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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-04-21   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2010-04-21, 17.30 – 18.30       
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för 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 
   
   
Övriga deltagande Per Lindberg, personalchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Christer Andersson, FP  
   
   
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-04-22 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 114 - 115 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Lena Gustafsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2010-04-21     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-04-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-05-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 114 - 115 
 

§ 114  Personalärende 
 
§ 115  Kommunstyrelsens styrkort 
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KS § 114/10  
PU § 22/10           10/KS0105 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse föreligger mellan Torsås kommun och Tommy Nyberg. 
 
Överenskommelsen är godkänd av Tommy Nyberg. 
 
Håkan Algotsson, C avstår att ta ställning till något beslut. 
 
Personalutskottet beslutar 2010-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse mellan Torsås kommun och Tommy  
     Nyberg, 
 
att tillförordna Kent Frost som kommunchef under tiden 2010-04-22 – 2010-12-31 samt 
 
att utse Per Lindberg som ställföreträdande kommunchef under samma tid. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-04-21 
 
Alliansens ställningstagande 
 
Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen väljer att inte delta i beslutet om avslutande av 
kommunchefens anställning i Torsås kommun. 
 
Vi anser inte att de invändningar som har framförts mot Tommy Nybergs sätt att sköta sitt 
arbete är skäl nog att vidta en så drastisk åtgärd, som dessutom kommer att få stora 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tillhör dessutom grunderna i en god 
personalpolitik att en medarbetare oavsett nivå ska få kritiska synpunkter presenterade för 
sig och få möjlighet att anpassa sitt arbetssätt efter kritiken. 
 
Vi anser att kommunchefen har tagit till sig av de synpunkter, som vi har framfört och vi 
har därmed goda förhoppningar om, att hans arbete skulle kunna utvecklas på ett positivt 
sätt. 
 
Vid en bedömning måste man också ta hänsyn till, att han har ålagts nya arbetsuppgifter 
som ledare för kostorganisationen, vilket inte fanns med i bilden när tjänsten tillsattes. 
Detta har naturligtvis också påverkat hans arbetssituation. 
 
Det har också varit allmänt känt, att det har funnits en stark konflikt mellan Torsåspartiets 
ledare Bert Appert och Tommy Nyberg med grova angrepp på kommunchefen under hela 
mandatperioden och att Appert har haft som uttalat mål att Nyberg skulle avskedas. Vi 
anser det ytterst beklagligt, att vänsterstyret i kommunen nu har gett efter för Apperts 
påtryckningar och går med på detta beslut, som kommer att få konsekvenser på flera sätt i 
kommunen. 
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Fortsättning § 114/10, Personalärende 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse mellan Torsås kommun och Tommy  
     Nyberg, 
 
att tillförordna Kent Frost som kommunchef under tiden 2010-04-22 – 2010-12-31 samt 
 
att utse Per Lindberg som ställföreträdande kommunchef under samma tid. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 115/10  
KS § 110/10          09/KS0179 
Kommunstyrelsens styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens styrkort redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-04, 
klockan 14.00. 
 
Kallelse utsänds i vanlig ordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet gällande kommunstyrelsens styrkort, tas upp vid ett senare sammanträde. 
-----  
Sändlista 
Berörda 
 


