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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-08-11, 18.30 – 20.45       
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M  
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
  
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Maria Faltin, Marie Hedström Ung Företagsamhet § 189   
   
   
  
  
Utses att justera Marie Jansson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-08-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 187 - 212 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Marie Jansson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-08-11     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-08-12 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-09-03 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 187/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-06-02och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Hans-Olof Berg, C påtalar att fel föreligger i kommunstyrelsens protokoll 2009-06-02 
§ 160. Paragrafen ska revideras med att kommunstyrelsen beviljar bidrag till samlingslokaler 
under 2009, upphäver tidigare beslut 2008-08-12 § 190 samt inför 2010 infordra 
verksamhetsberättelse samt redovisning av uthyrningsfrekvenser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga revideringen gällande samlingslokaler till kommunstyrelsens protokoll 2009-06-02  
     § 160 samt   
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 188/09     
AU § 239/09            
AU § 215/09          09/KS0128 
Styrkort, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Upplägget för kommunstyrelsens styrkort har varit det att alla verksamheter inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde har fått skriva ett eget styrkort. Förutsättningen har varit 
den att verksamheten ska ha en verksamhetsberättelse alternativt vara av sådan karaktär att 
det måste ses som rimligt att verksamheten har ett styrkort. 
 
Styrkorten ska gälla under 2009 och 2010, därefter ska de revideras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att ärendet med kommunstyrelsens styrkort återkommer vid arbetsutskottets  
     sammanträde 2009-06-09. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-06-09 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg på personalavdelnings styrkort, medarbetarperspektiv med 
att ”Samverkansfrågor organiseras så de fungerar enligt centralt avtal”. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättade styrkort för 2009 med komplettering i personalavdelnings styrkort, 
     medarbetarperspektiv att ”Samverkansfrågor organiseras så de fungerar enligt centralt avtal” 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättade styrkort för 2009 med komplettering i personalavdelnings styrkort, 
     medarbetarperspektiv att ”Samverkansfrågor organiseras så de fungerar enligt centralt avtal” 
-----  
Expedieras till  
Kommunkansliet
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KS § 189/09          09/KS0120 
Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Maria Faltin och Marie Hedström från Ung Företagsamhet föredrar ärendet. 
 
Ung Företagsamhet är den röda träden för Entreprenörskap och Företagsamhet genom 
hela grundskolan och gymnasiet. De tror på unga människor och vill att de ska tro på sin 
företagsamhet. 
 
Ung Företagsamhet erbjuder 
 
• Grundutbildningar i våra pedagogiska verktyg 
• Nätverksträffar 
• Inspirationsseminarier 
• Certifiering 
• Fortbildningar 
• Kick off, kick out med mera 
• Utbildningsmaterial 
• Coach 
• Skolbesök 
• Stipendier 
• Skräddarsydd service efter behov. 

 
För Torsås kommun har sex lärare genomgått grundutbildning (en syokonsult på 
Torskolan, övriga från Mjölnerskolan) samt tolv elever har medverkat för att utveckla sin 
företagsamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Ung Företagsamhet. 
----- 
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KS § 190/09          09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Turismen har ökat under sommaren främst när det gäller Garpen 
• Flyktingenheten – Pågår en samhällsutbildning för flyktingarna 
• Information om registerprogram hos Tradefacta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 191/09 
AU § 233/09          09/KS0158 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-10 § 1att uppdra åt skolchef JanEric Assarsson att 
planera för start av en familjecentral i kommunen under hösten 2006 i samråd med 
socialnämnden och landstinget. Familjecentralens verksamhet ska utgöras en öppen 
förskola, mödravård, barnhälsovård och familjebehandling. 
 
Skrivelse daterad 2009-05-19 föreligger från skolchefen. 
 
Den arbetsgrupp som bildades för att initiera en familjecentral i kommunen enades efter 
flera års diskussioner om att Torsås Mötesplats lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. 
 
Efter företagen besiktning av ovan nämnda lokal tillsammans med fastighetsägaren Fritz 
Schaefer har företrädare för landstinget har lämnat besked, att de ej önskar en förläggning 
av familjecentral i TM:s lokaler. Alternativt förslag i lokal finns ej i nuläge. 
 
Förslaget från skolchefen är därför att upplösa arbetsgruppen och att skolchefen och 
socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” familjecentral anpassad efter 
kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. Förslaget presenteras för bildnings- 
nämndens och socialnämndens arbetsutskott vid en gemensam sammankomst. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
-----  
Expedieras till 
Skolchef JanEric Assarsson 
Socialchef Carina Leijon 
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KS § 192/09 
AU § 232/09          09/KS0149 
Samordning resor i tjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 § 190 att uppdra åt kommunchefen att aktualisera de 
antagna resor i tjänsten, 2005-09-05 i ledningsgruppen samt att se över om möjligheter 
finns att receptionen ansvarar för utlåning av kommunens egna leasingbilar. 
 
Kommunchefen informerar om att frågan har aktualiserats i ledningsgruppen. 
 
Överenskommelse har gjorts om att samordning av resor i tjänsten kommer att ske via 
receptionen. Detta innebär att receptionen kommer att lägga upp ett regelverk kring detta 
och kommer att ha huvudansvar för allting som har med planering av resor i tjänsten samt 
samordning av kommunens leasingbilar. Denna nya ordning kommer att ske 2009-10-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att receptionen kommer att ha huvudansvar för allting som har med planering av resor i  
     tjänsten samt samordning av kommunens leasingbilar,  
 
att från och med 2009-10-01 kommer detta att gälla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att receptionen kommer att ha huvudansvar för allting som har med planering av resor i  
     tjänsten innefattande även bokning av övernattning samt samordning av kommunens  
     leasingbilar,  
 
att det kommer att gälla från och med 2009-10-01. 
-----  
Expedieras till 
Receptionen 
Intranätet 
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KS § 193/09 
AU § 231/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under maj 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under maj 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under maj 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under maj 2009. 
-----  
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KS § 194/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-05-26, 2009-06-09 och personalutskottet 2009-06-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 195/09 
AU § 244/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsärende under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juni 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juni 2009. 
-----  
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KS § 196/09 
AU § 245/09        09/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under juni  
     2009.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under juni  
     2009.   
-----  
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KS § 197/09 
AU § 246/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under juni 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under juni 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 198/09 
AU § 247/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under juni 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under juni 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under juni 2009. 
-----  
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KS § 199/09 
AU § 248/09          09/KS0024 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Åke Olsson har arbetet i arkivet under 12 månader med att strukturera och ansvara för 
arkivet samt att ansvara för övriga förekommande arkivfrågor. Han tar även emot och 
ledsagar människor som är intresserade av att få del av uppgifter som finns lagrade i vårt 
arkiv. Han är aven behjälplig i vardagsarbetet hos kansliadministratören. 
 
Under sommarperioden har hans tid varit förlagd till Bröms där han är guide för turisterna. 
 
Under hösten upphör Åkes anställning. 
 
Arbetsförmedlingen har under det gångna året ansvarat för merparten av kostnaden. Torsås 
kommun har ett bidrag på 15 750 kronor i månaden. Med de nya bestämmelser innebär ett 
bidrag på 10 808 kronor per månad i stället. Merkostnad för detta blir nästan 5 000 kronor 
per månad, utslaget på ett år knappt 60 000 kronor där hälften debiteras på 2009 och 
hälften på 2010.    
 
Arbetet som personuppgiftsombud är upphandlad med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
till en kostnad av 45 000 kronor och därutöver tillkommer resekostnader på cirka 4 000 
kronor. Detta arbete avses att läggas på Åke Olssons tjänst. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under förutsättning att Arbetsförmedlingen beviljar bidrag med 10 800 kronor per  
     månad, anställa Åke Olsson som ansvarig för arkivet under 12 månader samt 
 
att lönekostnaden tas för kommunstyrelsens verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Jäv 
 
Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att Arbetsförmedlingen beviljar bidrag med 10 800 kronor per  
     månad, anställa Åke Olsson som ansvarig för arkivet under 12 månader samt 
 
att lönekostnaden tas för kommunstyrelsens verksamhet 800. 
-----  
Expedieras till 
Åke Olsson 
Personalavdelningen 
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KS § 200/09 
AU § 249/09          09/KS0086 
Revidering reglemente för representation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23 § 39 anta ekonomireglemente som innefattar 
bland annat representation med komplettering Undantag från representationsregler skall 
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 § 405 att revidera reglementet för representation 
gällande alkoholhaltiga drycker. 
 
Ekonomichef Kent Frosts förslag till representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om 

kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till representation. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Bert Appert, TP påpekar att en revidering krävs när det gäller kommunchefens och 
kommunstyrelsens ordförandes delegation att besluta om kommunen vid representation 
ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med motiveringen att 
kommunen ska ta avstånd från all uppmuntran till att servera alkoholhaltiga drycker vid 
representation. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marie Janssons, 
KD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med 
revidering att kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande var för sig efter samråd med 
varandra har delegation att besluta om kommunen vid representation ska bjuda på 
alkoholhaltiga drycker. 
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Fortsättning § 200/09, Revidering reglemente för representation 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reglementet för representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande var för sig efter samråd med 

varandra har delegation att besluta om kommunen vid representation ska bjuda på 
alkoholhaltiga drycker. 

 
Reservation 
 
Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 201/09 
AU § 254/09          09/KS0180 
Förfrågan om köp/hyra av fastigheten Sågen 4, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan om att få köpa fastigheten Sågen 4 i Bergkvara föreligger från Roland Mälartoft, 
Bergkvara och Sven-Erik Benschjöld, Kalmar. 
 
Mälartoft erbjuder 50 000 kronor för fastigheten. Kommunen får även en garanti & 
friskrivning samt servitutsrätt så att inga krav kan ställas i framtiden.  
 
Fastigheten ska användas till bostadsändamål. 
 
Benschjöld vill iordningställa fastigheten, men inte sälja den vidare. 
 
Förfrågan om att få hyra fastigheten föreligger från Margareta Orthage, Oskarshamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja/hyra ut fastigheten Sågen 4 i Bergkvara, 
 
att stänga av abonnemangen gällande el-, vatten- och sophämtning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Tilläggsyrkande 
 
Bert Appert, TP och Kerstin Ahlberg, TP yrkar att det svårt mögelskadade bostadshuset till 
skillnad från garagebyggnaden snarast ska rivas. 
 
Roland Swedestam, S yrkar, att avvakta med rivning av bostadshuset till ett senare tillfälle.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, TP och Kerstin Ahlbergs, TP 
tilläggsyrkande och Roland Swedestams, S tilläggsyrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S tilläggsyrkande att avvakta med rivning av 
bostadshuset till ett senare tillfälle.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att sälja/hyra ut fastigheten Sågen 4 i Bergkvara, 
 
att avvakta med rivning av bostadshuset till ett senare tillfälle.  
 
att stänga av samtliga abonnemangen gällande el-, vatten- och sophämtning samt 
     
att notera inkomna skrivelser. 
-----  
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KS § 202/09 
AU § 255/09          09/KS0136 
Skrivelse gällande disposition av mark på Binnaretorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 § 191 att en lördag i månaden tillåta Gullabo SK 
använda cirka 20 x 20 meter mark i närheten av den stora träsleven i Gullabo till ”torg”. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för skötsel på denna markyta och förutsätter 
därför att upplåtelseavtal upprättas. I upplåtelseavtalet skall det framkomma att kostnader 
för återställande av eventuell åverkan på mark, inte hamnar på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att teckna upplåtelseavtal med Gullabo SK där  
     det framkommer att kostnader för återställande av eventuell åverkan på mark, inte  
     hamnar på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att teckna upplåtelseavtal med Gullabo SK där  
     det framkommer att kostnader för återställande av eventuell åverkan på mark, inte  
     hamnar på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
-----  
Expedieras till 
Gullabo SK 
Kommunchef Tommy Nyberg 

     Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 203/09 
AU § 256/09 
AU § 299/08 
AU § 156/08 
AU § 72/08 
AU § 383/07 
AU § 338/07             07/KS0166 
Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 1984-11-20 § 192 att Morgan Hansson, Söderåkra får 
disponera ett område av Övraby 1:14 beläget väster om fastigheten Övraby 1:100. Området 
kommer att hägnas och användas till betes- och rasthage för hästar. 
 
Dispositionen medgives tillsvidare men ska upphöra så snart kommunen har användning 
för området. Området upplåtes utan ersättning mot att Hansson åtar sig att hålla det städat 
och i ordning. 
 
Morgan Hansson anhåller om att utöka den ”dispositionsrätt” som tidigare medgivits av 
tekniska nämnden enligt bifogad skiss. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till tekniska nämnden  
     för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-10-16 § 150 att föreslå kommunstyrelsen att inhämta 
byggnadsnämndens och miljönämndens synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till byggnadsnämnden  
     och miljönämnden för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-02-26 
 
Ny detaljplan upprättades och antogs för området 1984-07-09, för bostadsändamål varvid 
någon dispositionsrätt för användande som betes- eller rasthage för hästar inte ska beviljas 
då det strider mot gällande detaljplan. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 215 att föreslå kommunstyrelsen att inte bevilja 
dispositionsrätt för samtliga nämnda områden då det strider mot gällande detaljplan och 
dess syfte. 
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Fortsättning § 203/09, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Miljönämnden är positiva till och ser fördelar med att djur betar och håller ordning på 
området och beslutar 2007-11-22 § 79 att lämna följande yttrande: 
 
Morgan Hansson får utöka sin dispositionsrätt av markområdet Övraby 1:14 under 
förutsättning: 
 
• att de krav som står beskrivning i föregående beslut av tekniska nämnden även i 

fortsätten efterföljs, 
• att det heller inte uppkommer klagomål från grannar om någon form av olägenhet från 

hållandet av hästar på området, exempel på allvarlig olägenhet kan vara allergier, 
• att stängsel hålls i ordning och är av den art och skick som är tillåten ur djurskydds-  

synpunkt och som håller hästarna i säkert förvar inom området. 
 

Miljönämnden är beredd att ge tillstånd om kommunledningen som markägare ger sitt 
medgivande om utökad dispositionsrätt till Morgan Hansson. 
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för ett förtydligande av deras beslut  
     2007-12-03 § 215. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-22 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-03-25 § 63 att meddela kommunstyrelsen att området är 
planlagt för bostadsändamål och syftet är bostäder. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag på dispositionsavtal på  
     fastigheten Övraby 1:14 del av. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger. 
 
På inrådan från Kommunalteknik utökas område C, annars finns risk att del av området 
växer igen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att avvakta med beslut i ärendet tills besked har framkommit vad som gäller för 
     betesdjur och bebyggelse. 
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Fortsättning § 203/09, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att utöka dispositionsrätten i Övraby. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att utöka dispositionsrätten i Övraby. 
-----  
Exp till: 
Morgan Hansson, Övraby 
Tekniska nämnden 
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KS § 204/09 
AU § 257/09 
AU § 242/09 
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 2009-06-02: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-08-04. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Offert daterat 2009-06-16 avseende komplettering samt borttagning av vägvisning utmed 
väg 504 och 518 i Torsås föreligger från Svevia AB. 
 
Svevia AB i Kalmar erbjuder sig att för Torsås kommuns räkning utföra inköp, borttagning 
och uppsättning av lokaliseringsvägvisare till företag i Torsås utmed väg 504 och 518 i 
Torsås enligt Vägverkets beslut VV 2009/632 daterat 2009-03-09, till en kostnad av 16 000 
kronor. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna offerten daterad 2009-06-16 till en kostnad av 16 000 kronor (mervärdesskatt  
     tillkommer) med Svevia AB avseende komplettering samt borttagning av vägvisning  
     utmed väg 504 och 518 i Torsås. föreligger från Svevia AB, 
 
att finansiering sker inom näringslivsbefrämjande åtgärder, verksamhet 220. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna offerten daterad 2009-06-16 till en kostnad av 16 000 kronor (mervärdesskatt  
     tillkommer) med Svevia AB avseende komplettering samt borttagning av vägvisning  
     utmed väg 504 och 518 i Torsås. föreligger från Svevia AB, 
 
att finansiering sker inom näringslivsbefrämjande åtgärder, verksamhet 220. 
-----  
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KS § 205/09 
AU § 258/09          09/KS0023 
Förändring av Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid övergången från egen räddningstjänst i egen kommun, till förbundsbildning av 
räddningstjänsten i Emmaboda respektive Torsås kommuner, förbisågs att räddnings- 
tjänsten hade i uppdrag, att utöva tillsyn av brandfarlig vara. Det skrevs därför inte in i den 
förbundsordning, som idag är det styrande dokumentet för förbundets verksamhet. 
 
Direktionen för räddningstjänstförbundet genom Stf räddningschef Finn Jensen föreslår 
således att lydelsen i förbundsordningen blir  
 
3 § Ändamål 
Förbundet utövar medlemskommunernas tillsyn i fråga om brandfarliga varor enligt lagen (1988:688) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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KS § 206/09 
AU § 259/09 
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. 
 
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. 
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Fortsättning § 206/09, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03: 
 
att återremittera ärendet samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammankalla till ett föräldramöte med 
     anledning av upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Information till föräldrarna gällande skolskjutsreglementet lämnas i samband med skolans 
information. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-03-03 § 73. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering med att chauffören ska uppmana eleverna att ta på sig säkerhetsbältet vid  
    resa, fastställa upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Marie Jansson, KD kommer inte att ta ställning till något beslut utan vidhåller att kontakten 
med föräldrarna som lovats ska äga rum innan skolskjutsreglementet fastställs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter informationsmötet med föräldrarna. 
-----  
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KS § 207/09 
AU § 261/09          09/KS0178 
Remisser rörande förslag till planer för transportinfrastrukturen åren 2010 – 2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av Regeringen håller en ny regional transportplan för investeringar i transport- 
infrastrukturen för åren 2010 – 2021 att tas fram för Kalmar län. 
 
Transporten ska, enligt EU-direktiv samt Miljöbalkens 6 kap, miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. 
 
Samtidigt upprättar Vägverket och Banverket en nationell transportplan som för Kalmar 
län omfattar vägarna E22, riksvägarna 25 och 40 samt länets järnvägar. 
 
Den regionala transportplane tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen ska 
överlämnas till Regeringen 2009-11-02. Regeringen fattar beslut om den slutliga 
tilldelningen av medel till länen i januari 2010. 
 
Myndigheter, kommuner och allmänhet (såväl organisationer som enskilda) inbjuds att 
lämna synpunkter på  
 
• Nationell transportplan – remissversion 2009-06-30 
• Regional transportplan för Kalmar län åren 2010 – 2021 – remissversion 2009-06-30 
• Miljöbedömning av den regionala transportplanen. Del av miljöbedömningen finns 

som bilaga 4. Fullståndig miljöbedömning skickas ut 2009-07-10. 
 
Synpunkter på dessa tre remisser lämnas skriftligt senast 2009-08-31 till Regionförbundet i 
Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar. 
 
Remisstiden är 6 juli – 31 augusti 2009. Ärendet behandlas av Regionförbundets styrelse 
2009-09-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta ett yttrande om systemet för med-  
     finansiering samt 
 
att redovisa yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-11. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Förslag på yttrande daterad 2009-08-04 föreligger från ordförande Roland Swedestam. Se 
vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 207/09, Remisser rörande förslag till planer för 
transportinfrastrukturen åren 2010 – 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar
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KS § 208/09 
AU § 262/09          09/KS0171 
Remiss, Regional transportinfrastruktur för Blekinge 2010 – 2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med utgångspunkt i Regeringens direktiv har processen och arbetet att presentera en 
länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge präglats av ett transportslags-
övergripande synsätt. För medborgarna och näringslivet ska transportsystemet bidra till 
samhällsekonomiskt effektiva, långsiktigt hållbara och internationellt konkurrenskraftiga 
transporter. 
 
Mot bakgrund av klimatutmaningen och med stöd i den egna klimatrapport som Region 
Blekinge tagit fram, ges kollektivtrafikens utveckling en framträdande roll i planen. Inte 
minst visar sig detta i att Region Blekinge förslår satsningar i planen för att dramatiskt 
minska restiden med tåg till Öresundsregionen. 
 
De prioriterade åtgärderna är en följd av den systemanalys som gjorts tillsammans med 
övriga regioner i sydöstra Sverige. Systemanalysen är sedan fördjupad och för Blekinge 
beskriven i fyra stråkanalyser med mål, funktion, brister, strategi enligt 4-stegsprincipen, 
förslag till åtgärder, förväntade effekter och miljöbedömning. 
 
Synpunkter på remissen lämnas senast 2009-09-01 till Region Blekinge, Ronnebygatan 2, 
371 32 Karlskrona. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande Regional transportinfrastruktur för Blekinge 
     2010 – 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande Regional transportinfrastruktur för Blekinge 
     2010 – 2021. 
-----  
Expedieras till 
Region Blekinge 
Ronnebygatan 2 
371 32 Karlskrona
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KS § 209/09 
AU § 263/09          09/KS0161 
Remiss, En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Näringsdepartementet har skickat ut kollektivtrafikutredningens delbetänkande En ny 
kollektivtrafiklag )SOU 209:39) på remiss. 
 
Av vad som hittills framkommit är det mycket omfattande förändringar som utredningen 
föreslår i sitt betänkande. Nuvarande lagstiftning med en särskild huvudman för 
kollektivtrafiken ersätts med en helt ny kollektivtrafiklag, där ansvaret läggs på en 
kollektivtrafikansvarig myndighet. Den ansvariga myndigheten ska ansvara för att det finns 
lokal och regional kollektivtrafik men de privata företagen ges företräde att bedriva 
kommersiell kollektivtrafik. 
 
Förutom en helt ny lagstiftning för kollektivtrafiken föreslås och förändringar som rör 
skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och plan och bygglagen. 
 
Synpunkter på remissen lämnas senast 2009-09-18 till Näringsdepartementet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande ny kollektivtrafiklag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna något yttrande gällande ny kollektivtrafiklag. 
-----  
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KS § 210/09 
AU § 264/09  
AU § 234/09          09/KS0092 
Samråd för Östersjöns vattendistrikt 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2000 blev startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna 
i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten 
och ett systematiskt arbet5e för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvattten. En hörnsten i den europeiska vattenförvaltningen är att alla berörda – 
såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner – involverades i arbetet. 
 
Under det gångna året har vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt tagit fram 
förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvens-
beskrivning. Innan förslag antas ska alla som vill få lämna synpunkter på innehållet. Därför 
genomförs ett samråd under perioden 1 mars till 1 september 2009. Genom att svara på 
samrådet kan men vara med och påverka inriktningen på det fortsatta arbete med Sveriges 
vattenförvaltning. I december 2009 fastställs de slutliga dokumenten. Dessa kommer sedan 
att gälla för perioden 2010 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att notera informationen gällande samrådet och återkommer i ärendet 2009-08-04. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 
Grisebäckens avrinningsområde och små kustnära avrinningsområden upp till Söderåkra 
har felaktigt placerats i Åtgärdsförslag för Blekinges östra kustområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Grisebäckens avrinningsområde och små kustnära avrinningsområden upp till  
      Söderåkra bör vara eget avrinningsområde under Smålandskustens huvudavrinnings- 
      områden eller i vart fall tillsammans med Bruatorpsåns avrinningsområde under  
      Åtgärdsförslag Smålandskustens huvudavrinningsområden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Grisebäckens avrinningsområde och små kustnära avrinningsområden upp till  
      Söderåkra bör vara eget avrinningsområde under Smålandskustens huvudavrinnings- 
      områden eller i vart fall tillsammans med Bruatorpsåns avrinningsområde under  
      Åtgärdsförslag Smålandskustens huvudavrinningsområden.  
-----  
Expedieras till 
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt, 391 86 Kalmar 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 211/09 
AU § 266/09          09/KS0033 
Begäran om tilläggsanslag, Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns deltagande i projektet Modern Water Management är beroende av om 
Kommunfullmäktige godkänner att del av bygg- och miljönämndens investeringsbudget 
omfördelas till driftbudget för projektet, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 139 att kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige bevilja bygg- och miljönämnden tilläggsanslag för innevarande år 
2009 med 150 Tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2009-08-11 
 
Under rådande omständigheter, behovsutredningen och Modern Water Management, 
finner bygg- och miljönämnden det av stor betydelse att projekttjänsten för Modern Water 
Management, kan kompletteras med ett resurstillskott motsvarande 25 %-tjänst under 
projektets löptid, 36 månader. För budgetåren 2010 – 2012 kommer detta resurstillskott 
behandlas i budgetprocessen. För innevarande år 2009 ( 1 september – 31 december) begär 
Bygg- och miljönämnden tilläggsanslag om 150 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 212/09          09/KS0066 
LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD informerar om att under oktober 2009 kommer eleverna i årskurs 8 
och årskurs 2 på gymnasiet svara på en enkät via nätet. 
 
Marie ställer frågan Vad vill politikerna ha ut av enkäten? Något man redan nu behöver 
fundera på. 
 
Folkhälsorådet kommer att analysera elevernas svar på enkäten enligt Ewy Svensson, 
M. 

----- 


