ändra användningen från bostäder till bostäder/skola.
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm
och består av den kommunägda fastigheten Binanretorp 2:3.
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 87 att föreslå Kommunfullmäktige anta
detaljplaneförslaget.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att anta detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun.
Jäv
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att anta detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 167/09
AU § 220/09
09/KS0101
Planutställning, Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att ändra användningen av ett mindre redan bebyggt område
från grönområde till område för bostadsändamål. På området finns fritidshus av enklare
beskaffenhet. Avsikten är att uppföra ett nytt bostadshus och ansluta byggnaden till det
kommunala vatten och avloppsnätet i området samt låta avstycka det arrenderade området
som särskild fastighet.
Enligt gällande byggnadsplan ska området användas för grönområdesändamål. Det är
därför inte möjligt att erhålla byggnadslov för bostadsändamål eller att avstycka området
för sådant ändamål.
Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Bygg- och miljönämnden
senast 2009-06-12.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av fastigheten
Ragnabo 15:1, Torsås kommun.
Jäv
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av fastigheten
Ragnabo 15:1, Torsås kommun.
----Expedieras till
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 168/09
AU § 221/09
09/KS0101
Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att ändra användningen av ett mindre redan bebyggt område
från grönområde till område för bostadsändamål. På området finns fritidshus av enklare
beskaffenhet. Avsikten är att uppföra ett nytt bostadshus och ansluta byggnaden till det
kommunala vatten och avloppsnätet i området samt låta avstycka det arrenderade området
som särskild fastighet.
Enligt gällande byggnadsplan ska området användas för grönområdesändamål. Det är
därför inte möjligt att erhålla byggnadslov för bostadsändamål eller att avstycka området
för sådant ändamål.
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 88 att hos Kommunfullmäktige hemställa
om delegation för antagande av detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av
fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av
fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 169/09
AU § 222/09
08/KS0242
Planutställning, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 mm ”Valfridsbo”, Torsås
kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i Applerum, i norra Torsås samhälle och omfattar fastigheterna
Applerum 5:23, Applerum 5:21 samt del av fstigheterna Torsås 3:37, Torsås 2:42 och
Applerum 5:6.
Detaljplanen har reviderats avseende föreslaget nytt bostadskvarter i norra delen av
planområdet. Bostadskvarteret har utökats österut på tidigare föreslagen naturmark för att
inrymma miljöhus och besöksparkering till nya bostäder i området.
I samband med utställning av detaljplan ansöka om upphävande av förordnande PBL 6:19
eftersom naturmark övergår till kvartersmark.
Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Bygg- och miljönämnden
senast 2009-06-12.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för fastigheten Applerum
5:23 mm ”Valfridsbo”, Torsås kommun.
Jäv
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för fastigheten Applerum
5:23 mm ”Valfridsbo”, Torsås kommun.
----Expedieras till
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 170/09
AU § 225/09
Medfinansiering Leader Småland Sydost

09/KS0159

Ärendebeskrivning
Den öppna ideella föreningen Leader Småland Sydost, som omfattar de sex kommunerna
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge, bildades vid årsstämman
2008-06-17.
Vid en eventuell utebliven, kompletterande offentlig medfinansiering återgår Landsbygdsprogrammets medel, på cirka 4 miljoner kronor, till Länsstyrelsen för utdelning till annat
Leaderområde i Kalmar län.
Med syfte att tillförsäkra vårt Leaderområde denna extra möjlighet till Landsbygdsstöd, för
tre av våra kommuner i Kalmar län, hemställer Leader Småland Sydost om att
kommunerna Emmaboda, Nybro och Torsås reviderar sin nuvarande offentliga medfinansieringar till att omfatta de nya finansieringsbehoven.
Den nya finansieringsmodellen medför att även tätorterna Emmaboda och Nybro nu också
är en helt integrerad del av vår utvecklingsstrategi. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att bifalla den nya finansieringsmodellen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att bifalla den nya finansieringsmodellen.
----Expedieras till
Leader Småland Sydost
Storgatan 4
361 21 Emmaboda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 171/09
§ 1/09

09/KS0049

Ärendebeskrivning
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande:
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och
med det år denne fyller 24 år.
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för
ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning.
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning.
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång.
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om
synnerliga skäl föreligger.
Efter avdrag av förvaltningskostnader återstår för stipendieutdelning 54 822 kronor.
Vid ansökningstidens utgång 2009-04-27 har åtta (8) ansökningar inkommit samt en (1)
ansökan inkom 2009-04-30.
Donationskommittén föreslår 2009-05-19, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna
urvalskriterierna, tilldela följande stipendiater 5 000 kronor vardera
Joel Jakobsson
Johanna Wallander
Annika Schaefer

Lövängsgatan 5, Bergkvara
Påboda 133, Söderåkra
Stenbäck 204, Torsås

Stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
enligt donationskommitténs förslag 2009-05-19.
----Expedieras till
Samtliga stipendiater
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 172/09
Redovisning Varuhemsändning

09/KS0156

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 § 138 att redovisa till kommunstyrelsen samtliga
hemsändningsbidrag från 2008.
Redovisning föreligger på varuhemsändning för åren 2007 och 2008. Se vidare aktbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar:
att Möre Resurscentrum uppmärksammar livsmedelsbutikerna om arbetet med
varuhemsändning samt
att notera redovisningen gällande varuhemsändning för åren 2007 och 2008.
----Expedieras till
Möre Resurscentrum

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 173/09
09/KS0032
Skrivelse gällande informationstavla i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Skrivelse till Kommunfullmäktige föreligger från Jan Jeppsson gällande informationstavla i
Torsås kommun.
Informationstavlan som finns vid Troxhult (från Vissefjärda) ser bedrövlig ut och
innehåller inget.
Lika lite information får man om man kommer gamla E22 från Kalmar via Vassmolösa.
Om det nu är så att Torsås inte har något att visa kan man åtminstone visa vad Bergkvara
har att erbjuda.
Dessa synpunkter har Jan Jeppsson försökt få fram till turistansvarig, men budskapet gick
inte hem.
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att informationstavlorna i huvudorterna är
prioriterade och att de tavlor som är dåliga i kommunen kommer eventuellt att tas bort.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen och överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 174/09
AU § 127/09
09/KS0087
Revisionsrapport – Granskning av individ- och familjeomsorg
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings Pricewater-houseCoopers
i uppdrag att granska individ- och familjeomsorgen. Granskningen ligger inom den av
revisorerna antagna granskningsplanen.
I rapporten Granskning av individ- och familjeomsorgen i Torsås kommun, redovisas
gjorda iakttagelser, jämförelse med andra kommuner samt en revisionell bedömning.
Av rapporten framgår att individ- och familjeomsorgsverksamheten i allt väsentligt bedrivs
ändamålsenligt. Revisorerna konstaterar att verksamheten har ett budgetunderskott för år
2008.
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd samt till
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom.
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24:
att bjuda in Stefan Wik, Öhrlings och individ- och familjeomsorgschefen Rolf
Nordström till kommunstyrelsen för en redogörelse av revisionsrapporten –
Granskning av individ och familjeomsorg.
föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera revisionsrapporten - Granskning av individ och familjeomsorg.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet återkommer i arbetsutskottet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 175/09
AU § 202/09
09/KS0127
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Regionförbundet i Kalmar län
Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkansorgan
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed
ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutorgan.
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap,
23 §) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna
(kommunerna och landsting).
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun besluta om att bevilja Regionförbundet i Kalmar län
ansvarsfrihet för 2008.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län
samt
att bevilja ansvarsfrihet 2008 för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län
samt
att bevilja ansvarsfrihet 2008 för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 176/09
AU § 201/09
09/KS0202
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Granskningen av årsredovisning 2008 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga.
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun besluta om att bevilja styrelsen för Kalmarsunds
Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds
Gymnasieförbund samt
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds
Gymnasieförbund samt
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008.
----Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 177/09
AU § 199/09
Bidragsansökan, RFSL Kalmar län

09/KS0123

Ärendebeskrivning
RFSL Kalmar län genom Tobias Douhan ansöker om ekonomsikt stöd för verksamhetsåret
2009 med 1krona per invånare i Torsås kommun, totalt 7 076 kronor för att ha möjlighet
att nå ut med deras uppsökarverksamhet samt aktiviteter för att främja de homosexuella,
bisexuella och transpersoners rättigheter och minska känslan av utanförskap.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att avstå från att bevilja RFSL, Kalmar län ekonomiskt stöd för 2009.
Arbetsutskottets behandling 2009-06-02
Yrkande, proposition och votering
Kerstin Ahlberg och Bert Appert båda TP yrkar bifall till att bevilja RFSL, Kalmar län
ekonomiskt stöd för 2009.
Lena Gustafsson V, Håkan Algotsson C, Irma Folkesson C och Ewy Svensson M yrkar
avslag på ansökan från RFSL Kalmar län.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kerstin Ahlbergs, TP med fleras yrkande och
Lena Gustafssons, V med fleras avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat
enligt Lena Gustafssons, V med fleras yrkande varvid votering begäras.
Vid votering där ja = att avslå ansökan och nej = att bevilja ekonomiskt stöd avges 8 jaröster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Lena Gustafssons, V
med fleras avslagsyrkande.
Tilläggsyrkande
Lena Gustafsson V, Håkan Algotsson C, Irma Folkesson C och Ewy Svensson M yrkar
tillägg med att folkhälsorådet arbetar vidare med sakfrågan.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V med fleras
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att bevilja RFSL, Kalmar län ekonomiskt stöd för 2009
att folkhälsorådet arbetar vidare med sakfrågan.
----Expedieras till
RFSL Kalmar län, Box 54, 391 20 Kalmar, Folkhälsorådet
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 178/09
AU § 198/09
KS § 152/07
AU § 205/07
AU § 307/06
Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

06/KS0177

Ärendebeskrivning
WSP Environmental har på uppdrag av Torsås kommun utfört en översiktlig bedömning
av kostnader för en efterbehandling av förorenade mark och grundvatten i anslutning till
betongplattan för doppning inom fastigheten Torsås 2:50.
WSP:s bedömning baseras på information som framkommit i utförda miljötekniska
markundersökningar. Redovisad kostnadsbedömning är utförd på relativt begränsad
information. Detta återspeglas i en osäkerhet i bedömningen. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50,
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget.
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-30:
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50,
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12
Förslag på avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås AB föreligger.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättat förslag mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås
AB,
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 179/09
AU § 197/09
09/KS0150
Information om gemensam utveckling och IT-drift, på ett så effektivt och säkert
som möjligt
Ärendebeskrivning
Bengt Falke, Regionförbundet i Kalmar informerar om gemensam utveckling och IT-drift,
på ett så effektivt och säkert som möjligt.
Mediankommun
• 15 000 invånare
• Mer än 200 IT-system
• Upp mot 2 % (2,5 %) IT-kostnader
Investeringskostnader tillkommer
• 1 200 arbetsplatser
• Mer än 30 servrar
• Skiftande driftskvalitè
Arbetsgruppen, klara juni 2009
• Upphandlingar inklusive öppna program
• Lämpliga program för gemensam drift
• Gemensam drift, teknisk förstudie
• Gemensam regional katalog
• Openoffice
• Inköp- och upphandlingssamordning
Samverkan förutsätter förtroende för varandra.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt IT-chefen Kent Frost att sammanställa kostnaderna för samtliga
datasystem inom kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt IT-chefen Kent Frost att sammanställa kostnaderna för samtliga
datasystem inom kommunen.
----Expedieras till
Ekonomichef Kent Frost

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 180/09
AU § 187/09
09/KS0006
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under april 2009
Ärendebeskrivning
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande
förköpsärende under april 2009. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under april
2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under april
2009.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 181/09
AU § 188/09
09/KS0011
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under april 2009
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under
april 2009. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under april 2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under april 2009.
----Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Kent Frost

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 36 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 182/09
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-04-28, 2009-05-12 och personalutskottet 2009-05-19.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 183/09
AU § 224/09
AU § 154/09
09/KS0093
Remiss angående ansökan om tillstånd om kontinentalsockeln att lägg ut ett
rörledningssystem för gastransport mellan Ryssland och Tyskland
Ärendebeskrivning
Remiss angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln att lägg ut ett rörledningssystem för gastransport mellan Ryssland och
Tyskland på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön föreligger.
En förtydligande skrivelse föreligger från Nord Stream AB. Av skrivelsen framgår bland
annat att den del av den ursprungliga ansökan som avsåg en serviceplattform har
återkallats.
Remissvar ska i tre exemplar vara inkomna till Näringsdepartementet senast
2009-06-08 samt även skickas i wordformat till registrator@enterprise.ministry.se.
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07:
att avvakta med remissen, för ett gemensamt svar med övriga kommuner i Kalmar län.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26:
att överlämna remissen till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att lämna något yttrande i ärendet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 184/09
AU § 227/09
AU § 79/09
Borgerliga begravningar

09/KS0055

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Kalmar kommun har sedan en följd av år utsett Ulla-Britt Wahl till
borgerlig begravningsförrättare mot fastställd ersättning på ett grundarvode och ett
timarvode. Uppdraget är politiskt.
Uppdraget har fört med sig att Ulla-Britt Wahl har åtagit sig att förrätta begravningar även i
Torsås, som inte har utsett någon borgerlig begravningsförrättare. Räkning har skickats
enligt Kalmar kommuns arvodesregler till Torsås kommun.
Från år 2002 till dags dato har det förrättats 8 begravningar i Torsås, för Söderåkra
Begravningsbyrå.
Eftersom borgerliga begravningar tenderas att öka vore det önskvärt med borgerlig
begravningsförrättare i fler kommuner och framför allt regler för ersättning. Denna fråga
överlämnar Ulla-Britt till kommunstyrelsen i Torsås för eventuell åtgärd.
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Ulla-Britt Wahl om
intresse finns för att fortsätta som borgerlig begravningsförrättare i Torsås kommun
samt
att upprätta förslag på regler för ersättningen,
att ärendet redovisas i arbetsutskottet under mars 2009.
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26
Kommunchefen informerar om att Ulla-Britt Wahl avsäger sig uppdraget som borglig
begravningsförrättare i Torsås kommun.
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att utse Marita Johansson, Bokvägen 1 i Söderåkra till borglig begravningsförrättare i
Torsås kommun,
att förrättningskostnaden i samband med borgliga begravningar bekostas av dödsboet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 184/09, Borgerliga begravningar
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Marita Johansson, Bokvägen 1 i Söderåkra till borglig begravningsförrättare i
Torsås kommun,
att förrättningskostnaden i samband med borgliga begravningar bekostas av dödsboet.
----Expedieras till
Marita Johansson
Box 77
385 03 Söderåkra
Hemsidan

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 185/09
AU § 176/09
Ung Företagsamhet 2009

09/KS0120

Ärendebeskrivning
Faktura daterad 2009-02-24 föreligger gällande stöd på 30 000 kronor för Ung
Företagsamhet år 2009.
Målgruppen är politiker, skolledare, näringslivsutvecklare, skolutvecklingsledare, lärare med
mera. Utifrån detta infordras synpunkter från skolchef JanEric Assarsson.
Enligt skolchefen föreligger inga kostnader i deras verksamhet. Ung företagsamhet
genomförs kostnadsfritt gentemot grund- och gymnasieskolor.
På Korrespondensgymnasiet har det varit 2 – 4 elever per år.
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21:
att bjuda in Maria Faltin, Ung Företagsamhet och skolchef JanEric Assarsson till
kommunstyrelsens sammanträde för information av innebörden att medverka i
Ung Företagsamhet.
Kommunstyrelsens behandling 2009-06-02
Yttrande föreligger från skolchef JanEric Assarsson.
Åren 2006 och 2207 betalade Korrespondensgymnasiet 20 000 kronor respektive 30 000
kronor till Ung Företagsamhet. År 2008 fick organisationen 30 000 kronor i bidrag från
kommunstyrelsen.
Organisationen har tidigare koncentrerat sina insatser i Torsås kommun till Mjölnerskolan,
dessa insatser kommer att intensifieras under läsåret 2009/2010. Torskolan årskurs 7 – 9
har inget behov at insatser från Ung Företagsamhet, då sådan verksamhet inte kan
motiveras med tanke på de sparkrav som lagts på verksamheten. Korrespondensgymnasiet
kommer inga elever att delta i Ung Företagsamhets verksamhet under läsåret 2009/2010.
Eleverna på Korrespondensgymnasiet har fått viss information och personal på skolan har
varit på utbildning som bekostats av Korrespondensgymnasiet.
Mjölnerskolan lämnar genom Kalmarsunds Gymnasieförbund bidrag till Ung
Företagsamhet för år 2009.
Möre Resurscentrum och Mjölnergymnasiet har fått en halv miljon kronor för att stärka
ungdomars möjligheter att starta företag efter genomgången utbildning. Pengarna kommer
från programmet ”Kvinnors företagande stärker Sverige” och ska användas till ett projekt
”Det personliga varumärket, vägen till framgångsrikt företag” från Tillväxtverket och
Regionförbundet.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

Fortsättning § 185/09, Ung Företagsamhet 2009
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att bevilja stöd till Ung Företagsamhet för 2009.
----Expedieras till
Maria Faltin Ung Företagsamhet i Kalmar
Skolchef JanEric Assarsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 41 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 42 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-06-02

KS § 186/09
09/KS0167
Vägvisning till industriområden inom Torsås
Ärendebeskrivning
Förslag redovisas på förändring av befintliga vägvisare och orienteringstavlor till
industriområden inom Torsås
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegation lämnas till arbetsutskottet för förändring av befintliga vägvisare och
orienteringstavlor till industriområden inom Torsås,
att uppdra åt kommunchefen att infordra offert på förändringen av befintliga vägvisare och
orienteringstavlor.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

