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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-01    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-09-01, 18.30 –  21.30    
  
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 
 Henrik Nilsson Bokor, S ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 214 – 221 
 Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 215 – 216 
 Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 217 
 Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB § 218 
  
  
Utses att justera  Håkan Algotsson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-09-02 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 213 - 236 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Håkan Algotsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2009-09-01     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-09-03  Datum för anslags 
nedtagande 

2009-09-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 213/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-08-11och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 214/09 
AU § 269/09          09/KS0162 
Finansrapport per den 2009-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Finansrapport per den 2009-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 31 juli 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 31 juli 2009. 
----- 
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
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KS § 215/09 
AU § 271/09          09/KS0183 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 216/09 
AU § 272/09          09/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
 Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 217/09 
AU § 273/09          09/KS0185 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 218/09 
AU § 274/09          09/KS0186 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 219/09 
AU § 275/09          09/KS0061 
Delårsbokslut Överförmyndarnämnden per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna överförmyndarnämndens delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna överförmyndarnämndens delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----   
Expedieras till 
Överförmyndarnämnden 
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KS § 220/09 
AU § 270/09          09/KS0188 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Trots det ansträngda konjunkturläget tyder delårsbokslutet på att Torsås kommun kan få 
ett positivt ekonomiskt resultat 2009. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,8 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 0,5 Mkr.   
 
Resultatet för helåret 2009 prognostiseras till 0,5 Mkr, det vill säga 0,9 Mkr sämre än 
budgeterat resultat. Delårsbokslut och årsprognos 2009 indikerar att balanskravet klaras, 
men ej uppställt resultatmål. Se vidare aktbilaga. 
 
Effektiviseringar i kommunens verksamheter, reviderade arbetsgivaravgifter i juni samt ny 
skatteunderlagsprognos i augusti bidrar till prognos om positivt årsresultat 2009. 
 
Verksamhetsberättelser till delårsbokslut 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 221/09 
AU § 276/09            
KF § 135/07 
KF § 238/07 
AU § 358/07          07/KS0198 
Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och 
insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att genomföra rubricerad granskning. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I bifogad rapport ”Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt 
kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun” redovisas 
analys och slutsats. 
 
Granskningen visar att kommunens delar av kommunens budgetprocess kan förbättras. En 
datafil över svaren kommer att lämnas över till kommunen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för beaktande. Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med 
anledning av rapporten senast 2008-01-15. Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges 
presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost att ta fram  
      planerade åtgärder med anledning av rapporten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i 
kommunstyrelsen på vilka åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och 
sammanställs enligt samma metod om möjligt. 
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Fortsättning § 221/09, Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun, 
 
att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i kommunstyrelsen på vilka  
     åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och sammanställs enligt samma  
     metod om möjligt. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar och åtgärder som vidtagits på Öhrlings rapport 
gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning daterad 2007-09-26. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
----- 
Expedieras till: 
Förtroendevalda revisorerna 
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KS § 222/09 
AU § 278/09          09/KS0159 
Remiss - Kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt styrelsebeslut i Leader Småland Sydost 2008-10-17 ska projektärenden, där den 
totala offentliga medfinansieringen överstiger 300 000 kronor, sändas ut på snabbremiss till 
respektive kommun för yttrande. 
 
Kommunerna ska därvid meddela om de ställer sig positiva till medfinansiering eller om de 
inte stödjer det specifika projektet. I det senare fallet fördelas den offentliga med-
finansieringen på övriga kommuner. 
 
Då styrelsen för Leader Småland Sydost 2009-06-05, enhälligt fattat ett villkorat beslut att 
bevilja projektmedel till projektet Björketorps stugby och friluftsområde, så föreligger nu 
en projektansökan som uppfyller ovanstående bedömningsgrunder. 
 
Projektansökan är Emmaboda Golfklubb. Sökt projektmedel är 1 291 000 kronor, varav 
den totala offentliga medfinansieringen är 386 600 kronor.  
 
Leader Småland Sydost hemställer om ett skyndsamt yttrande från kommunen. 
 
Bert Appert, TP meddelar att han inte kommer att ta ställning till något beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till projektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiv till projektet,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens verksamhet 80016, landsbygdsutveckling. 
-----  
Expedieras till 
Leader Småland Sydost  
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KS § 223/09          09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Upprättar riktlinjer gällande kriterier för att gå till företagshälsovården 
• Nya rutiner kring leasingbilar. Avtal ska upprättas. 
• Olika intagningsregler för Svenska för invandrare (SFI) i Borgholm och Torsås 

kommun. 
Håkan Algotsson, C föreslår att kommunchefen och ordförande sammanträffar med 
Gymnasieförbundet. 

• Vindkraftsdag i Bergkvara lördagen den 5 september 2009. 
• Redovisning av Jämförelseprojekt är på gång. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 224/09 
AU § 283/09 
KS § 178/09 
AU § 198/09 
KS § 152/07 
AU § 205/07 
AU § 307/06             06/KS0177 
Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
 
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 2009-06-02: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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Fortsättning § 224/09, Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Förslag på reviderat avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i  
     Torsås AB, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i  
     Torsås AB, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet. 
-----   
Expedieras till 
Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
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KS § 225/09 
AU § 290/09 
AU § 410/08 
AU § 406/08          08/KS0018 
Revidering kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 § 406, att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till 
arbetsutskottet för en lägesrapport av miljönämndens uppdrag att revidera kustvårds- 
planen. 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg informerar om att revidering av kustvårdsplanen pågår 
och beräknas vara klar under mars 2009 för redovisning i Kommunfullmäktige under april 
2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-08: 
 
att notera redovisningen från kommunekolog Kerstin Ahlberg. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Den första Kustvårdsplanen för Torsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 2005-06-
15 § 49 har nu omarbetats och redovisar det arbete som genomförts sedan 2005 samt 
beskriver de åtgärder som ska genomföras fram till och med 2012. Åtgärderna som 
beskrivs i planen ska ses som vägledande i arbetet med att genomföra förbättringar för 
miljön. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 141 att godkänna den reviderade 
Kustvårdsplanen och överlämna den till Kommunfullmäktige för antagande samt att 
Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt åtagande som inte ryms inom 
bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen om att Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt  
     åtagande som inte ryms inom bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan. 
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Fortsättning § 225/09, Revidering kustvårdsplanen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Protokollsanteckning 
 
Hans-Olof Berg, Irma Folkesson och Håkan Algotsson för Centerpartiet överlämnar en 
protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Kerstin Ahlberg och Bert Appert för Torsåspartiet överlämnar en protokollsanteckning. 
Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan, 
 
att bilägga Centerpartiets och Torsåspartiets protokollsanteckningar till protokollet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 226/09 
AU § 291/09 
KS § 133/09 
AU § 148/09          09/KS0043 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, reviderad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03 § 70, att göra en översyn av ordningsstadgan när det 
gäller ridning och mopedkörning på motionsslingorna i kommunen. 
 
Komplettering föreligger gällande Ridning och mopedkörning 
 
§ 15, Hästridning och mopedkörning är tillåten på de kommunala gång- och cykelbanor som uppmäter en 
sådan storlek att verken fotgängare eller cyklisters säkerhet riskeras. Hastighet och framfart bör anpassas 
med särskild hänsyn till fotgängare och cyklister. 
 
Förslag framkom att de Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun ska ses över när 
det gäller bland annat 
 
• § 8, framkomligheten vid uppställning av reklam, 
• § 10, förbud av förtäring av spritdrycker 
• § 12, förbud mot hundar på begravningsplatser och offentliga badplatser 
• § 13, skyldighet att tillse att katt inte vistas utomhus utan tillsyn 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
 att godkänna komplettering av Ridning och mopedkörning med tillägg, att hästridning 
      och mopedkörning inte är tillåtet på kommunens motionsslingor, 
 
att uppdra åt informationsansvarig att se över de Lokala ordningsföreskrifterna för  
     Torsås kommun utifrån förslagen samt 
 
att kompletterad och reviderad Lokal ordningsföreskrift för Torsås kommun godkänns 
     av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
 att återemittera ärendet för ytterligare omarbetning av de Lokala ordningsföreskrifterna  
      för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Förslag på reviderad Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 226/09, Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, 
reviderad 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 227/09 
VN 24/09             09/KS0139 
Valdistriktsindelning vid valen 2010 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2009-12-01 för att 
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2010.   
 
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns sär-skilda 
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
 
Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1 000 
röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Söderåkra 3 valdistrikt endast omfattar 
315 röstberättigade och att Torsås 3 valdistrikt endast omfattar 411 röstberättigade vid 
riksdagsvalet. Kommunen uppmanas därför att inför de allmänna valen 2010 utreda vilka 
sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan 
genomföras så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1 000 röstberättigade. Finner 
kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet sätt ska 
kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad valdistriktsindelning. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast  
2008-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2009-03-01 
 
Valdistrikt   R-val  UV   K-val  Utl 
Gullabo      540    6      566  32 
Söderåkra 1  1 172  10   1 196  34 
Söderåkra 2     933    5      947  19 
Söderåkra 3     315    5      319    9 
Torsås 1      844       11      861  28 
Torsås 2   1 323    5   1 346  28 
Torsås 3      411    6      418  13  
Torsås    5 534  48   5 653     163  
 
R-val = Röstberättigade vid riksdagsval 
UV = Därav utvandrade svenska medborgare 
K-val = Röstberättigade vid kommunala val 
Utl = Därav utländska medborgare  
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Fortsättning § 227/09, Valdistriktsindelning vid valet 2010 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast  
2009-09-30. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
valdistrikten behållas oförändrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
valdistrikten behållas oförändrade. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 228/09 
VN § 25/09           09/KS0139 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Beslutar 
Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas 
först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 1§ kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra 
en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 1§ 
kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om Kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl 
antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än 6 000 
personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2010-04-30 besked om det antal ledamöter och 
ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i förekommande fall det antal 
ledamöter och ersättare som skall utses i för första gången valkretsindelade kommuner. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Torsåspartiet genom Kerstin Ahlberg yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
minskas till 31 stycken. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan valnämndens förslag och Torsåspartiets yrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt valnämndens förslag att meddela 
Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar ska vara 
oförändrad. 
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Fortsättning § 228/09, Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar 
vid val till kommunfullmäktige 2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 229/09 
VN § 26/09           09/KS0139 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat som 
landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2010 med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsval indelat i sex 
valkretsar. 
 
2010 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte 
landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige, 
sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att gälla ska beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2010, 
fattas av landstingsfullmäktige senast 2009-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå vid valet år 
2010 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstingsfullmäktige uppgå till 
67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2010 fattas 
före utgången av februari månad 2010 (5 kap 3 § kommunallagen). Länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslut om ändring av antalet ledamöter. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2010-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets  
(4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så snart detta har 
beslutats. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
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Fortsättning § 229/09, Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och 
antalet mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2010 med mera 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 230/09 
AU § 287/09 
AU § 218/09 
KF § 56/09           09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hemställer i en 
motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelsearbetet med att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun undersöker intresse och utse kontaktpersoner/stödfamiljer för att 

kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun kontinuerligt informerar kommuninvånarna om arbetet med att ta 

emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun aktivt arbetar för att det ska bli en lyckad integrering av de 

ensamkommande flyktingbarnen 
• att Torsås kommun utreder hur behovet av psykolog ska tillgodoses 
• att kommunstyrelsen besöker två grannkommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i motionen från 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Se vidare 
aktbilaga.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill följa med på 
besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
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Fortsättning § 230/09, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 231/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-08-04 och personalutskottet 2009-08-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-01    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 232/09 
AU § 289/09           
AU § 137/09          08/KS0129 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådshandling daterad 2009-02-18 föreligger gällande vindkraftsstrategi för Torsås 
kommun. 
 
Syftet med föreliggande vindkraftsstrategi är att utgöra policy och underlag för beslut för 
framtida vindkraftsetableringar i kommunen både vid upprättande av detaljplaner och 
också vid bygglovprövning. Detta innebär att det är ett strategiskt dokument som ska vara 
vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vatten-områden. 
Dokumentet redovisar även riktlinjer avseende vindkraft som kan ligga till grund för 
fortsatt översiktsplanearbete. 
 
Föreliggande vindkraftsstrategi är, liksom översiktsplanen, inte rättsligt bindande.  
 
Dialogen med medborgarna och myndigheter är en viktig del. Strategin/policyn godkänns 
av bygg- och miljönämnden och antas av kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och proposition, revidering av vindkraftsstrategin 
 
Lennart Adolfsson, s med instämmande av Leif Lindberg, tp och Bert Appert, tp yrkar att 
 
i Kommunens Målsättning, Inga enstaka verk bör uppföras, tas bort,  
 
i Områden av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, Enstaka vindkraft bedöms kunna 
etableras inom området om inte påtaglig skada uppstår, tas bort, 
 
i Områden av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv (3 kap 6 § Miljö- 
balken), I områdena bör enstaka verk eller mindre grupper (2-3st) kunna uppföras, tas bort, 
 
i Områden av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, Enstaka vindkraft eller mindre grupper 
(2-3 st) bedöms kunna etableras inom området utan att några större negativa konsekvenser uppstår, tas 
bort, 
 
i Strandskyddade områden (7 kap 13 § Miljöbalken), Vissa strandskyddade områden kan dock 
genom sina kustnära och strategiska lägen bli föremål för en etablering av vindkraft samt endast enstaka 
verk eller mindre grupper (2-3 st) tas bort, 
 
i 4.6 riktlinjer för utformning av grupper av verk, ändras I ett öppet landskap bedöms 
grupper på mellan 2 – 5 vara möjliga till I ett öppet landskap bedöms grupper på mellan 3 – 5 vara 
möjliga. 
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Fortsättning AU § 232/09, Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, c avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet/plangruppen beslutat 
enligt Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande att vindkraftsstrategin revideras enligt 
ovanstående förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Magnus Svensson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande och proposition utbyte av kartmaterial 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att kartan över sekundärsområde för vindkraftsetablering från 
ursprungsförslaget daterat 2008-11-12 tas med i det nya förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och att avslå 
yrkandet finner han att arbetsutskottet/plangruppen beslutat att avslå Håkan Algotssons, C 
yrkande. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Magnus Svensson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet/Plangruppen beslutar 2009-03-31 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att vindkraftsstrategin revideras enligt Lennart Adolfssons, s med fleras förslag, 
 
att dokumentet benämns ” Vindkraftsstrategi tillägg till översiktsplanen för Torsås  
     kommun”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Vindkraftsstrategin för Torsås kommun och utsända den på samråd parallellt  
     med Karlskrona kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Vindkraftsstrategin för Torsås kommun som samrådsmaterial och utsända  
     den på samråd parallellt med Karlskrona kommun. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 233/09 
AU § 294/09 
KF § 68/09 
KS § 150/09 
KF § 33/09           09/KS0135 
Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 § 9 att under 2009 anordna ett ungdomsting för att 
ta reda på vad våra ungdomar prioriterar och tycker är viktigt för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även 2009-03-31 § 114 att medverka i LUPP-Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken. 
 
Utifrån detta medverkar Elin Markgren och Marie Klawitter från Sveriges Ungdomsråd för 
att informera om att starta upp ett ungdomsråd. 
 
Förhoppning är att Kommunfullmäktige ställer sig bakom en ansökan, så att satsningen blir 
möjlig att genomföra. 
 
Syftet med att påbörja processen att starta upp ett ungdomsråd är att ungdoms-perspektivet 
ska få en klar roll i kommunens övergripande arbete. Ungdomsråd är ett sätt att skapa 
intresse samt delaktighet bland ungdomar i kommunala frågor och beslut. 
  
Projektet kommer att genomföras 2009-09-01 – 2010-06-01. 
 
Budget för projektet 
 
Kompetensutveckling, hel dag        20 000:- 
Inspirationsdag, heldag          20 000:- 
Gemensamt forum politiker/ungdomar, 2 tillfällen   10 000:- 
Processhandledning genomförd av extern kompetens  20 000:- 
Ansvarig kommunal tjänsteman        60 000:- 
Budget till ungdomsråd          20 000:- 
Totalt                  150 000:- 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, 
 
att ärendet återkommer i Kommunfullmäktige 2009-05-27 samt 
 
att i övrigt notera informationen från Sveriges Ungdomsråd. 
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Fortsättning § 233/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att starta ett ungdomsråd i Torsås kommun. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V, yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag att avstå från att 
starta ett ungdomsråd i Torsås kommun och Lena Gustafsson, V, yrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Lena Gustafssons, S yrkande att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
att återemittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchefen har varit i kontakt med Korrespondensgymnasiet och diskuterat ett 
upplägg som handlar om ungdomsting. Gymnasiet som lovar ordna ett ungdomsting under 
januari 2010 där olika former av ungdomsråd kommer att inordnas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avsluta ärendet med Projektet - Ungdomsråd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar att ett Ungdomsråd ska startas upp. 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C  och Roland Swedestam, S yrkar att, återkomma 
med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av genomfört ungdoms-
ting. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD  yrkande och Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd 
efter att utvärdering görs av genomfört ungdomsting. 
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Fortsättning § 233/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av  
      genomfört ungdomsting. 
-----   
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 234/09 
AU § 297/09          09/KS0189 
El-upphandling Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam informerar om pågående el-upphandling i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar  2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta sig till tekniska nämndens el-upphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ansluta sig till tekniska nämndens el-upphandling. 
-----  
Expedieras till  
Tekniska nämnden 
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KS § 235/09          09/KS0066 
Information LUPP 
 
Ärendebeskrivning 
 
I dagsläge är det planering inför hösten genomförande. 
 
Två träffar i den regionala arbetsgruppen 
 
• Ta del av nationella riktlinjer kring genomförande  
• På bästa sätt genomföra enkäten och uppnå en hög svarsfrekvens.  
 
Enkäten är granskad. En lokal arbetsgrupp med representanter från samtliga skolor, 
informationsansvarig, en politiker från kommunstyrelsen samt folkhälso- och drog-
förebyggande samordnare är tillsatt. 
 
Folhälso- och drogförebyggande samordnare och Marie Jansson, KD har varit i Stockholm 
på uppstartarkonferens för Lupp. De har planerat för 
 
• när och hur samtliga lärare ska få information på skolorna 
• hur vi går vidare när resultatet är klar 
• har fått utbildning i hur man använder sig av W-LUPP, vilket även lärarna ska få 
• datum är satt när enkäten ska genomföras 
• planerat för att genomföra enkäten i elektronisk form 
• tillgången till datorer 
• planering för föräldrabrev 
• informationen till eleverna 
• hur löser man det med tolk, särskola 
• vilka problem som kan uppstå i samband med genomförande och hur löses dessa 
• hur får vi en hög svarsfrekvens på de elever som går i skolan i andra kommuner med är 

bosatta i Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande arbetet med LUPP. 
-----  
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KS § 236/09          09/KS0019 
Fråga gällande ändrad riktning på Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, V ställer sig frågande till ändrad riktning på Vågen, eftersom något  
underlag till beslut inte har varit uppe i kommunstyrelsen. 
 
Kommunchefen informerar om att Charlotte Sandell nu är verksamhetschef för Vågen och 
flyktingverksamheten och vill ha ett sammangående av bägge verksamheterna. Ärendet 
kommer upp i nästa kommunstyrelse 2009-09-29. 
-----  
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