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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2010-03-02, 18.30 – 22.00       
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare § 57, 69, ej tjänstgörande 52 – 56,  

58 – 68, 70 - 82  
  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Tara Braem, flyktinghandläggare 
  
   
  
  
Utses att justera  Irma Folkesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-03-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 52 - 82   
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Irma Folkesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2010-03-02    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2010-03-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-03-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 52 - 82  
 
§ 52  Föregående sammanträdesprotokoll 100202 
  
§ 53  Utvärdering av flyktingverksamheten och svenska språkundervisning i Torsås 

kommun 
 
§ 54  Kompletteringsbudget 2010 
 
§ 55  Undertecknare av donationsstiftelser 
 
§ 56  Avyttring av fastigheter TFAB 
 
§ 57  Bidrag till samlingslokaler 2010   
 
§ 58  Hyreskontrakt Torsås 1:61 
 
§ 59  Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
§ 60  Familjecentral i Torsås kommun 
 
§ 61  Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek 
 
§ 62  Justering bygg- och miljönämndens reglemente 
 
§ 63  Information från ledningsgruppens möte 
 
§ 64  Verksamhetsberättelse 2009, Konsumentverksamheten 
 
§ 65  Avyttring av truppbefästningar i Bergkvara 
 
§ 66  Gods och gårdar i Kalmar län 
 
§ 67  Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 68  Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo    
 
§ 69  Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
§ 70 - 72 Redovisning delegationsärende 
 
§ 73  Anmälan kommunstyrelsens arbetsutskott 100209,  100215,  
   Personalutskott 100126  
 
§ 74  Bokslutskommentarer, kommunstyrelsen 
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Fortsättning FASTSTÄLLD DAGORDNING § 52 - 82  
 
§ 75  Uppsägning av hyresavtal, Expo i Bergkvara  
 
§ 76  Feriearbetande ungdom 
 
§ 77  Ansökan om förlängning av arbetsvillkor, E.ON 
 
§ 78  Renovering av gamla skolan, Torskolan 
 
§ 79  Ungdomsting 
 
§ 80  Ny ledamot i Länskommittén Sveriges Nationaldag 
 
§ 81  Projektering kök, Torsås Fastighets AB 
 
§ 82  Regler gällande arvode 
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KS § 52/10 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2010-02-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 53/10           10/KS0019 
Utvärdering av flyktingverksamheten och svenska språkundervisning i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tara Braem lämnar en kort redovisning av hennes utvärdering av flyktingverksamheten och 
svenska språkundervisning i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Tara Braem har fått i uppdrag av flyktingmottagningen i Torsås kommun att utvärdera 
verksamheten. Uppdraget innebär en utvärdering av hela det kommunala flykting-
mottagandet. Störst fokus i utvärderingen riktar sig mot utbildningen Svenska för 
invandrare(sfi). Enligt Tara ska denna utredning ligga till grund för att ge ett bra underlag 
till politikerna då de har som uppgift att ta ställning till huruvida avtalet om mottagande 
skall förlängas eller inte. 
 
Centergruppen föreslår att utvärderingen inte ligger till grund för något beslutsunderlag. 
  
Torsåspartiet bifaller Centergruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utvärdering inte ligger till grund för något beslutsunderlag, 
 
att i övrigt notera redovisningen från Tara Braem. 
----- 
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KS § 54/10 
AU § 49/10           08/KS0233 
Kompletteringsbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2010   
 
Kommunstyrelsen 
 
Kostenheten, Utrustning        189 000 kronor   
 
Tekniska nämnden 
 
Skattefinansierat 
Gator i tätort          102 000 kronor  
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen   10 000 000 kronor  
Handikappanpassningar       280 000 kronor  
 
Affärsdrivande 
Bergkvara vattenverk          94 000 kronor  
Torsås vattenverk         100 000 kronor  
Projekt VA söder om Bergkvara         19 276 000 kronor  
Reinvest.vattenservis B-k       274 000 kronor  
Summa tekniska nämnden      30 126 000 kronor 
 
Bygg- och miljönämnden 
 

LOVA och Moment projekt        1 473 000 kronor    
 
Totalt            31 788 000 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
-----  

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KS § 55/10 
AU § 50/10           10/KS0063 
Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter för 
kommunens donationsstiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter 
för kommunens donationsstiftelser. 
 
Beslutsattestanter 
 
Kansliadministratör 
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond    
Stiftelsen Per och Emma Isakssons donationsfond   
 
Verksamhetsansvarig 
Övriga stiftelser  
          
Undertecknare av årsredovisningar och deklarationer 
Stiftelse 
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
Torsås kommuns Donationsstiftelsers Samförvaltning  
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond  
Stiftelsen Edvin Nilssons minnesfond   
Stiftelsen Per och Emma Isakssons donationsfond  
Stiftelsen Per och Emma Isakssons gravvårdsfond  
 
Bildningsnämndens ordförande och vice ordförande 
Stiftelsen Torsås skolors samfond   
Stiftelsen Bohlin/Gyllenrams premiefond   
Stiftelsen Landsfiskal Carl Franséns minnesfond  
 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande 
Stiftelsen Socialvårdens samfond   
Stiftelsen Peter Svenssons ålderdomsfond   
Anton Nelsons stiftelse  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse undertecknare av årsredovisningar, deklarationer och beslutsattestanter för Torsås  
     kommuns donationsstiftelser enligt förslag. 
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Fortsättning § 55/10, Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och 
5beslutsattestanter för kommunens donationsstiftelser 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse undertecknare av årsredovisningar, deklarationer och beslutsattestanter för Torsås  
     kommuns donationsstiftelser enligt förslag. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 56/10 
AU § 52/10           10/KS0064 
Avyttring av fastigheter, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv efterhör Torsås Fastighets AB huruvida det är möjligt 
att till bästa möjliga pris avyttra följande fastigheter 
 
1. Kontaktgruppens villa i Torsås, del av Torsås 4:111 
2. Före detta fritidsgården i Bergkvara, Segelmakaren 10 
3. Sopbilsgaraget i Bergkvara, del av Stinsen 1. 
 
När det gäller före detta fritidsgården i Bergkvara finns även en möjlighet att riva 
byggnaden och behålla fastigheten som en markreserv för eventuellt kommande 
bostadsbyggnation. 
 
Hyreskontrakten är uppsagda på samtliga fastigheter och vd och styrelsen för Torsås 
Fastighets AB har inte funnit något intresse från annan verksamhet att flytta till lokalerna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna försäljning av kontaktgruppens villa i Torsås,  
 
att godkänna försäljning av före detta fritidsgården i Bergkvara med förbehållet att  
     köpebrev upprättas först när bygglov för nybyggnation av villa eller flerbostadshus 
     beviljats av bygg- och miljönämnden, 
 
att Torsås Fastighets AB i första hand under sex månader undersöker om intressent finns  
      att hyra fastigheten, om inte, godkänna försäljning av sopbilsgaraget i Bergkvara.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Jäv 
 
Peter Ludvigsson, S deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna försäljning av kontaktgruppens villa i Torsås,  
 
att godkänna försäljning av före detta fritidsgården i Bergkvara med förbehållet att  
     köpebrev upprättas först när bygglov för nybyggnation av villa eller flerbostadshus 
     beviljats av bygg- och miljönämnden, 
 
att Torsås Fastighets AB i första hand under sex månader undersöker om intressent finns  
      att hyra fastigheten, om inte, godkänna försäljning av sopbilsgaraget i Bergkvara.  
-----  
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KS § 57/10 
AU § 54/10           10/KS0013 
Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Lokal/förening    Bidrag 2009  Ansökan 2010 
 
Torsås Bygdegårdsförening    115 000:-   125 000:-  
Torsås Folketshusförening    185 000:-   325 000:-   
Gullabo Bygdegårdsförening      25 000:-     -- 
Gullabo Hembygdsförening            4 000:-       5 000:- 
Torsås Hembygdsförening          4 000:-           5 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille         4 000:-       5 000:-  
Söderåkra Hembygdsgille          4 000:-       5 000:- 
Torsås GOIF    ---         7 500:- 
 
Finansiering 2010 konto 301, 350 000 kronor. 
 
Bert Appert, TP biträder inte förslaget till förskottet till Torsås Bygdegårdsförening med 
hänvisning till Torsåspartiets budgetförslag för 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att vid halvårsskiftet 2010 inhämta från Torsås Bygdegårdsförening en redovisning av den  
     utåtriktade verksamheten för året, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2010 års budget, 
 
att slutligt beslut om bidrag till samlingslokaler för 2010 tas senare. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Jäv 
 
Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att en översyn görs och förslag på riktlinjer tas fram 
och fastställs, gällande bidrag till samlingslokaler.
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Fortsättning § 57/10, Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Bert Appert, TP biträder inte förslaget till förskottet till Torsås Bygdegårdsförening med 
hänvisning till Torsåspartiets budgetförslag för 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att vid halvårsskiftet 2010 inhämta från Torsås Bygdegårdsförening en redovisning av den  
     utåtriktade verksamheten för året, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2010 års budget, 
 
att slutligt beslut om bidrag till samlingslokaler för 2010 tas senare, 
 
att en översyn görs och förslag på riktlinjer tas fram och fastställs, gällande bidrag till  
      samlingslokaler. 
----- 
Expedieras till 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 58/10 
AU § 59/10           10/KS0019 
Hyreskontrakt Torsås 1:61 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt samt indexklausul för lokal föreligger från Torsås Folketshusföreningen på 
fastigheten Torsås 1:61. 
 
Kontor och samlingslokal i fastigheten ska användas av flyktingverksamheten under tiden 
2010-04-01 till 2013-03-13 för en kostnad av 84 000 kronor per år. Uppsägning ska ske 
minst nio månader före den avtalade hyrestiden utgång i annat fall är kontraktet förlängt 
med ett år för varje gång.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna hyreskontrakt och indexklausul för lokal från Torsås Folketshusförening på  
     fastigheten Torsås 1:61 samt  
 
att bemyndiga kommunchefen att underteckna hyreskontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna hyreskontrakt och indexklausul för lokal från Torsås Folketshusförening på  
     fastigheten Torsås 1:61 samt  
 
att bemyndiga kommunchefen att underteckna hyreskontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Folketshusförening 
Kopia till Charlotte Sandell 
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KS § 59/10 
AU § 60/10           10/KS0062 
Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har på uppdrag av socialnämndens arbetsutskott sett över 
kommunens riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Enligt Alkohollagen (1994:1738) har kommunen möjlighet, att inom ramen för lag- 
stiftningen utforma program med riktlinjer för tillståndsgivning på alkoholområdet. 
Kommunens riktlinjer ska anpassas efter lokala förutsättningar och politisk vilja. Dessa 
riktlinjer är tillsammans med gällande alkohollag ramarna för tillståndsgivning. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-01-28 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 60/10 
AU § 61/10 
KS § 191/09 
AU § 233/09          09/KS0158 
Familjecentral i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-10 § 1att uppdra åt skolchef JanEric Assarsson att 
planera för start av en familjecentral i kommunen under hösten 2006 i samråd med 
socialnämnden och landstinget. Familjecentralens verksamhet ska utgöras en öppen 
förskola, mödravård, barnhälsovård och familjebehandling. 
 
Skrivelse daterad 2009-05-19 föreligger från skolchefen. 
 
Den arbetsgrupp som bildades för att initiera en familjecentral i kommunen enades efter 
flera års diskussioner om att Torsås Mötesplats lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. 
 
Efter företagen besiktning av ovan nämnda lokal tillsammans med fastighetsägaren Fritz 
Schaefer har företrädare för landstinget har lämnat besked, att de ej önskar en förläggning 
av familjecentral i TM:s lokaler. Alternativt förslag i lokal finns ej i nuläge. 
 
Förslaget från skolchefen är därför att upplösa arbetsgruppen och att skolchefen och 
socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” familjecentral anpassad efter 
kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. Förslaget presenteras för bildnings- 
nämndens och socialnämndens arbetsutskott vid en gemensam sammankomst. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Bildningsnämnden och socialnämnden beslutar 2010-01-28 att fortsätta den 
familjesamverkan som är uppbyggd i Torsås kommun och överlämnar förslag till 
familjesamverkan till kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 60/10, Familjecentral i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att verksamheten läggs till den folkhälsopolitiska planen samt 
 
att notera bildningsnämndens och socialnämndens förslag till familjesamverkan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att verksamheten läggs till den folkhälsopolitiska planen samt 
 
att notera bildningsnämndens och socialnämndens förslag till familjesamverkan. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
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KS § 61/10 
AU § 62/10           10/KS0060 
Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190) om handel med 
vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Samtidigt har upphävts lagen (2007:1455) om detalj- 
handel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i 
begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på 
andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Med öppenvårdsapotek avses i lagen en 
sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap 1 § 
lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
 
Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 § i lagen). Kommunen 
har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och 
andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunen har inga egna 
sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade 
brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen. 
 
Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontroll- 
ansvaret enligt lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 62/10 
AU § 67/10 
KS § 13/10 
AU § 457/09          09/KS0030 
Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende tillstyrkan 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets tillståndsprövning för 
vindkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Med anledning av förändringar i lagstiftningen angående tillståndsprövning för 
vindkraftverk finns det skäl att genom ett förtydligande, justera gällande reglemente för 
bygg- och miljönämnden. 
 
Reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i korthet ut på att det inte längre 
behövs bygglov enligt plan- och bygglagen för att uppföra vindkraftverk som 
tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Prövning enligt miljöbalken räcker 
numera. Staten, i de flesta fall genom länsstyrelsen, har därmed tagit över huvudansvaret 
för tillståndsprövningen. Men för att kommunerna inte skall bli utan inflytande finns en 
klausul om ett kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 § miljöbalken.  
 
I och med att kommunfullmäktige inom kort står inför ett antagande av översiktsplan 
inkluderat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft torde alla principiella 
frågeställningar blivit klarlagda. 
 
Eftersom bygg- och miljönämnden svarat för denna typ av tillståndshandläggning innan 
lagändringen, är det lämpligt att de löpande besluten av effektivitetsskäl och med hänsyn till 
rättsäkerheten, får en optimal beredning och handläggning genom delegation till bygg- och 
miljönämnden. En sådan delegering kan ske genom ett förtydligande, justering av bygg- 
och miljönämndens reglemente.  
 
I gällande reglemente för bygg- och miljönämnden, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62, 
anges vad som delegerats från fullmäktige. I 1 § reglementet finns formulering som på 
uppmaning av jurist på Sveriges kommuner och landsting bör få ett förtydligande.  
 
Nuvarande lydelse  
”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedels-
lagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

 
bör förtydligas med tillägget  
”samt svara för remissyttranden och tillstyrkan som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”.  
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Fortsättning § 62/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

          
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-01-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bygg och miljönämnden för 
yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotsson, C yrkande att 
återremittera ärendet till bygg och miljönämnden för yttrande.      

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12: 
 
att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-01-26 § 13 att bifalla samhällsbyggnadschef Peter 
Perssons förslag att nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på 
kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa 
lagar” bör förtydligas med tillägget ”samt svara för remissyttranden och tillstyrkan som ankommer 
kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och 
dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkar att tillstyrkan ska ske av 
kommunfullmäktige ur demokratisynpunkt. 
 
Vid av ordförande ställs proposition att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons 
förslag och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons förslag. 
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Fortsättning § 62/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 
 Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

         
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 

Yrkande och propositioner 
 
Håkan Algotsson, yrkar att tillstyrkan ska ske av kommunfullmäktige ur demokrati-
synpunkt. 
 
Vid av ordförande ställs proposition att bifalla arbetsutskottets förslag och Håkan 
Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets 
förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej= enligt Håkan Algotssons, C 
yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista 
nummer 1, bilaga till § 62. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbets-
utskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, KD, och Ewy 
Svensson, M reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 62/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

         
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 

-----   
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga till § 62/10 
 

Voteringslista nummer 1 
 
Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende tillstyrkan 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets tillståndsprövning för vind-
kraftverk 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S  X   
Peter Ludvigsson S  X   
Irma Folkesson C   X  
Hans-Olof Berg C   X  
Marie Jansson KD   X  
Håkan Algotsson C   X  
Mona Magnusson M Ewy Svensson  X  
Lena Gustafsson V  X   
Kerstin Ahlberg TP  X   
Bert Appert TP  X   
Roland Swedestam S  X   

 Summa 6 5  
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KS § 63/10           10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar. 
 
I samband med Våryran i Torsås efterhör Lena Ovesson, Möre Resurscentrum om 
kommunen är intresserad av att marknadsföra Torsås kommun under Temat ”Bygg, Leva, 
Bo i Torsås”. Om intresset finns så vill Lena ha en kontaktperson från kommunen.  
 
Som ett led i kommunens strävan att ta del av invånarnas synpunkter och idéer så vill 
kommunchefen bjuda in allmänheten till fyra träffar under mars – april 2010. 
 
Lena Gustafsson, V efterlyser från ledningsgruppen någon prestation, strategi eller plan 
från deras arbete. 
 
Håkan Algotsson, C anser att problemet ligger i att vid nämndsammanslagningen togs det 
inte fram någon ledningsstrategi. 
 
Håkan Algotsson, C frågar hur ärendet gällande ensamkommande flyktingbarn framskrider.  
 
Kommunchefen informerar om att studiebesök är uppbokat till 2010-03-22 och därefter 
ska arbetet med den inlämnade motionen påbörjas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg till kontaktperson,  
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Expedieras till 
Möre ResursCentrum 
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KS § 64/10 
AU § 34/10             09/KS0122 
Verksamhetsberättelse 2009, Konsumentverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsumentverksamhetens huvudmål är att i förebyggande syfte ge konsument- 
information till enskilda, att stödja invånarna i deras roll som konsumenter och hjälpa dem 
som köpare och förbrukare av varor och tjänster. 
 
Genom telefonrådgivning till enskilda konsumenter 
• Ge råd inför köp av varor och tjänster 
• Ge information i hushållsekonomiska frågor 
• Ge upplysning om gällande lagstiftning, regler och rättspraxis inom 

konsumentrådgivning 
• Ge råd och hjälp vid reklamationer av varor och tvister vid tjänster. I de fall en lokal 

uppgörelse inte kan nås – ge råd och anvisningar hur konsumenten kan föra fram 
frågan vidare, till exempel till Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätt. 

 
Torsås kommun köper från och med 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har tillgång till sex 
timmars telefontid per vecka. Konsumentvägledningen är tillgänglig för bokade besök när 
kontoret är bemannat, undantag under telefontid. 
 
Antal ärende har under året 2009 varit 241. 
 
Verksamhetsberättelse för 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2009, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2009, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kerstin Rydh, Nybro kommun 
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KS § 65/10 
AU § 36/10           10/KS0044 
Avyttring av truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2009 har Fortifikationsverket avyttrat ett antal äldre försvarsobjekt, 
truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun. 
Vidtagna åtgärder på objekten har gjorts tidigare enligt överenskommelse. 
 
Efter dessa vidtagna åtgärder önskar Fortifikationsverket att Torsås kommun Nöjdförklarar 
och övertar dessa objekt. 
 
* Sk 24 i Hembygdsparken      ID nr 933289 
* Sk 10 i Hembygdsparken      ID nr 933869 
* Sk 10 inklusive 2 stycken skv bgt-ringar i  
   södra hamnen         ID nr 933679 
* Skv bgt-ringar 6 stycken i Bergkvara   ID nr 200033 tom 200038 
* Fundament intill Lotsstationens uthus   ID nr saknas 
* Förråd/kanonvärn vid Dalskärs camping  ID nr saknas 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad som nu återstår 
     av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad som nu återstår 
     av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
-----  
Expedieras till 
Airfield Group AB 
Näsumsvägen 164 
390 38 Villands Vånga 
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KS § 66/10 
AU § 38/10           10/KS0040 
Gods och gårdar i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 1939 gavs ”Gods och gårdar i Kalmar län” ut förra gången. Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) tycker nu att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad som hänt 
med alla våra jord- och skogsbruks fastigheter i länet. 
 
Gods och gårdar har på senare år producerats i Blekinge och Kronobergs län och Halland 
kommer att dra igång sitt arbete med boken under 2010.  
 
Därför tycker Studieförbudet Vuxenskolan (SV) att även Kalmar län behöver en ny bok. 
För att kunna genomföra detta arbete hoppas Studieförbundet att kommun kan hjälpa till 
ekonomiskt i uppstarten. 
 
En projektledare är idag anställd för att genomföra en förstudie till projektet. Under 
projektets gång kommer en biträdande projektledare anställas med ansvar för de 
arbetssökande som kommer att anställas på orter i länet. 
 
Projektet beräknas hålla på under tre års tid exklusive förstudie som pågår under fyra 
månader. Projektstart 2010-01-01. 
 
En förstudie till projektet inleddes i september 2009 och beräknas vara färdig 2009-12-31. 
 
Studieförbundet vill göra en inventering av samtliga jord- och skogsbruksfastigheter över- 
stigande 2 hektar i Kalmar län. Denna inventering kan sedan användas för att profilera vår 
region och visa på den kulturskatt vi äger. 
 
Projektet ska sysselsätta Fas 3- och långtidsarbetslösa inskrivna i ”individ och utvecklings- 
garantin” under projektets genomförande. 
 
Styrgruppen för Gods och gårdar i Kalmar län ansöker om 1:80 krona/invånare i Kalmar 
län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i Gods och gårdar i Kalmar län med anledning av, att under  
     2009 upprättades en likvärdig bok över fastigheter inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i Gods och gårdar i Kalmar län med anledning av, att under  
     2009 upprättades en likvärdig bok över fastigheter inom Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till Studieförbundet Vuxenskolan Nybro avdelning 
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KS § 67/10 
AU § 40/10           09/KS0141 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 7 att Gullabo Prästgård inte behöver tas i anspråk 
utan föreslår att befintliga lokaler i Gullabo används till förskoleverksamhet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M yrkar att ägardirektiv lämnas till Torsås 
Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP yrkar bifall till Irma Folkesson, C och Marcus 
Johanssons, C reservation mot bildningsnämndens beslut 2010-01-28 § 7 om att anbud tas 
in på förskolelokaler enligt alternativ 1 och 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, C med fleras bifall till reservationen mot bildningsnämndens beslut 
finner han att arbetsutskottet beslutar att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, för 
att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Tilläggsyrkande 
 
Irma Folkesson, C yrkar tillägg med att utemiljön för barnen ska vara iordningställd innan 
försäljning sker av fastigheten. 
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Fortsättning § 67/10, Förskolelokaler i Gullabo 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård samt 
 
att utemiljön för barnen ska vara iordningställd innan försäljning sker av fastigheten. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 68/10 
AU § 41/10 
AU § 462/09           
KF § 138/09          09/KS0244 
Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara gällande skol- och 
barnomsorgslokaler i Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25: 
 
att överlämna inlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-09 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 6 att meddela kommunstyrelsen att 
bildningsnämnden avvisar medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 69/10 
AU § 70/10 
AU § 375/09 
AU § 260/09 
KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att bjuda in två representanter från Torsås bygdegårdsföreningen till arbetsutskottet med 
     anledning av inkommet medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Anders Eriksson och Jan-Olof Olsson från Torsås bygdegårdsföreningen redovisar en 
lägesrapport för bygdegården. Styrelsen kommer att arbeta vidare med bygdegårdens 
framtid och återkommer för vidare diskussion med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20: 
 
att notera Anders Eriksson och Jan-Olof Olssons redovisning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Vid årsmötet med Torsås Bygdegårdsförening lyftes frågan angående Anders Erikssons 
medborgarförslag rörande bygdegårdens framtid. 
 
Enligt ordförande Hans-Olof Berg blev årsmötets beslut att inte ställa sig bakom den av 
Anders Eriksson som privatperson inlämnade skrivelse. Styrelsen som valdes fick i uppdrag 
att med ideellt arbete samt ekonomiskt stöd från kommunen driva bygdegården vidare. 
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Fortsättning § 69/10, Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Jäv 
 
Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
----- 
Expedieras till Kommunstyrelsen 
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KS § 70/10 
AU § 30/10            10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under januari 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under januari 2010. 
 
• Övraby 3:34 
• Lybäcksholm 1:36 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under januari  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under januari  
     2010. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-02    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KS § 71/10 
AU § 31/10           10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under januari 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
januari 2010. 
 
• Ergonomiutrustning för kontor och datorarbetsplatser 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under januari 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under januari 2010. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen 
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KS § 72/10 
AU § 32/10           10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av samhällsbyggnadschef Peter Persson, tillförordnad bildningschef Leif 
Karlsson, rektorerna Lotta Elmbro, Anders Thomas, Inger Sandbäck och Bertil Tjerneld  
samt enhetschef Karin Seebass fattade delegationsbeslut gällande personalärende. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09:  
 
att bjuda in bildningschefen till nästa arbetsutskott 2010-02-23 för en föredragning av  
     grunderna för beviljade tjänstledigheter inom bildningsnämndens verksamheter. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
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KS § 73/10 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2010-02-09, 2010-02-15 och personalutskottet 2010-01-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 74/10 
AU § 66/10         08/KS0120 
Bokslutskommentarer, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar kommunstyrelsens bokslutskommentarer. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att notera kommunchefens redovisning av kommunstyrelsens bokslutskommentarer. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Lena Gustafsson, V påtalar att kommunstyrelsen ska ha ett nämndsbeslut på kommentarer 
till årsredovisningen innan bokslutsdagen och hänvisar till övriga nämnders rutiner. 
 
Ekonomichefen har i december 2009 skickat ut till samtliga förvaltningar tider och 
anvisningar för årsredovisning 2009, kompletteringsbudget 2010 samt för bokslutsdagen. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att kompletteringar gällande kommun- 
styrelsens bokslutskommentarer kommer att skickas ut och presenteras på bokslutsdagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera, inga färdiga bokslutskommentarer till årsredovisning finns att ta ställning till. 
----- 
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KS § 75/10 
AU § 73/10 
AU § 44/10 
KS § 29/10 
AU § 1/10           09/KS0248 
Uppsägning av hyresavtal, Expo i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 1 att senast 2010-01-31 säga upp hyresavtalet tecknat 
med Svenska Foder 2001-03-02 gällande Expos lokal i Bergkvara. 
 
Sören Bondesson, S efterhör om avtalet är uppsagt. 
 
Kommunchefen väntar på besked från Regionförbundet om ett eventuellt samarbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att kommunchefen återkommer till kommunstyrelsen för en redovisning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har sagt upp avtalet 2010-02-23 med Svenska Foder  
gällande lokalerna i Bergkvara där Vindexpo har haft sin verksamhet. Avtalet upphör att 
gälla 2012-01-31. 
 
Enligt Håkan Brynielsson, regiondirektör på Regionförbundet i Kalmar, så är 
Regionförbundet intresserad av att ta över lokalerna för någon form av regional 
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer när Regionförbundet i Kalmar har lämnat något besked, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----   
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 76/10 
AU § 74/10           10/KS0019 
Feriearbetande ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S frågar om det blir några feriearbetande ungdomar 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-02: 
 
att kommunchefen återkommer till kommunstyrelsen med en redovisning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Sören Bondesson, S påtalar att det finns en politisk inriktning att erbjuda 50 stycken 
ungdomar feriearbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i möjligaste mån erbjuda 50 stycken ungdomar feriearbete. 
-----  
Expedieras till 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE)
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KS § 77/10 
AU § 71/10           10/KS0053 
Ansökan om förlängning av arbetstidsvillkor med mera, E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö tingsrätt, miljödomstolen lämnade genom dom 2005-01-28, m 344-02, Aricole AB, 
numera E.ON Vind Sverige AB, tillstånd att vid Utgrunden i Kalmarsund, Mörbylånga 
kommun, anlägga och driva 24 vindkraftverk samt att lägga ner och bibehålla kablar på dels 
allmänt vatten, dels fastigheterna Bergkvara 2:1 och 2:34 i Torsås kommun. I domen 
föreskrevs som villkor 2 att den tillståndsgivna verksamheten tidsbegränsas till 30 år. Vidare 
föreskrivs att de tillståndsgivna arbetena ska vara utförda senast vid utgången av 2009 
(arbetstid). 
 
E.ON Vind ansöker nu hos miljödomstolen dels om förlängning av arbetstiden till och 
med 2016-12-31, dels om ändring av villkor 2 på så sätt att verksamheten tidsbegränsas till 
30 år räknat från idrifttagandet av den tillståndsgivna vindkraftsparken. 
 
Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen i fem exemplar till Växjö tingsrätt, miljö- 
domstolen senast 2010-03-12, mål nr M4076-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till förlängning av arbetstiden till och med 2016-12-31 samt om  
     ändring av villkor 2 på så sätt att verksamheten tidsbegränsas till 30 år räknat från  
     idrifttagandet av den tillståndsgivna vindkraftsparken. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till förlängning av arbetstiden till och med 2016-12-31 samt om  
     ändring av villkor 2 på så sätt att verksamheten tidsbegränsas till 30 år räknat från  
     idrifttagandet av den tillståndsgivna vindkraftsparken. 
-----  
Expedieras till 
Växjö tingsrätt 
Miljödomstolen 
Box 81 
351 03 Växjö 
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KS § 78/10 
AU § 75/10           09/KS0153 
Renovering av gamla skolan, Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostnadsbedömning föreligger från ATRIO Arkitekter gällande ombyggnad av gamla 
skolan, Torskolan. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2010-02-10 § 11 att överlämna kostnads-
bedömningen för kännedom till kommunstyrelsen. Bildningsnämnden kommer att ta upp 
ärendet på deras sammanträdet 2010-02-25. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-023 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen kostnadsbedömningen från ATRIO Arkitekter gällande ombyggnad  
    av gamla skolan, Torskolan. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 
Hans-Olof Berg, C påtalar att innan ett beslut kan tas i ärendet ska samligt ledamöter  
tilldelas lika underlag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen kostnadsbedömningen från ATRIO Arkitekter gällande ombyggnad  
    av gamla skolan, Torskolan. 
-----  
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KS § 79/10           09/KS0135 
Ungdomsting 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen har varit i kontakt med Korrespondensgymnasiet och diskuterat ett 
upplägg för att ordna ett ungdomsting. 2010-02-16 anordnades ett ungdomsting på 
Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23 § 101 att återkomma med ställningstagande om 
ungdomsråd efter att utvärdering görs av genomfört ungdomsting. 
 
De tre åtgärder från ungdomstinget som tillsammans valde att prioritera och ses över inom 
ett år är 
 
• Renovera Torskolan 
• Sporthallsfrågan (renovering, brist på halltider med mera) 
• Fritidsgårdsutbud. 
 
Andra åtgärder som kom upp på ungdomstinget är redovisat i sammanställningen. 
 
Betyget för ungdomstinget blev enligt utvärderingen 4,6 av fem möjliga.  
Totalt svarade 49 personer. 
 
Bidrag hos Ungdomsstyrelsen kan sökas till  
 
• att ta fram ungdomspolitiska handlingsprogram 
• kompetensutveckling 
• samarbete 
• nätverksarbete. 

 
Kommunerna kan söka stöd själva eller tillsammans med lokala föreningar. Andra 
kommunala samarbetsorgan som ungdomsråd eller liknande kan få bidrag. Stöd kan inte 
sökas av enskilda personer eller föreningar. 
 
Sista anmälningsdag är 2010-04-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ansöka om bidrag hos Ungdomsstyrelsen, 
 
att kommunchefen förmedlar till förvaltningarna om åtgärder av de mindre förslagen   
     som kom upp under ungdomstinget, 
 
att ärendet återkommer på bokslutsdagen 2010-03-11. 
-----  
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KS § 80/10           10/KS0073 
Ny ledamot i Länskommittén Sveriges Nationaldag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M avsäger sig uppdraget som ledamot i Länskommittén Sveriges 
Nationaldag i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Sören Bondesson, S som ny ledamot i Länskommittén Sveriges Nationaldag i  
     Kalmar län. 
-----  
Expedieras till 
Per Hansson, Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 81/10           09/KS0078 
Projektering kök, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 § 365 att kommunstyrelsen snarast ska kalla till en 
informationsdag för att den politiska ledningen ska få del av gällande regler och 
erfarenheter för att vidga förutsättningarna och kunskapen i allmänhet för konkurrens- 
utsättning inom kommunal verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03 § 301 att Torsås Bostads AB uppdras i samråd med 
kostpersonalen påbörja projektering, ta fram kostnadsberäkning, investeringskostnader, 
hyreskalkyl samt upprätta en tidsplan gällande upprustning av köken i Torskolan och 
Gullabo skola. Beslutet ska revideras med att det är Torsås Fastighets AB som fått 
uppdraget och inte Torsås Bostads AB. 
 
Hans-Olof Berg, C efterhör om tidplanen för ovanstående beslut. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Torsås Fastighets AB har bildat en grupp 
tillsammans med representanter från personalen inom kostverksamheten och Mikael 
Carlsson. Studiebesök har förlagts till Ljungbyholmskolan. 
 
Underlag beräknas vara framtaget till maj 2010.  
 
När det gäller informationsdagen ska inköpskontoret i Kalmar återkomma med ett besked. 
-----  
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KS § 82/10           09/KS0062 
Regler gällande arvode 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C frågar, när en förtroendevald får en inbjudan till en föreläsning utgår 
då arvode? Vilka sammanträde är arvodesberättigade? 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förtydliga i arvodesreglementet vilka sammankomster som de förtroendevalda har rätt  
     till arvode. 
-----  
 


