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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-12-01    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-12-01, 18.30 – 21.15     
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.40 – 19.50 
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 306 
   
   
  
  
Utses att justera  Bert Appert  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-12-02 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 306 - 331  

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

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2009-12-01     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-12-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-12-24 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 306/09 
AU § 431/09 
KS § 290/09 
AU § 394/09          09/KS0037 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-09-15 § 100 att föreslå 
 
att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är det samma som  
     projekterats dock med utökning med anslutningar för de bostäder som ligger väster om  
     E22:an samt ytterligare tre (3) anslutningar i Skäppevik och två (2) anslutningar på Gate  
     Udde, 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta fastighetsförteckning och  
     sakägarförteckning över dem som får en partställning i och med beslut om verksamhets-  
    område samt att upprätta lämpligt kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om  
    verksamhetsområde i kommunfullmäktige, 
 
att när komplettering enligt ovan genomförts, överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     vidare handläggning. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i ärendet idag med motiveringen bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden sysslar med tekniska frågor, varför deras förslag inte 
behöver ta någon socioekonomisk hänsyn. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
och måste väga in även dessa aspekter i sitt beslut. Det framlagda förslaget innebär att 
enskilda fastighetsägare drabbas av högre kostnader än deras ekonomi klarar av. Därför är 
det viktigt att kommunen, innan beslut om utvidgning tas, arbetar fram principer för hur 
man vill hantera dessa ärenden. Ingen ska tvingas lämna sin bostad på grund av de nya 
avgifterna. 
 
Såväl Roland Swedestam, S som Bert Appert, TP redovisar samma uppfattning, nämligen 
att ingen ska behöva lämna sin permanentbostad på grund av anslutningsavgiften. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Öppet brev föreligger till kommunstyrelsen daterat 2009-10-28 från Maria Karlsson och 
Marie Krantz, Grisbäck gällande VA-söder om Bergkvara, verksamhetsområde. 
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Fortsättning § 306/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att notera inkommet brev från Maria Karlsson och Marie Krantz, Grisbäck, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-11-23 § 127, att det inte finns några andra omständigheter 
som har stöd i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) än de som tidigare 
redovisats i tekniska nämndens beslut 2009-09-15 § 100 med tillhörande skrivelse från 
tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim daterad 2009-10-26. 
 
Föreligger sakägarförteckning, arrendeförteckning, utkast och kartor över verksamhets-
område från WSP Samhällsbyggnad, Lidköping. 
 
Irma Folkesson, C deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     utbyggnaden av verksamhetsområdet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-12-01 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar utifrån WSP:s PM, daterat 2009-11-23 vad 
Vattentjänstlagen och Kommunallagen ger för möjligheter att stödja de husägare som inte 
anser sig ha råd med en anslutningsavgift. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Hans-Olof Berg, C yrkar tillägg med, att kommunstyrelsens presidium kontaktar bankerna i 
kommunen innan kommunfullmäktiges sammanträde för en överläggning gällande 
finansieringsfrågan för de berörda inom verksamhetsområdet.  
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Fortsättning § 306/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Håkan Algotsson, C och Marie Jansson, KD tar inte ställning i ärendet, utan avvaktar 
redovisning från sammanträffandet med bankerna i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens presidium kontaktar bankerna i kommunen innan kommun- 
     fullmäktiges sammanträde, för en överläggning gällande finansieringsfrågan för de  

                                 berörda inom verksamhetsområdet.  
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     och genomföra utbyggnaden av verksamhetsområdet samt 
 
att taxa för det utökade verksamhetsområdet ska beslutas vid ett senare tillfälle. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 307/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-10-26, 2009-11-03 och åtgärder 
vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 308/09 
AU § 430/09 
AU § 411/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av vikarierande skolchef Leif 
Karlsson, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson, socialchefen Carina Leijon, bygg- och miljönämndens vice ordförande Anders 
Walterson, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – oktober 2009. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -990 Tkr, fördelat på PA-system -540 Tkr, 
turismverksamheten -50 Tkr samt Bergkvara Hamn & Stuveri AB -400 Tkr. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott med -300 Tkr. Intäkter utöver planerade 
på plan- och bygg reducerar tidigare prognos. Planerade intäkter på miljö- och livsmedel på 
cirka 85 % i oktober. Ytterligare intäkter samt fortsatt åtstramning av kostnader kan 
komma att innebära ytterligare förbättrat resultat. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse från budget. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med -2 200 Tkr. Under förutsättning att reserven 
på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande verksamhet och administration inom 
socialnämnden ge överskott med 0,1 Mkr. Individ- och familjeomsorgen -2,4 Mkr. 
Äldreomsorgen överskott med +1,0 Mkr. Omsorg  Funktionshindrade -0,9 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett överskott med + 200 Tkr. Kostnaderna för kultur och 
fritid, särskolan och Korrespondensgymnasiet beräknas vara lägre än vad som tidigare 
prognostiserats. 
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Fortsättning § 308/09, Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-04: 
 
att godkänna uppställningen av internbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ekonomiavdelningen övertar det ekonomiska ansvaret för kostverksamheten samt  
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     oktober 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 309/09 
PU § 57/09           09/KS0024 
Rekrytering av bildningschef  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-11-05 § 95 att förorda Göran Eliasson till tjänsten som 
bildningschef i Torsås kommun. 
 
Håkan Algotsson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till något beslut vid 
dagens sammanträde utan inväntar kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Personalutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
enligt bildningsnämndens förslag 2009-11-05 § 95 att förorda Göran Eliasson till tjänsten 
som bildningschef i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-12-01 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att, Göran Eliasson kan tillträda tjänsten 
som bildningschef från och med januari 2010, med en månadslön på 47 500 kronor. 
 
MBL förhandling har skett 2009-11-13. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att sammanträdet ajourneras. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet.  
 
Sammanträdet ajourneras mellan 19.40 – 19.50 innan kommunstyrelsen återupptar 
förhandlingarna. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) yrkar att Göran Eliasson 
provanställs. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, TP yrkande och Alliansens 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Bert Apperts, TP yrkande att 
anställa Göran Eliasson till tjänsten som bildningschef i Torsås kommun.  
 
Reservation 
 
Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna)reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna yrkande. 
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Fortsättning § 309/09, Rekrytering av bildningschef  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anställa Göran Eliasson till tjänsten som bildningschef i Torsås kommun för en 
     månadslön av 47 500 kronor, med tillträde i januari 2010. 
-----  
Expedieras till 
Göran Eliasson 
Personalavdelningen 
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KS § 310/09           
AU § 440/09          09/KS0024  
Förlängning av Leif Karlsson, vikarierande skolchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Leif Karlssons uppdrag som vikarierande skolchef i Torsås kommun upphör 
2009-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att upprätta förslag till beslut att förlänga 
     uppdraget med Prima Selecta till och med 2010-01-31, detta innebär en tydlig  
     överlämning till den kommande skolchefen samt 
 
att Leif Karlsson uppdras att genomföra en utredning om skolan och dess framtida  
     organisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att upprätta förslag till beslut att förlänga 
     uppdraget med Prima Selecta till och med 2010-01-31, detta innebär en tydlig  
     överlämning till den kommande skolchefen samt 
 
att Leif Karlsson uppdras att genomföra en utredning om förskola/grundskola och dess  
     framtida organisation. 
-----  
Expedieras till 
Prima Selecta 
Leif Karlsson 
Bildningsnämnden 
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KS § 311/09 
PU § 51/09           08/KS0133 
Uppdragsbeskrivning – Företagshälsovårdstjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sensias verksamhet ska inriktas mot de av kommunen uttalade behoven. 
Uppdragsverksamheten ska genomföras i samverkan med i första hand arbetsledningen ute 
på arbetsplatserna. 
Avslutade utredningsuppdrag ska avrapporteras till beställande chef. 
 
Alla insatser från Sensia beställs av ansvarig arbetsledare. 
 
Företagshälsovårdens inriktning 
Företagshälsovården ska i huvudsak inriktas mot nedanstående områden. 
Insatser för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering ska prioriteras. 
 
Insatser med förebyggande inriktning 
Rehabilitering 
Hälsoundersökningar 
Arbetsmiljöundersökningar med mera 
Personalavveckling 
 
Sensia ska agera i enlighet med gällande etiska riktlinjer inom vården. 
 
Sensia ska rapportera kvartalsvis hur tjänster enligt avtalet har utnyttjats av kommunen. 
Antal timmar fördelade på kompetens/yrkeskategori inom Sensia, typ av tjänst och 
arbetsplats ska framgå av rapporten. 
Tidsåtgång och kostnad för uppdrag ska redovisas i samband med fakturering. 
 
Efter avtalstidens slut, ska Sensia på begäran medverka till att patientjournaler överlämnas 
till eventuell ny företagshälsovård. 
 
Personalutskottet beslutar 2009-10-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad uppdragsbeskrivning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad uppdragsbeskrivning. 
-----  
Expedieras till 
Personalchef Per Lindberg 
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KS § 312/09 
AU § 413/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under oktober 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under oktober 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under oktober  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under oktober  
     2009. 
-----  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-12-01    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 313/09 
AU § 414/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under oktober 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
oktober 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
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KS § 314/09 
AU § 415/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av rektorerna Anders Thomas, Inger Sandbäck, Lotta Elmbro och skolchef 
JanEric Assarsson fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2009. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende 2009.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende 2009.  
-----  
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KS § 315/09 
AU § 434/09          09/KS0100 
Uppsägning bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun hyr av Rosenträdet AB fastigheten Torsås 50:80, Applerumsgatan 2, för 
biblioteksverksamhet. Hyreskontrakt är tecknat för perioden 2002-01-01 – 2011-12-31 
omfattande totalt 995 kvm.  
 
Uppsägning av hyreskontrakten ska ske skriftligt minst 24 månader före den avtalade 
hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 36 månader för varje 
gång. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att säga upp nuvarande hyreskontrakt med  
      Rosenträdet AB gällande biblioteks- och fritidslokaler på fastigheten Torsås 50:80, i 
      avvaktan på att utredningen ska vara klar som utvisar var de framtida biblioteks- 
      lokalerna ska placeras samt 
 
att teckna nytt hyresavtal med Torsås Fastighets AB gällande del av lokaler på fastigheten  
     Stinsen i Bergkvara till turismverksamhet, för en årshyra på 60 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att säga upp nuvarande hyreskontrakt med  
      Rosenträdet AB gällande biblioteks- och fritidslokaler på fastigheten Torsås 50:80, i 
      avvaktan på att utredningen ska vara klar som utvisar var de framtida biblioteks- 
      lokalerna ska placeras samt 
 
att teckna nytt hyresavtal med Torsås Fastighets AB gällande del av lokaler på fastigheten  
     Stinsen i Bergkvara till turismverksamhet, för en årshyra på 60 000 kronor. 
-----   
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 316/09 
AU § 417/09          08/KS0207 
Skrivelse Sjöfartsmuseet, Bergkvara   
 
Ärendebeskrivning 
 
Boverket antog inte ansökan gällande isolering och upprustning av Sjöfartsmuseet i 
Bergkvara. 
 
Skrivelse föreligger från Christer Harrysson och Owe Birgersson daterad 2009-11-01 där de 
informerar om nödvändiga åtgärder inför turistsäsongen 2010. 
 
1. Ommålning av byggnaden samt byte av träpanel på gavel mot sjön. 
2. Kittning och målning av samtliga fönster. 
3. Eventuellt byte eller renovering av rutorna på övervåningen mot sjön. 
4. Ett snedtak byggs utmed norra långsidan för förvaring av bruksbåtarna, enligt skiss. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunen är positiva till att Sjöfartsmuseet rustas upp samt 
 
att förslag ska tas fram hur man ska åtgärda bristerna som påtalas i skrivningen från  
     Christer Harrysson och Owe Birgersson.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunen är positiva till att Sjöfartsmuseet rustas upp samt 
 
att förslag ska tas fram hur man ska åtgärda bristerna som påtalas i skrivningen från  
     Christer Harrysson och Owe Birgersson.  
-----  
Expedieras till 
Christer Harrysson, Sjöfartsmuseet 
Owe Birgersson, ordförande i Bergkvara Hembygdsgille 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 317/09 
AU § 387/09           

AU § 37/09 
KS § 175/08         09/KS0226, 07/KS0230   
Trygghetsbostäder      
 
Ärendebeskrivning 
 
Anteckningar från möte med utredningsgruppen för framtida äldreboende 2008-05-26 
föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03: 
 
att uppdra åt Torsås Bostads AB att ta fram underlag för byggandet av Trygghetsboende  
     vid Torshammar och Badhusgatan, 
 
att uppdra åt socialnämnden att ta fram underlag för driftskostnader där bägge  
      alternativen jämförs, 
 
att uppdraget omfattar 20 – 25 lägenheter. Funktioner samt lägenhetsstorlek ska tas fram  
     av Torsås Bostads AB i samverkan med socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB presenterar förslag till 
trygghetsboende i Torsås. 
 
Badhusgatan 
 
16 lägenheter, 2 rum och kök, 52 kvm 
4 lägenheter, 3 rum och kök, 78 kvm 
Gemensamhetslokal, 78 kvm 
Hemtjänstlokal, 78 kvm 
Totalt 1 300 kvm 
Total kostnad 28,5 Mkr, 21 900 kronor/kvm 
 
Torshammar 
 
15 lägenheter, 2 rum och kök, 49 kvm, 57 kvm  
4 lägenheter, 3 rum och kök, 69 kvm 
Gemensamhetslokal, 130 kvm 
Lägenhetsförråd 152 kvm 
Totalt 1 434 kvm 
Total kostnad 35,3 Mkr, 24 600 kronor alternativt 27 500 kronor/kvm 
 
Hyrorna per lägenhet kommer att ligga runt 6 000 – 10 500 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 317/09, Trygghetsboende 
  
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna ärendet till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-27 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 104, meddela kommunstyrelsen 
 
att vid det tillfälle det blir aktuellt med färdigställande av trygghetsbostäder av 
storleksordning 20 – 25 lägenheter förordar socialnämnden byggande vid Torshammar, 
 
att driftskostnaderna är personella för socialnämndens del och att ett trygghetsboende 
innebär omfördelning av befintlig personal i hemtjänsten samt 
 
att 0,75 – 1,0 tjänst behövs inrättas för att vara stationerad i trygghetsboende, enligt de 
kriterier som utarbetats nationellt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut 2009-10-08 § 104. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut 2009-10-08 § 104. 
-----  
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KS § 318/09 
AU § 398/09          09/KS0220 
Ansökan verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, 
Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer och vittnen. 
Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som drabbats av brott, dels genom samtal med 
en stödperson, dels genom vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar 
stöd och hjälp till målsägande och vittnen is amband med rättegång. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat ansvar för 
att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och femton (15) 
vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för att på bästa sätt 
stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
I stödpersonernas uppgifter ingår, förutom emotionellt stöd, att ge information om brotts- 
offerts rättigheter under utredning och rättsprocess och att ge stöd och information inför 
en eventuell rättegång. Stödpersonerna ska vid behov förmedla kontakter med myndigheter 
och försäkringsbolag och hänvisa till social, juridisk, psykologisk och medicinsk expertis. 
 
Alla medarbetare har genomgått en grundutbildning och har avlagt tystnadslöfte. 
Kontinuerliga fortbildningar anordnas. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från Torsås kommun 
med 10 950 kronor per år för perioden 2010 – 2012. 
 
Verksamhetsberättelse 2008 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra Kalmar län för  
     2010, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra Kalmar län för  
     2010, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
----- 
Expedieras till Brottsofferjouren, Ekonomiavdelningen 
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KS § 319/09          09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Ny hemsida och intranät 
• För och nackdelar att använda tvärsektionella grupper 
• Budget 2010 
• Lokaler, bibliotek kontra polishus kontra skolan 
• Hyr- och leasingbilar. Ytterligare en hyrbil kommer att anskaffas 
• Kort redovisning från konferensen i Göteborg.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 320/09 
AU § 421/09          09/KS0234 
Kommunens framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länets kommuner ansvarar numer för en stor del av såväl utprovning som förskrivning av 
tekniska hjälpmedel till personer i alla åldrar med funktionshinder. 
Hjälpmedelsförsörjningen regleras sedan många år tillbaka genom avtal mellan enskild 
kommun och Landsting i Kalmar län. Som stöd för professionen som hanterar 
hjälpmedelsfrågor finns gemensamt framtagna förskrivningsanvisningar. Det nuvarande 
avtalet gäller till och med 2001-12-31. Avtalet förlängs härefter under perioden 2012-01-01 
- - 20013-12-31, såvida inte samtliga kommuner skriftligen säger upp avtalet senast  
2010-12-31. 
 
I samband med förhandlingarna inför hemsjukvårdsreformen i länet 2008-01-01 meddelade 
landstingsdirektören att landstinget ej kommer att tillhandahålla hjälpmedel, service med 
mera för kommunernas räkning efter det att nuvarande hjälpmedelsavtal löpt ut. Mot den 
bakgrunden har kommunernas framtida hjälpmedelsförsöjning diskuterats vid ett flertal 
tillfällen i Regionförbundets Primärkommunal nämnd (PKN). Frågan är även levande i 
Regionförbundets nätverk för social-/omsorgschefer och berörda verksamhetschefer. 
 
Beträffande projektets finansiering föreslås att Fokus bidrar med 500 000 kronor per år och 
att kommunerna tillsammans bidrar med 350 000 kronor per år (åren 2010 och 2011) 
fördelat efter invånarantal per 1 januari 2009. För Torsås kommun innebär det med 7 076 
invånare, 10 611 kronor per år, totalt 21 222 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar  föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att vara uppdragsgivare för föreslaget  
     tjänsteutvecklingsprojekt avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen i länets  
     kommuner samt 
 
att under 2010 och 2011 medverka i projektet,  
 
att ärendet överlämnas till socialnämnden för framtida beredning och finansiering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att vara uppdragsgivare för föreslaget  
     tjänsteutvecklingsprojekt avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen i länets  
     kommuner samt 
 
att under 2010 och 2011 medverka i projektet,  
 
att ärendet överlämnas till socialnämnden för framtida beredning och finansiering. 
-----  
Expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Socialnämnden       
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KS § 321/09 
AU § 422/09          09/KS0021 
Avtal mellan Torsås kommun och Arbetsförmedlingen gällande Fas 3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsförmedlingen har kontaktat Torsås kommun med anledning av att man önskar skriva 
ett avtal rörande personer som befinner sig inom jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. 
 
Jobb och utvecklingsgarantin är en del av det arbetsmarknadspolitiska programmet. Syftet 
med detta är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de 
så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Insatserna ska innehålla individuellt utformade 
åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt få deltagarna i arbete. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är indelade i tre faser, som innehåller olika aktiviteter 
 
Fas 1, kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser 
Fas 2, arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning 
Fas 3, sysselsättning hos anordnare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ledningsgruppen tar fram lämpliga verksamheter där personer kan inordnas inom Fas 3, 
 
att kommunchefen och chefen för arbetsmarknadsenheten uppdras att påbörja arbetet med  
    att träffa ett avtal med arbetsförmedlingen om att Torsås kommun ska vara en anordnare 
    av sysselsättning/platser för individer som är aktuella inom jobb- och utvecklings- 
    garantins fas 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledningsgruppen tar fram lämpliga verksamheter där personer kan inordnas inom Fas 3, 
 
att kommunchefen och chefen för arbetsmarknadsenheten uppdras att påbörja arbetet med  
    att träffa ett avtal med arbetsförmedlingen om att Torsås kommun ska vara en anordnare 
    av sysselsättning/platser för individer som är aktuella inom jobb- och utvecklings- 
    garantins fas 3. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Charlotte Sandell 
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KS § 322/09 
AU § 423/09          09/KS0019 
Organisation och inriktning på arbetsmarknadsenheten Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
En ny organisation är under bildande i och med att arbetslivsutvecklingsenheten Vågen går 
samman med flyktingmottagningen. Grundtanken är inte att slå ihop enheterna till en 
verksamhet utan att förena dem så att både arbetslivsutvecklingsenheten och flykting-
mottagningen vinner fördelar. 
 
Ett centralt mål med denna organisationsutveckling är att Vågen ska utvecklas till en 
arbetsmarknadsenhet och att arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen ska bli en 
sammanhållen organisation – Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMIE. 
Verksamheten ska utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsenhet och samtidigt verka 
för ökad integration. 
 
AMIE ska ha en chef, en verksamhetschef och en ny ledarroll skapas utav tidigare två roller 
( en person som verksamhetsansvarig och en person som flyktingsamordnare.) 
 
Flyktingmottagningen finns kvar som en egen del av organisationen/verksamheten som ska 
fortsätta arbeta med nyanländas introduktion men också utöka samarbetet med arbets-
marknadsenheten då det gäller integration och målet att följa arbetslinjen. 
Flyktingmottagningen dagliga mottagningsarbete ska skötas av en introduktions-
handläggare. 
 
Då det gäller att utveckla Vågen till en arbetsmarknadsenhet återstår en del förändrings-
arbete. En inventering av nuvarande verksamhet är nödvändig samt ta del av och ta intryck 
av andra kommuners arbetsmarknadsenheters arbete och verksamhet. Samverkan med 
andra viktiga aktörer och samarbetspartner som arbetsförmedlingen och våra egna 
kommunal förvaltningar ska utökas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna inriktning för Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE) enligt  
     förslag i upprättad handling daterad 2009-11-05 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna inriktning för Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE) enligt  
     förslag i upprättad handling daterad 2009-11-05 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE)  
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KS § 323/09 
AU § 438/09          09/KS0019 
Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger tillägg till överenskommelse underskriven 2007-12-12 och 2007-12-20 mellan 
Staten genom Migrationsverket och Torsås kommun om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande, dnr NRK-22-2007-32443.  
 
I tillägget till överenskommelse gäller följande 
 
Under perioden 2010-01-01 – 2010-12-31, åtar sig Torsås kommun att ta emot 
 
30 utlänningar varav cirka 
15 anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 
5 tas emot inom ramen för organiserad vidareflyttning. 
 
Migrationsverket ska därmed betala ut en årlig grundsättning enligt 9 § förordningen 
(1990:927) till kommunen. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta med beslut till kommunstyrelsens sammanträde 2009-12-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att godkänna tillägg till överenskommelse enligt ovan. 
-----  
Expedieras till 
Charlotte Sandell 
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KS § 324/09 
AU § 425/09          09/KS0238 
Kontaktperson till SydSveriges ”nya” Europakontor Småland - Blekinge 
 
Ärendebeskrivning 
 
Region Blekinge och Regionförbundet i Jönköpings län, södra Småland och i Kalmar län 
har från och med 2009-10-01 ett eget representationskontor i Bryssel. Bakgrunden till 
beslutet att etablera ett nytt kontor är att Sydsveriges Europakontor avvecklades i dess 
nuvarande form 2009-09-30. 
 
De sex länen i SydSam har allt sedan våren 1994 haft ett gemensamt kontor i Bryssel. I 
april i år beslutade Region Skåne att öppna ett eget representationskontor i Bryssel. Vid ett 
extra årsmöte 2009-06-05 beslutade SydSam som följd av detta att avveckla Sydsveriges 
Europakontor. 
 
De fyra regionförbunden i Blekinge och Småland har som en konsekvens av ovan beslutat 
att öppna ett eget representationskontor i Bryssel, Sydsveriges Europakontor Småland – 
Blekinge. 
 
Det nya kontoret, som startade sin verksamhet 2009-10-01, har fem huvuduppgifter 
 
1. Service till medlemmarna 
2. Kontaktskapande verksamhet 
3. Intressebevakning av och för regionen och dess medlemmar prioriterade frågor 
4. Bevakning av relevanta program för medlemmarna, 
5. Marknadsföring av regionen/erna. 
 
På förslag från den gemensamma styrgruppen har respektive regionförbundsstyrelse 
beslutat att anmoda länets kommuner och landsting att utse en kontaktperson (tjänsteman) 
gentemot Regionförbunden i frågor som rör EU och Brysselkontorets verksamhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som kontaktperson gentemot 
     Regionförbunden i frågor som rör EU och Brysselkontorets verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som kontaktperson gentemot 
     Regionförbunden i frågor som rör EU och Brysselkontorets verksamhet. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 325/09 
AU § 437/09          09/KS0242 
Samråd - Förslag till Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådshandling föreligger från Karlskrona kommun gällande Översiktsplan 2030. 
 
Synpunkter på översiktplanen ska lämnas skriftligt senast 2010-01-06 till Karlskrona 
kommun. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig över Karlskrona kommuns översiktsplan 2030. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att yttra sig över Karlskrona kommuns översiktsplan 2030. 
-----  
Expedieras till 
Karlskrona kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
371 83 Karlskrona 
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KS § 326/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-10-27, 2009-11-10 och personalutskottet 2009-11-10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 327/09          09/KS0159 
Remiss – kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt styrelsebeslut i Leder Småland Sydost 2008-10-17 ska projektansökningar, där den 
totala offentliga medfinansieringen överstiger 300 000 kronor, snabbremitteras till samtliga 
kommuner för yttrande innan ärendet tas upp i styrelsen. 
 
Kommunerna ska därvid meddela om de ställer sig positiva till medfinansiering eller om de 
inte stödjer det specifika projektet. Under förutsättning att projektet godkänns av styrelsen 
fördelas därefter den offentliga medfinansiering på de kommuner som stödjer projektet. 
Notera att det är den redan inbetalda offentliga medfinansieringen från kommunerna som 
ska fördelas och inte någon ytterligare medfinansiering som debiteras. 
 
Leader Smålan Sydost har nu mottagit och bereder två projektansökningar som uppfyller 
ovanstående bedömningsgrunder. 
 
Projekt 1, Landskapsutveckling med kulturen som drivkraft, med Kultur Verkstan 
ekonomiska förening som projektsökande. 
 
Sökta projektmedel är 1 018 000 kronor, varav den totala offentliga medfinansieringen är 
305 400 kronor. 
 
Projekt 2, Glasbyn Målerås, med Projekt Glasbyn Målerås som projektsökande. 
 
Sökta projektmedel är 1 062 187 kronor, varav den totala offentliga medfinansieringen är 
318 656 kronor. 
 
Leader Småland Sydost hemställer härmed om vårt svar senast 2009-12-04. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunal medfinansiering i ovanstående projekt. 
-----  
Expedieras till 
Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 
361 30 Emmaboda 
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KS § 328/09 
AU § 435/09          09/KS0240 
Regler för barnomsorg på obekväm tid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-01-31 att föräldrar i Torsås kommun på 
försök erbjuds barnomsorg på obekväm tid under 2008. Rektor Inger Sandbäck bedömer 
behovet från fall till fall. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare vid sammanträde 2008-11-06 § 88 beslutat att 
också i fortsättningen erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Verksamheten följs upp årligen. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2009-10-14 föreslå bildningsnämnden att 
fastställa det förslag till regelverk som förskolans rektor utarbeta och hemställa hos 
kommunfullmäktige om att extra anslag beviljas för att finansiera barnomsorg på obekväm 
tid.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-11-05 § 89 att förslag till regler för barnomsorg på 
obekväm tid underställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-12-01 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår att ta ställning i ärendet med 
hänvisning till yrkande gällande ”nattis” i kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-25 § 131. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 329/09          09/KS 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Början av 2004 tecknade Torsås kommun avtal om disposition av simbadanläggning med 
Söderåkra Fastigheter AB. 
 
Avtalets omfattning 
 
Fastighetsägaren upplåter till hyresgästen den i fastigheten belägna simbadanläggningen 
bestående av 4 banor á 25 meter jämte till simbadsanläggningen hörande omklädnings-, 
dusch- och bastuutrymmen. 
Fastighetsägaren förbinder sig att hålla simbadanläggningen öppen helgfria vardagar för 
skolans simundervisning. Enligt särskild överenskommelse med hyresgästens skolchef ska 
erforderlig simlärarhjälp på fastighetsägarens bekostnad ställas tillskolans förfogande. 
Fastighetsägare svarar för att den tillhandahållna simlärarhjälpen utförs av personal med 
föreskriven kompetens. 
 
Därtill ska simbadsanläggningen utan ytterligare kostnad vara tillgänglig under sommartid 
för den eventuella simundervisning. 
 
Under tiden då simbadanläggningen inte är upplåten för skolans behov ska simbad-
anläggningen hållas tillgänglig för allmänheten från måndag till fredag från klockan 15.00 
till 20.00 samt onsdagar klockan 07.00 – 09.00 samt lördagar från klockan 10.00 – 18.00 
och söndagar från klockan 08.00 till 13.00. 
Vid skollov, efter överenskommelse med skolan i Torsås kommun, ges möjlighet att 
utnyttja simbadsanläggningen enstaka dagar utan extra kostnad. 
Vattentemperaturen ska följa av Svenska Simförbundet rekommenderade temperaturer det 
vill säga 26 – 27 grader dock minst 24 grader. 
 
Hyran inkluderar förutom samtliga driftkostnader även erforderlig simlärarhjälp med 
föreskriven kompetens. 
 
Avtalet löper under tiden från 2005-01-01 till och med 2011-12-31. Om inte avtalet sägs 
upp av någondera parter löper avtalet ytterligare fem (5) år åt gången. Avtalet ska skriftligen 
sägas upp senast 18 månader för avtalsperiodens utgång. 
 
Hyresgästen äger rätt att utan några ersättningskrav från fastighetsägarens sida med 
omedelbar verkan säga upp avtalet och därmed frigöra sig från samtliga ekonomiska 
åtaganden i förhållande till fastighetsägaren om någon av följande förutsättningar inträffar 
 
a) Fastighetsägaren inställer sina betalningar, inleder ackords- eller rekonstruktions-  
      förfarande, försätts i konkurs eller av någon annan anledning kommer på obestånd. 
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Fortsättning § 329/09, Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
b) Om verksamheten vid simbadanläggningen på annat sätt än enligt punkt a. ovan inte 

motsvarar service- och sanitära krav i sådan mån att hyresgästen inte kan nyttja 
anläggningen i den utsträckning som förutsattes vid avtalets ingående. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet att hantera frågan om avtalet om disposition av 
      simbadanläggning. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsutskottet 
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KS § 330/09          09/KS0135 
Ungdomsting 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen har varit i kontakt med Korrespondensgymnasiet och diskuterat ett 
upplägg som handlar om ungdomsting. Gymnasiet lovar att ordna ett ungdomsting under 
januari 2010 där olika former av ungdomsråd kommer att inordnas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23 § 101 att återkomma med ställningstagande om 
ungdomsråd efter att utvärdering görs av genomfört ungdomsting. 
 
Ungdomsting kommer att hållas 2010-02-16 mellan klockan 13.00 – 16.00 på Korre-
spondensgymnasiet i Torsås. Kallelse kommer att skickas ut till ledamöterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 331/09 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och 
önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ledamöter och tjänstemän tackar ordförande och önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
----- 


