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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2010-02-02, 18.30 – 21.30     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson Bokor, 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 
 Ann-Christin Torgnysson Möre ResursCentrum § 27 
 Stine Breum Appelqvist, turismansvarig § 27 
 Charlotte Sandell, verksamhetschef AMIE § 28 
 Christer Andersson, FP ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera  Henrik Nilsson Bokor  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-02-03  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 26 - 51 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2010-02-02     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-02-03  Datum för anslags 
nedtagande 

2010-02-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 26 –  51 
 
§ 26  Föregående sammanträdesprotokoll 100112 
 
§ 27  Redovisning inflyttarservice 
 
§ 28  Redovisning av verksamheten inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

 
§ 29  Kommunstyrelsens internbudget 2010 
 
§ 30  Samordning, beställning av resor 
 
§ 31  Medfinansiering LOVA-projekt 
 

   § 32  Handläggning av färdtjänst 
 
§ 33  Avtal med Olssonska gården 
 
§ 34  Fullmakt för samhällsbyggnadschefen gällande VA-ärende, Näktergalen 13 
 

   § 35  Personuppgiftsombudets rapport 2009   
 
   § 36  Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 

 
§ 37  Gemensam rutin för protokollskrivning, socialnämnden 
 

   § 38  Information, ledningsgruppens möte 
 
   § 39  Stöd för verksamheten 2010, Ung Företagsamhet 

 
§ 40  Reglemente, skolskjutsverksamheten 
 

   § 41  Medborgarförslag – Förnya inte avtalet med Möre ResursCentrum 
 

§ 42  Antal revisorer i Samordningsförbundet 
 
§ 43  Yttrande om tillstånd för utbyggnad av konstgjord sjö/ våtmark och  

      dammanläggning mm Valfridsbo  
 
§ 44  Information, Kultur med nya ögon 
 

   § 45  Information, LUPP möte i Västervik 
 
   § 46  48 Redovisning delegationsärende 
 
   § 49  Anmälan kommunstyrelsens arbetsutskott 091216, 100119 
 
  § 50   Uppsägning simbadsavtal 
 
  § 51   Underrättelse, VA söder Bergkvara 
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KS § 26/10 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2010-01-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 27/10           09/KS0248 
Redovisning inflyttarservice 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Christine Torgnysson från Möre ResursCentrum och turismansvarig Stine Breum 
Appelqvist redovisar för ledamöterna konsekvenserna, om inflyttarservice flyttas över till 
turismansvarig i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 28/10           10/KS0019 
Redovisning av verksamheten inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
AMIE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef Charlotte Sandell lämnar en kort redogörelse över verksamheten inom 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten AMIE. 
 
Flyktingmottagningen 
 
• Totalt mottagna flyktingar sedan starten är 80 stycken varav 18 stycken utflyttade. 
• Antal boende i Torsås kommun är 16 kvinnor, 19 män och 27 barn, totalt 62 stycken. 
• Planerar för och hålla en beredskap för ett bra mottagande av 30 flyktingar årligen 

under 2008, 2009 samt 2010. 
• Under 2010 utvärdera arbete med flyktingmottaningen i Torsås kommun. 
 
Förslag från ledamöterna på studiebesök gällande ensamkommande flyktingbarn, 22 eller 
24 mars 2010. 
 
Arbetsmarknadsenheten 
 
• Totalt cirka 50 personer i verksamheten. 
• Pågår att ta fram styrkort för verksamheten. 
• Aktuell statistik ska tas fram. 
• Charlotte Sandell deltar i beredningsgruppen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
• Förnyat avtal med Arbetsförmedlingen. 
• Nytt projekt, Bussenprojekten tillsammans med Kunskapsnavet, Nybro, Emmaboda 

och Ölandskommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från verksamhetschef Charlotte Sandell. 
-----  
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KS § 29/10 
AU § 1/10 
AU § 442/09          09/KS0248 
Kommunstyrelsens internbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag på interbudget 2010 för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Tommy Nyberg påtalar att under 2010 finns ingen reserv för övriga utgifter. Så de 
kostnader som inte finns med i internbudgeten kommer han att avslå.  
 
Driftbidrag från medlemskommunernas gymnasieskola redovisas. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-10: 
 
att informationen noteras samt 
 
att kommunstyrelsens internbudget 2010 återkommer i arbetsutskottet 2009-01-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 
Förslag på verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsen  
 
• Uppsägning av hyreskontrakt samt nedläggning av Vindkraftexpo i Bergkvara 
• Inflyttarservice flyttas till kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S yrkar att 
internbudgeten för bidrag till samlingslokaler 2010 ska vara oförändrad och lika 2009, 350 
tkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19: 
 
att senast 2010-01-31 säga upp hyresavtalet tecknat med Svenska Foder 2001-03-02, 
 
att kontakta vindkraftsutställarna för en lösning att eventuellt kunna öka finansieringen. 
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Fortsättning § 29/10, Kommunstyrelsens internbudget 2010 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inflyttarservice övergår till kommunstyrelsens turismansvarige, 
 
att budget 2010 för bidrag till samlingslokaler ska var oförändrade och lika 2009, 350 tkr  
     samt i övrigt oförändrad interbudget 2010 enligt förslag 2009-12-08 för  
     kommunstyrelsen,  
 
att den uppkomna differensen arbetas in i internbudgeten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-02-02 
 
Kommunchefen informerar om kontakten med Regionförbundet gällande finansiering av 
Vindexpo i Bergkvara. Svar från Regionförbundet kommer att lämnas till kommun-
styrelsens sammanträde i mars 2010. Utställare som har tackat nej är Vattenfall. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inflyttarservice övergår till kommunstyrelsens turismansvarige, 
 
att budget 2010 för bidrag till samlingslokaler ska var oförändrade och lika 2009, 350 tkr  
     samt i övrigt oförändrad interbudget 2010 enligt förslag 2009-12-08 för kommun- 
     styrelsen,  
 
att den uppkomna differensen arbetas in i kommunstyrelsens internbudgeten. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 30/10 
AU § 2/10            09/KS0149 
Information resebyråtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 § 192 att receptionen kommer att ha huvudansvar 
för allting som har med planering av resor i tjänsten innebär, även inbokning av 
övernattning. Börja gälla från och med 2009-10-01. 
 
Möjlighet finns för Torsås kommun att samordna beställning av resor med Kalmar 
kommuns Inköpskontors upphandling med Lingmerths resebyrå i Växjö. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, M yrkar att bokning av resor ska fortsättningsvis ske centralt i 
receptionen till Lingmerths resebyrå. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun samordnar beställning av resor genom Lingmerths resebyrå i Växjö,  
 
att ekonomichef Kent Frost upprättar riktlinjer för beställning av resor. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-02-02 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, M yrkar att bokning av resor ska fortsättningsvis ske centralt i 
receptionen till Lingmerths resebyrå. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun samordnar beställning av resor genom Lingmerths resebyrå i Växjö,  
 
att ekonomichef Kent Frost upprättar riktlinjer för beställning av resor samt 
 
att upprättade riktlinjer ska redovisas i arbetsutskottet. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 31/10 
AU § 3/10  
AU § 419/09          09/KS0230           
Medfinansiering LOVA-projekt 
 
För att finansiering projektet LOVA krävs kontant medfinansiering, som förslag ska varje 
kommun gå in med 20 000 kronor årligen i fem år medan Kalmar kommun tar en större 
del, hur mycket är dock inte klart än. Varje kommun får 1/7 tjänst till priset av 20 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att Torsås kommun beslutar att medverka med 1/7 tjänst samt 
 
att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för finansiering.  
  
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 
Bygg- och miljönämnden anser att frågan om huvudmannaskap för kommunens 
medverkan i Kalmarsundskommissionen ligger på kommunstyrelsen varvid bygg- och 
miljönämnden inte anser att det åligger dem att finansiera något som har med 
Kalmarsundskommissionen att göra. 
 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar 2009-10-19 § 18 meddela, att kostnaderna 
för projektet inryms inte i bygg- och miljönämndens budget, extra anslag erfordras både i 
drift- och investeringsbudget. 
 
Om kommunstyrelsen önskar att bygg- och miljönämnden ska arbete med dessa frågor och 
eventuellt överta huvudmannaskapet skall ett tydligt uppdrag ges och medel tillföras 
nämnden i tillräcklig omfattning. Med den budget som bygg- och miljönämnden har att 
disponera under år 2010 kommer inte nämnden att på något sätt, gå in i ytterligare projekt 
som ligger utanför den lagstadgade tillsynen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att finansieringen för LOVA-projektet ska tas inom bygg- och miljönämndens budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att finansieringen för LOVA-projektet ska tas inom bygg- och miljönämndens budget. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 32/10 
AU § 4/10            10/KS0026 
Handläggning av färdtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 1997 beslutar riksdagen att färdtjänst inte längre ska behandlas som en omsorgsfråga där 
kommunen insatser ses som ett bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå. Färdtjänst ges 
därmed inte med stöd av socialtjänstlagen utan med stöd av färdtjänstlagen. 
 
Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i syfte att bidra till en 
tillfredställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänsten regleras genom 
lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst genom lagen om riksfärdtjänst. Denna förändring i 
lagstiftningen gör det möjligt för kommunerna att överlåta sina uppgifter till trafikhuvud-
mannen. 
 
I Torsås kommun handläggs färdtjänsten av socialtjänsten och då av kommunens 
biståndshandläggare. 283 personer har beviljats färdtjänstillstånd i maj månad 2009 till en 
budgeterad kostnad 1 110 tkr. Prognosen för 2009 pekar mot ett underskott med cirka  
200 tkr. Riksfärdtjänst har en budget om 40 tkr. 
 
En överflyttning av ansvaret för färdtjänstfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen, 
som ansvarar för trafikfrågor är lämpligt att göra vid samma tillfälle som Kalmar Läns 
Trafik AB (KLT) nyttjas för myndighetsutövning. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 103 att föreslå kommunfullmäktige att upprätta avtal 
med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst från och med 2010-01-01. Socialnämnden beslutar dessutom att utifrån 
lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och lägga 
ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna kollektiv-
trafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och  
     lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna  
     kollektivtrafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av 
     färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-01-01.  
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Fortsättning § 32/10, Handläggning av färdtjänst 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och  
     lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna  
     kollektivtrafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av 
     färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-01-01.  
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 33/10 
AU § 10/10 
AU § 251/09          09/KS0031 
Avtal Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag till riktlinjer mellan Torsås kommun och 
Kulturföreningen Olssonska gården gällande Olssonska fastigheten. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att notera informationen gällande riktlinjer för Olssonska gården samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 
Förslag på avtal mellan Torsås kommun och Kulturföreningen Olssonska gården gällande 
fastigheten Torsås 2:54 för tiden 2010-01-01 – 2010-12-31 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunens kontaktperson för fastigheten är kommunsekreteraren,  
 
att godkänna upprättat avtal med Kulturföreningen Olssonska gården gällande fastigheten 
     Torsås 2:54 för tiden 2010-01-01 – 2010-12-31, 
 
att nya överläggningar med Kulturföreningen Olssonska gården gällande fortsatt hyra av  
     fastigheten ska ske senast 2010-09-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunens kontaktperson för fastigheten är kommunsekreteraren,  
 
att godkänna upprättat avtal med Kulturföreningen Olssonska gården gällande fastigheten 
     Torsås 2:54 för tiden 2010-01-01 – 2010-12-31, 
 
att nya överläggningar med Kulturföreningen Olssonska gården gällande fortsatt hyra av  
     fastigheten ska ske senast 2010-09-30. 
----- 
Expedieras till 
Kulturföreningen Olssonska gården 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 34/10           10/KS0042 
Fullmakt för samhällsbyggnadschefen gällande VA-ärende, Näktergalen 13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Liljegren och Elin Dahlberg har till Statens VA-nämnd ansökt om prövning av 
beslutet gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp för fastigheten Näktergalen 13. 
Paret yrkar att ingen anslutningsavgift ska erläggas eftersom avgiften måste vara betald av 
tidigare ägare till fastigheten. 
 
Torsås kommun, tekniska nämnden bestrider yrkandet. 
 
Statens VA-nämnd förelägger Torsås kommun att tillsammans med yttrande medsända 
rättegångsfullmakt eller annan behörighetshandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga samhällsbyggnadschef Peter Persson att företräda Torsås kommun, vid  
     VA-ärendet gällande fastigheten Näktergalen 13. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 35/10 
AU § 12/10           09/KS0054 
Personuppgiftsombudets rapport för 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personuppgiftsombud i Torsås kommun Kerstin Larsson från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har i enlighet med upprättat avtal granskat kommunstyrelse och 
nämnder utifrån vidtagna åtgärder med anledning av personuppgiftslagen PuL. 
 
Uppdragets syfte är bland annat att avgöra om Torsås kommuns nämnder och 
kommunstyrelse handhar personuppgifter på ett korrekt sätt enligt personuppgiftslagen.  
 
Arbete under det gångna året framgår av upprättad rapport daterad december 2009.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad personuppgiftsombudets rapport för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera upprättad personuppgiftsombudets rapport för 2009. 
-----  
Expedieras till 
Åke Olsson 
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KS § 36/10 
AU § 13/10           10/KS0017 
Ansvarigt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen om personuppgifter (Personuppgiftslagen – PuL) gäller sedan 24 oktober 1998. 
Lagen ersatte datalagen som kom 1973 och genomför Europaparlamentets och rådets 
direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
 
I personuppgiftslagen finns ett antal regler som den personuppgiftsansvarige måste iaktta 
för att ett gott skydd för personuppgifter ska föreligga (jmf PuL 9 – 22 §§). 
 
Avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoppers gällande personuppgiftsombud upphörde 
2009-12-31. 
 
Nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Torsås är Åke Olsson 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Datainspektionen 
Åke Olsson 
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KS § 37/09 
AU § 14/10           10/KS0032 
Gemensam rutin för protokollskrivning, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2009-12-10 § 125, begära att kommunstyrelsen fastställer en 
gemensam rutin för samtliga nämnder och styrelse vad avser protokollskrivning. 
 
Ordförande föreslår att en sekreterargrupp startas upp, som övergripande ansvarar för att 
text och utseende i protokoll och andra kommunala dokument överensstämmer med 
kommunens antagna grafiska profil och rekommendationerna i Svenska skrivregler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att nämndssekreteraren i kommunstyrelse, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, tekniska  
     nämnd och bildningsnämnd bildar en sekreterargrupp, som övergripande ansvarar för  
     att text och utseende i protokoll och andra kommunala dokument överensstämmer med  
     kommunens antagna grafiska profil och rekommendationerna i Svenska skrivregler, 
 
att nämndssekreteraren i kommunstyrelsen blir sammankallande i gruppen samt 
 
att uppdra åt sekreterargruppen att ta fram förslag på en gemensam rutin för samtliga  
     nämnder och styrelser avseende protokollskrivning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att nämndssekreteraren i kommunstyrelse, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, tekniska  
     nämnd och bildningsnämnd bildar en sekreterargrupp, som övergripande ansvarar för  
     att text och utseende i protokoll och andra kommunala dokument överensstämmer med  
     kommunens antagna grafiska profil och rekommendationerna i Svenska skrivregler, 
 
att nämndssekreteraren i kommunstyrelsen blir sammankallande i gruppen samt 
 
att uppdra åt sekreterargruppen att ta fram förslag på en gemensam rutin för samtliga  
     nämnder och styrelser avseende protokollskrivning. 
-----  
Expedieras till 
Samtliga nämndssekreterare 
Samtliga nämnder 
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KS § 38/10           10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Sveriges kommuner och landstings analys 
• Bokslut 2009 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 39/10 
AU § 15/105 
AU § 418/09          09/KS0225            
Stöd för verksamhet, 2010 Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar med 
att ge barn och ungdomar från 6 års ålder till och med 20 år möjlighet att utveckla sin 
kreativitet, initiativkraft och företagsamhet genom att använda konkreta verktyg och 
aktiviteter i samverkan med Ung Företagsamhet och lokala aktörer. Genom att tidigt skapa 
kontakt mellan ungdomarna, kommunen, det lokala näringslivet och andra aktörer bidrar vi 
till att flera unga människor väljer att stanna i länet och skapa en framtid i vår län. 
 
Ung Företagsamhet driver sin verksamhet med stöd av finansiärer från alla kommuner i 
länet, näringsliv och andra organisationer.  
 
För att Ung Företagsamhet ska kunna fortsätta att arbeta och utveckla verksamheten 
ansöker de om stöd från Torsås kommun med 30 000 kronor för 2010. 
 

     Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-12-10 § 106 meddela kommunstyrelsen att 
bildningsnämnden inte har för avsikt att lämna bidrag till Ung Företagsamhet för år 2010. 
 
Regionförbundet i Kalmar län rekommenderar respektive kommun att utse en 
kontaktperson som blir en del av ett regionalt nätverk som arbetar gemensamt med 
kontakterna mellan näringsliv/arbetsliv och skola. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan om stöd från Ung Företagsamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå ansökan om stöd från Ung Företagsamhet. 
-----  
Expedieras till 
Ung Företagsamhet 
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KS § 40/10 
AU § 16/10 
AU § 420/09 
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. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 40/10, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 
 Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar att reglementet revideras med att chauffören ska uppmana eleverna att ta 
på sig säkerhetsbältet vid resa.. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marie Janssons, kd yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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 2009-08-11: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter informationsmötet med föräldrarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-10 
 
Informationsmöte med föräldrarna har skett. 
 
Förslag till nytt skolskjutsreglemente för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 40/10, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att efter förtydligande av stycket berättigande till skolskjuts, överlämna reglementet till  
     bildningsnämnden för yttrande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-12-10 § 99 att efter smärre justeringar föreslå 
kommunfullmäktige fastställa förslaget till reglemente för skolskjutsverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat reglemente för skolskjutsverksamheten i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat reglemente för skolskjutsverksamheten i Torsås kommun. 
 -----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 41/10 
AU § 17/10 
KF § 142/09          09/KS0251 
Medborgarförslag – Förnya inte avtalet med Möre Resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås gällande att inte förnya 
avtalet med Möre Resurscentrum. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre  
     ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 § 12,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre  
     ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 § 12,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 42/10 
AU § 20/10           10/KS0027 
Antal revisorer i Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Kalmar län har vid sitt sammanträde 2009-10-09 
beslutat följande 
 
”För att bättre anpassa antalet revisorer till organisationens storlek föreslår revisorerna att 
förbundets styrelse uppmärksammar kommunerna på att de numera kan träffa 
överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Nomineringen kan 
sedan göras av primärkommunala nämnden. Valet görs slutligen av respektive fullmäktige”. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län har vid sammanträde 2009-11-20 ställt sig 
bakom revisorernas förslag om minskning av antalet revisorer i Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 
 
Samordningsförbundets styrelse hemställer att kommunerna och landstinget i Kalmar län 
tar ställning i frågan och därefter meddelar sitt beslut till Samordningsförbundet i Kalmar 
län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom revisorernas förslag om minskning av antalet revisorer i Samordnings-  
     förbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom revisorernas förslag om minskning av antalet revisorer i Samordnings-  
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Expedieras till 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Revisorerna 
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KS § 43/10 
AU § 21/09           10/KS0025 
Yttrande om tillstånd för utbyggnad av konstgjord sjö/våtmark och 
dammanläggning med mera i Applerumsån vid Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hos Växjö tingsrätt, miljödomstolen ansöker Mörebyggen AB i Torsås om tillstånd till 
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för att anlägga regleringsdamm och konstgjord 
sjö med mera i Applerumsån vid Valfridsbo, Torsås kommun. Mål nr M 2243-09. 
 
Ansökan avser tillstånd att anlägga konstgjord sjö med en area om cirka 1,2 hektar, 
regleringsdamm med tillhörande gångbro, omlöp, gångbroar till ön i sjön samt utföra 
rensning och urgrävning inom sökandens fastigheter inom aktuell sträcka, cirka 300 meter. 
 
Sökande yrkar vidare att miljödomstolen fastställer vattenhushållningsbestämmelser 
innebärande att, såvitt på skötseln av regleringsanordningen ankommer, vattenståndet i 
sjön inte får överstiga +8,90 meter, att regleringsanordningen får handhas fritt så att 
vattenytan i sjön normalt inställer sig mellan nivåerna +8,25 och +8,90 meter samt att en 
sänkningsgräns på nivån +8,25 meter fastställs. 
 
Sökande begär också att miljödomstolen ska medge Mörebyggen AB rätt att ta i anspråk 
erforderligt vattenområde för vattenreglering på fastigheterna Ilingetorp 3:37 och 
Applerum 1:4. 
 
Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska göras skriftligen och ges in i 
fem (5) exemplar till Växjö tingsrätt, miljödomstolen senast 2010-03-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19: 
 
att avvakta med beslut i ärendet till kommunstyrelsen 2010-02-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att avstå från att yttra sig samt 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämndens yttrande gällande tillstånd för utbyggnad av  
     konstgjord sjö/våtmark och dammanläggning med mera i Applerumsån vid Valfridsbo. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 44/10           09/KS0057 
Information, Kultur med nya ögon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, C informerar nämnden om projektet ”Kultur med nya ögon” 
vars målsättning är att ta fram en övergripande kulturstrategi för hela Kalmar 
län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande Kultur med nya ögon. 
-----  
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KS § 45/10           10/KS0043 
Information, Lupp möte i Västervik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD lämnar en halvtidsavstämning av Lupp-enkäten. 
 
Slutrapport för enkäten är 2010-04-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande enkätresultatet Lupp. 
-----  
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KS § 46/10 
AU § 7/10            09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under december 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under december 2009. 
 
• Videbäcksmåla 1:3 
• Trullefjäll 1:10 
• Spelet 7 
• Torsås 4:82 
• Siggatorp 1:41, 1:44 
• Torsås 2:47, 5:72, 5:114 
• Applerum 3:11 
• Dynekärr 1:14 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under december  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under december  
     2009. 
-----  
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KS § 47/10 
AU § 8/10           09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
december 2009. 
 
• Kollektiv olycksfallsförsäkring 
• Bevakningstjänster 
• Miljöansvarsförsäkring 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under december 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under december 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen 
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KS § 48/10 
AU § 9/10            09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg, socialchef Carina Leijon, rektor Lotta 
Elmbro, tillförordnad Leif Karlsson, rektor Bertil Tjerneld, rektor Anders Thomas, rektor 
Lisbeth Kromnow, enhetschef Agnetha Karlsson, enhetschef Anna-Karin Jönsson och 
enhetschef Karin Olsson fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2009.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2009.   
-----  
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KS § 49/10 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-12-16, 2010-01-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 50/10      
AU § 448/09 
KS § 329/09          09/KS0246 
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 § 50/10, 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 2009-12-01: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet att hantera frågan om avtalet om disposition av 
      simbadanläggning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-12-08 
 
Förslag på tilläggsavtal med Söderåkra Fastigheter AB föreligger. 
 
Tillägg/förändring till nuvarande simhallsavtal 
 
I § 2 regleras i nuvarande avtal att hyran ska betalas två (2) gånger per år med hälften av 
summan vid varje tillfälle. Ändringen av denna paragraf samt den nya lydelsen i avtalet är 
 
• § 2 Hyran erläggs per månad med en tolftedel av den totala avgiften. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08: 
 
att godkänna tilläggsavtalet med Söderåkra Fastigheter AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-02-02 
 
Företaget har en ekonomisk mycket prekär situation där el och vatten kommer att 
eventuellt att stängas av. Lånen är uppsagda och det är utsatt om tid för exekutiv auktion. 
 
Avtalet som kommunen tecknat med Söderåkra Fastighets AB bygger på att en simlärare 
tillhandahålls, men någon simlärare har inte anställts.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med omedelbar verkan säga upp simhallsavtalet med Möre Fastigheter AB samt 
 
att upphöra med att betala hyran, eftersom Möre Fastighets AB inte uppfyllt sin del i  
     avtalet. 
-----  
Expedieras till 
Söderåkra Fastigheter AB 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 51/10           10/KS0030 
Underrättelse från Länsrätten i Kalmar län gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, VA söder Bergkvara, Mål 2146-09 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Krantz har till Länsrätten i Kalmar län inlämnat ett tillägg till överklagan gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, VA söder Bergkvara. 
 
Torsås kommun har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i skrivelsen. 
 
Yttrandet ska vara skriftligt och kommit länsrätten tillhanda senast 2010-02-05. 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C och Marie Jansson, KD deltar ej i beslutet och 
hänvisar till deras ställningstagande i kommunfullmäktige 2009-12-16 § 140. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att yttra oss över tillägget till överklagande gällande laglighetsprövning enligt  
     kommunallagen, VA söder Bergkvara. 
-----  
  
 
 
 


