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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2010-05-04, 18.45 – 21.00      
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera  Kerstin Ahlberg   
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-05-06 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 117 - 157   
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Kerstin Ahlberg   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2010-05-04    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2010-05-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-05-31 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 117 – 157 
 
§ 117   Föregående sammanträdesprotokoll 100406, 100414, 100421, 
 
§ 118   Månadsuppföljning januari – mars 2010    
 
§ 119   Renovering kök i Olssonska gården 
 
§ 120   Renovering av Sophiagården 
 
§ 121   Elmia hösten 2010     
 
§ 122   Torsås Folketshusförenings verksamhet och framtid  
 
§ 123   Riktlinjer vid distansarbete    
 
§ 124   Upphandling kök inom kostverksamheten   
 
§ 125   Kostverksamheten   
 
§ 126   Utbyggnad sporthallen    
 
§ 127   Skrivelse från Garpens Vänner   
 
§ 128 Ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och öka trevnad i  

Djursviks samhälle   
 
§ 129-130  Redovisning medborgarförslag, motioner 
 
§ 131   Tjänsten som folkhälsosamordnare   
 
§ 132   Inbjudan att söka statsbidrag 2010 för förebyggande insatser    
 
§ 133   Vindkraftsstrategi för Torsås kommun   
 
§ 134   Översiktsplan för Torsås kommun   
 
§ 135   Detaljplaner söder Bergkvara   
 
§ 136   Reglemente för bildningsnämnden   
 
§ 137   Reviderad förbundsordning, Regionförbundet  
 
§ 138   Söka statsbidrag, bekämpa människohandel  
 
Fortsättning 
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Fortsättning, FASTSTÄLLD DAGORDNING § 117 – 157 
 
§ 139   Informationstavlor i Torsås kommun   
 
§ 140   Årsredovisning 2009, Samordningsförbundet  
 
§ 141   Motion – Ensamkommande flyktingbarn   
 
§ 142   Revisionsrapport – Granskning av anläggningsregistret  
 
§ 143   Årsredovisning 2009, Kalmarsunds Gymnasieförbund  
 
§ 144   Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun   
 
§ 145-146  Delegationsärende  
 
§ 147   Anmälan sekreterargruppen 100329, arbetsutskott 100413, Personalutskott  
    100420- 100421 
 

   § 148   Personalärende 
 

§ 149   Näringslivsutvecklare 
 
§ 150   Beslutsattestanter 2010, revidering 
 
§ 151   Riktlinjer för protokollskrivning 
 
§ 152   Anhållan om utökad borgensram, TBAB 
 
§ 153   Mässa för hållbar utveckling 
 
§ 154   Avsägelse uppdrag 
 
§ 155   Jämställdhetspriset 
 
§ 156   Simbadsavtal 
 
§ 157   Vård- och omsorg – Lagen om valfrihet (LOV) 
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KS § 117/10 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2010-04-06, 2010-04-14 och 2010-04-21. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 118/10 
AU § 139/10          10/KS0016 
Månadsuppföljning med helårsprognos januari – mars 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
mars 2010 att budgeten för 2010 hålls. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,0 mkr gällande vinterväghållningen. 
 
Ledamöterna delges två olika förslag på uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     mars 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     mars 2010.  
-----  
Expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 119/10 
AU § 141/10          10/KS0075 
Renovering kök i Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
En sammanställning på kostnaderna gällande renovering av köken på Olssonska gården 
föreligger. 
 
Kostnaderna totalt cirka 99 000 kronor, men då ingår inte el och golvreparationer. 
Enligt Jan-Erik Augustsson , EMJ:s El beräknas kostnaden för elen hamna mellan  
50 000 – 100 000 kronor. 
 
Kulturföreningen Olssonska gården har varit i kontakt med Länsstyrelsen för ett 
sammanträffande gällande renovering av köken. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att avvakta med beslut tills Kulturföreningen Olssonska gården har sammanträffat med 
      Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter att Kulturföreningen Olssonska gården har  
      sammanträffat med Länsstyrelsen.  
-----  
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KS § 120/10 
AU § 142/10          10/KS0110 
Renovering av Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Håkan Algotsson, Centerpartiet avseende renovering av 
Sophiagården. 
 
En av de viktigaste frågorna inför förra valet var arbetet för att förbättra boende-
standarden på Sophiagården i Söderåkra. Det fanns en stor politisk enighet i frågan då och 
man kan tycka, att det borde ha gjorts något under den nu snart gångna mandatperioden. 
Centerpartiet lyfte frågan igen sommaren 2008 för att försöka få upp renoveringen på 
agendan, men intresset från vänsterstyret var minst sagt svagt. 
 
Centerpartiet anser att kommunfullmäktige i Torsås kommun snarast ska ge Torsås 
Fastighets AB i uppdrag att projektera och genomföra renovering av Sophiagården. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Håkan Algotsson, C en nytt förslag på skrivelse där 
Centerpartiet föreslår 
 
att Torsås Fastighets AB till kommunstyrelsen får inkomma med en redogörelse för 
      möjligheterna att samordna renovering av bostadslägenheterna med renovering av  
      köket på Sophiagården 
 
att Torsås Fastighets AB får uppdraget att ta fram ett underlag för diskussion om framtida 
     användning av Sophiagårdens ”resterande lokaler”, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att renovering av Sophiagården är prioriterad bland  
     Torsås Fastighets AB:s större om - och nybyggnadsprojekt. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar att det nya förslaget avvisas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C framlagda förslag och 
Bert Apperts, TP yrkande att avvisande av förslaget finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Bert Apperts, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att avvisa Håkan Algotssons, C framlagda förslag gällande prioritering av Sophiagården i  
     Söderåkra. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 120/10,  
Renovering av Sophiagården 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår, eftersom arbetsutskottet avvisar det framlagda förslaget. 
-----  
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KS § 121/10 
AU § 144/10 
AU § 84/10           10/KS0067 
Viljeinriktning, Elmia hösten 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande efterhör om intresse finns för att kommunen medverkar i en mäss-monter på 
Elmia-mässan i höst 2010. 
 
Torsås medverkar tillsammans med Nybro, Emmaboda, Högsby kommuner och tre 
företag från varje kommun. 
 
Kostnaden är 100 000 kronor per kommun och 30 000 – 50 000 kronor per företag. 
 
Ärendet är initierat av Lena Ovesson på Möre ResursCentrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att Torsås kommun lämnar en positiv viljeinriktning till att medverka i detta, 
 
att ärendet återkommer för slutligt ställningstagande när Möre ResursCentrum har fått klart  
     med medverkande företag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Torsås kommun kommer att medverka tillsammans med Emmaboda och Nybro 
kommuner vid Elmia-mässan 2010. 
 
Kommunerna kommer att bidra med 50 000 kronor vardera. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar vid Elmia-mässan 2010 tillsammans med Emmaboda och  
      Nybro kommuner, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 220 i 2010 års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar vid Elmia-mässan 2010 tillsammans med Emmaboda och  
      Nybro kommuner, 
 
att finansiering sker genom en om budgetering från verksamhet 34010 till verksamhet 220 i   
     2010 års budget. 
-----   
Sändlista 
Möre ResursCentrum, Ekonomiavdelningen 
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KS § 122/10 
AU § 145/10 
AU § 132/10          10/KS0096 
Torsås Folketshusförenings verksamhet och framtid 
 
Ärendebeskrivning  
 
Med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen inom Torsås Folketshusförening 
redovisar Inga-Britt Karlsson föreningens verksamhet och framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att inhämta, bildningsnämndens bedömning om att bibehålla biografverksamheten, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-04-27. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 45, meddela kommunstyrelsen att nämnden anser 
att det är angeläget att behålla biografverksamheten i kommunen. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår från att ta ställning till något beslut 
vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27:  
 
att Torsås Folketshusförening redovisar till kommunstyrelsen en noggrant utredd 
      ekonomisk fortsättning för föreningen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå ett verksamhetsbidrag för 2010 på 200 000 kronor till Torsås Folketshus-  
     förening, 
 
att finansiering sker genom en om budgetering från verksamhet 34010 till verksamhet 301 i  
     2010 års budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar tillägg med, att vi 
ställer som villkor att en dialog med kommunen ska ske, hur man ska kunna sänka 
kostnadsbilden för folketshusföreningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/10, Torsås Folketshusförenings verksamhet och 
framtid 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå ett verksamhetsbidrag för 2010 på 200 000 kronor till Torsås Folketshus-  
     förening, 
 
att finansiering sker genom en om budgetering från verksamhet 34010 till verksamhet 301 i  
     2010 års budget, 
 
att en dialog ska ske för att komma fram till hur man ska kunna sänka kostnadsbilden för  
     folketshusföreningen. 
-----   
Sändlista 
Torsås Folketshusförening,  
Ekonomiavdelningen 
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KS § 123/10 
PU § 14/10           10/KS0114 
Riktlinjer vid distansarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg föredrar ärendet. 
 
Distansarbete kan tillämpas där det innebär besparing i verksamheten i form av lägre 
lokalkostnader och/eller ökad effektivitet och produktivitet. 
 
Förvaltningschefen beslutar om distansarbete och avgör i varje enskilt fall omfattningen av 
distansarbetet. 
 
Förslag föreligger på riktlinjer vid distansarbete. 
 
Personalutskottet beslutar 2010-04-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer vid distansarbete. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med, att respektive nämndsordförande beslutar om 
distansarbete för förvaltningscheferna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer vid distansarbete samt 
 
att respektive nämndsordförande, beslutar om distansarbete för förvaltningscheferna. 
-----  
Sändlista 
Personalkontoret 
Förvaltningscheferna 
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KS § 124/10 
AU § 129/10 
AU § 102/10           10/KS0065            
Upphandling kök inom kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2010-03-03 § 23 att kräva av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ärendet om framtida kostorganisation i kommunen tas upp som ett 
ärende, då bildningsnämnden anser att nuvarande organisation ej fungerar tillfredsställande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 250, att avvakta med rekrytering av kostchef tills 
att den framtida organisationen inom kostverksamheten är klar samt att hänskjuta till 
ledningsgruppen att ta fram en tillfällig lösning inom kostverksamheten. 
 

    Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 
att kommunchefen kontaktar bildningsnämnden för en förklaring av vad som inte fungerar  
     tillfredställande inom den nuvarande organisationen, 
 
att bjuda in vd Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB till arbetsutskottet 2010-04-13 för  
     en lägesrapport gällande pågående upphandling av köken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-13 
 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB lämnar en lägesrapport gällande pågående 
upphandling av skolkök i Gullabo och Torsås. 
 
En översyn är gjord i Gullabo skolas skolkök och en kostnadsberäkning föreligger från 
Torsås Fastighets AB daterad 2010-04-13. 
 
En förprojektering gällande bespisningen på Torskolan är upphandlad med Storköks-
planerarna. En avrapportering till arbetsutskottet beräknas till 2010-05-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att ta fram förslag på hur man ska hantera övriga  
     frågor inom kostverksamheten. 
 
 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att beställa upphandling och genomförande av ombyggnad kök, Gullabo skola enligt  
     Torsås Fastighets AB:s kalkyl daterad 2010-04-13. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 124/10, Upphandling kök inom kostverksamheten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C och 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med, att Torsås Fastighets AB tillförs 1 050 000 kronor i 
ägartillskott för finansiering av upprustningen av köket i Gullabo skola, att renoverings- 
kostnaden direktavskrivs i motsvarande mån för att undvika hyreshöjning för skolan samt 
att finansiering sker genom ianspråktagande av regeringens konjunkturstöd 2010. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att beställa upphandling och genomförande av ombyggnad kök, Gullabo skola enligt  
     Torsås Fastighets AB:s kalkyl daterad 2010-04-13, 
 
att Torsås Fastighets AB tillförs 1 050 000 kronor i ägartillskott för finansiering av  
     upprustningen av köket i Gullabo skola,  
 
att renoveringskostnaden direktavskrivs i motsvarande mån för att undvika hyreshöjning  
     för skolan samt 
 
 att finansiering sker genom ianspråktagande av regeringens konjunkturstöd 2010. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Kommunfullmäktige 
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KS § 125/10 
AU § 148/10  
AU § 129/10 
AU § 102/10         10/KS0065 
Kostorganisationen 
 
Ärendebeskrivning  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 § 129 att kommunchefen Tommy Nyberg uppdras att 
ta fram förslag på hur man ska hantera övriga frågor inom kostverksamheten. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 46, meddela kommunstyrelsen att nämnden 
ställer sig positiva till att måltidsverksamheten för förskolor och skolor läggs tillbaka till 
bildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att innan kommunstyrelsens sammanträde, sammankalla till fackliga förhandlingar samt 
 
att inhämta socialnämndens yttrande på förslaget. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den gemensamma kostorganisationen inom kommunstyrelsens ansvarsområde upphävs, 
 
att från och med 2010-07-01 övergår kostverksamheten för förskolor och skolor till  
     bildningsnämndens ansvarsområde och kostverksamheten inom äldreomsorgen över- 
     går till socialnämndens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att innan kommunfullmäktiges sammanträde, sammankalla till fackliga förhandlingar samt 
 
att inhämta socialnämndens yttrande på förslaget. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den gemensamma kostorganisationen inom kommunstyrelsens ansvarsområde upphävs, 
 
att från och med 2010-07-01 övergår kostverksamheten för förskolor och skolor till  
     bildningsnämndens ansvarsområde och kostverksamheten inom äldreomsorgen över- 
     går till socialnämndens ansvarsområde. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 126/10 
AU § 133/10          10/KS0104 
Utbyggnad sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet lägger ett gemensamt förslag om utbyggnad 
av sporthallen. Arbetet med utbyggnaden ska inledas snarast möjligt under 2010. Den 
tillkommande aktivitetsytan ska ha samma mått som den nuvarande A-hallens. 
 
För att ge föreningarna möjlighet att fortsätta bedriva och vidarutveckla en omfattande och 
uppskattad ungdomsverksamhet föreslås att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige, att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB och i samråd med 
bildningsnämnden projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med 
en tillkommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13:  
 
att överlämna förslaget till bildningsnämnden, för yttrande. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden 
     projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till-  
     kommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 43 att ställa sig bakom det gemensamma förslaget 
från Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet om utbyggnad av sporthallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden 
     projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till-  
     kommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
KS § 127/10 
AU § 118/10          10/KS0020 
Skrivelse från Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner har i skrivelse datera 2010-02-09 tillskrivet om ett sammanträffande med 
kommunstyrelsen för att få klarhet i politikernas lång- och kortsiktiga syn på satsningar 
inom besöksnäringen.  
 
Med anledning av att inget sammanträffande har skett med Garpens Vänner föreligger en 
skrivelse daterad 2010-03-26 från ordföranden. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C ställer sig inte bakom upprättat svar från 
ordförande, yrkar därför avslag på skrivningen. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till ordförandes svar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M med fleras yrkande och 
Bert Apperts, TP bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla 
ordförandes svar på Garpens Vänners skrivelse. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad skrivelse, som svar på inkommen skrivelse från Garpens Vänner. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Håkan Algotsson, C och Marcus Johansson, C 
ställer sig inte bakom upprättat svar från ordförande, yrkar därför avslag på skrivningen. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till ordförandes svar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M med fleras yrkande och 
Bert Apperts, TP bifallsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
ordförandes svar på Garpens Vänners skrivelse. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/10, Skrivelse från Garpens Vänner 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad skrivelse, som svar på inkommen skrivelse från Garpens Vänner. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M, Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C och 
Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Garpens Vänner 
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KS § 128/10 
AU § 119/10          10/KS0020 
Ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och ökad trevnad i 
Djursviks samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförening genom ordförande Lars Carlson, anhåller i skrivelse daterad  
2010-03-22 om att beviljas 900 kronor för tjugo stycken svenska fasadflaggor. 
 
Flaggorna ska sitta på lyktstolparna längs Djursviksvägen i Söderåkra.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och ökad trevnad i Djursviks  
       samhälle.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå ansökan om bidrag till turistfrämjande verksamhet och ökad trevnad i Djursviks  
      samhälle.  
-----  
Sändlista 
Djursviks Samhällsförening 
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KS § 129/10 
AU § 122/10          10/KS0021  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
2010-04-01   
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-04.   
 

     1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS0148  
3. Olssonska fastigheten, 09/KS0191  
4. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket), 10/KS0036 
5. Förslag på att öka turismnäringen, 10/KS0077 
6. Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo, 10/KS0078 
     
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-04-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 130/10 
AU § 123/10          10/KS0022            
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2010-04-01   
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med 2010-04-01.   
 
1.  Angående sporthallen 051214, 06/KS0014 
2. Införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun, 07/KS0089 
3. Konstgräsplan, 08/KS0104 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
5. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara, 10/KS0056 
6. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
7. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA-anslutningar,  
    10/KS0058 
8. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
9. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår kommun, 10/KS0098 

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2010-04-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2010-04-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 131/10 
AU § 124/10 
AU § 82/10 
AU § 57/10           10/KS0043 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften 
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns 
pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-03-09 samt 
 
att notera informationen gällande tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-03-09 
 
Folkhälsosamordnaren kommer från och med 2010-08-31 att konverteras, det vill säga 
tillsvidare anställas om inte folkhälsosamordnaren sägs upp tre månader innan. 
 
Håkan Algotsson, C frågar om interbudgeten för kommunstyrelsen är klar? Ordförande 
meddelar att i interbudgeten är differenser fortfarande - 400 000 kronor. 
Utifrån detta anser Algotsson att innan vi tar ställning till att permanenta tjänsten måste en 
finansieringsplan upprättas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson till kommunstyrelsen 2010-04-06 för  
     en redovisning av hennes arbete med folkhälsa, 
 
att inhämta socialnämndens och bildningsnämndens svar, om intresse finns att finansiera  
     tjänsten som folkhälsosamordnare. 
 
att socialnämnden och bildningsnämndens svar redovisas i arbetsutskottet 2010-04-13. 
 
Fortsättning
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Fortsättning 131/10, Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-13 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-22 § 83 att Torsås kommun utifrån folkhälsans 
målområde prioriterar följande delmål 
 

        1.   Delaktighet och inflytande i samhället, 
  3.   Barn och ungas uppväxtvillkor 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
      

samt att notera den information som folkhälsosamordnare Karolina Eriksson lämnat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet, föranleder ingen åtgärd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Socialnämnden beslutar 2010-04-22 § 42 att ställa sig bakom att finansiera folkhälso- 
samordnaretjänsten med motsvarande 25 procent av en heltidstjänst från och med  
2011-01-01. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 40 att ärendet tas upp på den centrala 
samverkansgruppen i förvaltningen. Arbetsgivarens förslag är att bildningsnämnden 
finansierar tjänsten som folkhälsosamordnare i kommunen med 25 procent från och med 
år 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inrätta en heltidstjänst från och med 2010-09-01, med befattningen samordnare,  
     folkhälsa, alkohol- och drogprevent. 
-----  
Sändlista 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
Personalavdelningen 
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KS § 132/10 
AU § 146/10          10/KS0101 
Inbjudan att söka statsbidrag 2010 för alkohol-, narkotika, dopnings- och 
tobaksförebyggande insatser 
 
Ärendebeskrivning  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län erhållit 1 930 000 kronor för alkohol-, narkotika, dopnings- och 
tobaksförebyggande insatser. Beloppet kan fördelas inom följande fyra områden 
 
• insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 
• insatser för barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer 
• insatser för missburkande kvinnor som utsätts för våld 
• alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksförebyggande insatser. 
 
Länsstyrelsen ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet används till 
förebyggande insatser hos kommunerna enligt de tre förstnämnda områdena. 
 
Planerna syftar till en minskad alkoholkonsumtion och mindre alkoholskador samt ett 
narkotikafritt samhälle. En övergripande målsättning är att minska den totala alkohol-
konsumtionen och motverka skadligt dryckesbeteende. 
 
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast 2010-05-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att uppdra åt folkhälsosamordnare att upprätta en ansökan, för godkännande i  
     kommunstyrelsen 2010-05-04. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Upprättade ansökningshandlingar föreligger från folkhälsosamordnare Karolina Eriksson. 
 
Ledamöterna delges verksamhetsberättelse för kommunens folkhälso- och drog-
förebyggande arbete 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att ansökningshandlingarna godkänns för att sändas in till Länsstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 

KS § 133/10 
AU § 158/10         10/KS0113 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun och Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP tagit 
fram ett gemensamt förslag till vindkraftsstrategi. Dokumentet visas i två delar för 
respektive kommun. 
 
Syftet med ”Vindkraftsstrategin för Torsås kommun” är att utgöra policy och underlag för 
beslut vid framtida vindkraftsetableringar i kommunen. Strategin, som ska användas som 
underlag för kommunens översiktsplanering, har studerats och analyserat kommunens 
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i förhållande till 
rådande riksintressen. 
 
Vindkraftsstrategin har varit föremål för samråd under tiden 2009-10-02 – 2009-12-02. 
Under samrådstiden har yttrande inkommit vilka sammanställts i en samrådsredogörelse 
daterad 2010-03-16. 
 
Plangruppen beslutar 2010-03-17 § 2 att föreslå kommunstyrelsen godkänna upprättad 
samrådsredogörelse daterad 2010-03-16, godkänna de revideringar som plangruppen 
föreslår samt att utställning av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft sker 
under tiden 2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
I samrådshandlingen på sidan åtta finns en ”ögonblickskarta” som visar dagsaktuell 
situation. Kartan är 8 – 9 månader gammal och inaktuell. Den kartbilden är borttagen och 
ersatt med Eftersom utvecklingen med ansökningar och etableringar förändras mycket snabbt, kommer 
kommunen ha aktuell karta på hemsidan som kontinuerligt uppdateras vad gäller uppförda verk, verk där 
bygglov och miljötillstånden är klara men ännu inte uppförda, verk som är under prövning etc. 
 
Denna åtgärd har inte plangruppen beslutat om utan ligger som ett förslag från samhälls- 
byggnadschefen för kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår från att ta ställning till något beslut 
vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2010-03-16 samt de revideringar som 
     plangruppen och samhällsbyggnadschefens föreslår,  
 
att utställning av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft sker under tiden 
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/10, Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att beteckningen 
”Områden där vindkraft ej bör etableras” i planeringsförutsättningarna tas bort och att en 
noggrannare analys görs öster om E22 innan det tematiska tillägget till översiktsplanen 
avseende vindkraft ställs ut. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och 
Bert Apperts, TP yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Bert Apperts, 
TP yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Bert Apperts, TP  yrkande och nej = enligt Håkan Algotssons, 
C  med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 1, bilaga till § 133. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Bert 
Apperts, TP yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2010-03-16 samt de revideringar som 
     plangruppen och samhällsbyggnadschefens föreslår,  
 
att utställning av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft sker under tiden 
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C, Marie Jansson, KD och 
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Bilaga till § 133/10 

 
Voteringslista nummer 1 
 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
   
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S  X   
Peter Ludvigsson S Henrik Nilsson Bokor X   
Irma Folkesson C   X  
Hans-Olof Berg C Marcus Johansson  X  
Marie Jansson KD   X  
Håkan Algotsson C   X  
Mona Magnusson M    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 § 134/10 
AU § 159/10         10/KS0113 
Översiktsplan, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva-Lena Larsdotter, Vatten & Samhällsteknik AB redovisar revideringar i översiktsplanen. 
 
Översiktsplanen har varit ute på samråd samt utställning och utlåtande har upprättats. 
 
Revideringar i översiktsplanen för ny utställning 
 
• Vindkraften 
• VA-försörjning 
• Torsås tätortskarta 
• Utredningsområden för kustnära boende. 

 
Plangruppen beslutar 2010-03-17 § 1 att godkänna och översända upprättat förslag med de 
revideringar som föreslagits till kommunstyrelsen för utställning samt att utställning av 
översiktsplanen sker under tiden 2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Håkan Algotsson, C avstår från att ta ställning till något beslut vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa ut upprättat förslag med de revideringar som plangruppen föreslagit under tiden  
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, C yrkar att hela området kustnära bebyggelse återremitteras för dialog 
med berörda markägare innan utställning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Håkan Algotssons, 
C med yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa ut upprättat förslag med de revideringar som plangruppen föreslagit under tiden  
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 134/10, Översiktsplan, Torsås kommun 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C, Marie Jansson, KD och 
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 135/10 
AU § 160/10         10/KS0112 
Detaljplaner söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Plangruppen beslutar 2010-04-13 § 4 att kommunstyrelsen ger planuppdrag till bygg- och 
miljönämnden att påbörja arbetet med detaljplanerna i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr 
samt att finansiering sker genom planavgift enligt Sveriges kommuner och landstings plan- 
taxa. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att påbörja arbetet med detaljplanerna i Skäppevik,  
     Järnsida och Södra kärr samt 
 
att ta fram förslag på en taxa för planavgift inom dessa områden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att påbörja arbetet med detaljplanerna i Skäppevik,  
     Järnsida och Södra kärr samt 
 
att ta fram förslag på en taxa för planavgift inom Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 136/10 
AU § 125/10 
AU § 69/10           10/KS0051 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 8 att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23: 
 
att återremittera reglementet till bildningsnämnden för justering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-13 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-03-18 § 30 att översända reviderat förslag till regelmente 
för bildningsnämnden till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa reviderat förslag till reglemente för bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa reviderat förslag till reglemente för bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 137/10 
AU § 126/10          10/KS0066 
Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Regionförbundet har beslutat att förslag till reviderad förbundsordning sänds 
till förbundets medlemmar för godkännande så att förändringarna kan träda i kraft  
2011-01-01 (§7) respektive omgående (§13). 
 
Förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning enligt Regionförbundets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning enligt Regionförbundets förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 138/10 
AU § 127/10          10/KS0084 
Inbjudan att söka statsbidrag 2010 till stärkt regional samverkan i syfte att 
bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen ha även för år 2010 beslutat att länsstyrelserna får disponera sammanlagt 
5 000 000 kronor till insatser för stärkt regional samverkan med syfte att motverka 
prostitution och handel med människor för sexuella ändamål samt att öka skyddet och 
stödet till utsatta. Länsstyrelsen i Kalmar län har av ovanstående summa erhållit 175 000 
kronor. 
 
Medlen ska användas för att stärka det förebyggande arbetet på lokal nivå. Detta kan ske 
genom utbyte av erfarenheter av samarbete med olika branscher inom till exempel taxi- 
hotell och restaurangnäringen. Syftet är att stärka samverkan mellan myndigheter, 
kommuner och landsting i arbete med att bekämpa människohandel för sexuella ändamål 
och prostitution. I uppdraget kan även ingår samarbete mellan län och regioner. 
 
Av ansökan ska framgå beskrivning av planerad verksamhet, tidsplan för planerade insatser 
samt budget och vilka aktörer som deltar i arbetet. Medel beviljas för ett år i taget. Bidrag 
beviljas inte till ordinarie pågående verksamhet. Redovisning för användningen av beviljade 
medel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2010-12-01. 
 
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Kalmar län senast 2010-05-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka statsbidrag 2010 till stärkt regional samverkan i syfte att bekämpa  
     människohandel för sexuella ändamål och prostitution, 
 
att istället förorda att de 175 000 kronor som erhålls, används till någon gemensam läns- 
     övergripande insats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att söka statsbidrag 2010 till stärkt regional samverkan i syfte att bekämpa  
     människohandel för sexuella ändamål och prostitution, 
 
att istället förorda att de 175 000 kronor som erhålls, används till någon gemensam läns- 
     övergripande insats. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 139/10 
AU § 128/10 
KF § 77/09 
KS § 173/09          09/KS0032 
Informationstavlor i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 2009-10-21 § 115, att ärendet gällande skyltar och 
informationstavlor i Torsås kommun ska överlämnas till kommunstyrelsen för åtgärd. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att 
 
• alla informationstavlor kommer att bytas ut 
• i varje tätort (Torsås, Bergkvara, Söderåkra Gullabo och Brömsebro) ska finnas en 

snygg och prydlig anslagstavla för uppsättning av evenemangsaffischer med mera.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande informationstavlor i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återremitteras, för ytterligare beredning. 
-----  
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KS § 140/10 
AU § 131/10          10/KS0099 
Årsredovisning 2009, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 föreligger från Samordningsförbundet i 
Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbets-
förmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2009 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2009 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2009. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 141/10 
AU § 157/10  
AU § 401/09  
KF § 99/09 
KS § 230/09 
AU § 287/09 
AU § 218/09 
KF § 56/09           09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hemställer i en 
motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelsearbetet med att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

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

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

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

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

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i motionen från 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Se vidare 
aktbilaga.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill följa med på 
besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 141/10, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Christer Andersson, FP, motionen som lämnats in, är ett yrkande, om att Torsås kommun 
så snart som möjligt startar förberedelsearbete med att ta emot ensamkommande flykting-
barn och inte någon frågeställning. Kommunstyrelsen ska också besöka två grann- 
kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn, vilket inte är gjort och yrkar 
därför återremiss av ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Sabina Masinovic, S och Henrik Nilsson Bokor, 
S yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan återremiss av ärendet eller att avslå 
återremissen finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med 
motivering att ärendet inte är färdigberett. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering att ärendet inte är  
     färdigberett. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att bjuder in motionärerna för ett förtydligande  
     av kommunfullmäktiges beslut 2009-09-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att ärendet ligger kvar för beredning, i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår för fortsatt beredning i kommunstyrelsen. 
----- 
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KS § 142/10 
AU § 161/10          10/KS0106 
Revisionsrapport – Granskning av anläggningsregistret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuns revisorer i Torsås har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att göra en granskning av kommunens anläggningsregister. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I bifogad revisionsrapport ”Revisionsrapport - Granskning av anläggningsregistret i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen utreder markreserven samt ytterligare 
stärker den interna kontrollen avseende anläggningsregistret. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen, 
senast 2010-06-15. Rapporten lämnas för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef upprätta ett svar på planerade åtgärder samt 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att anläggningsregistret kommer att 
ses över under hösten 2010 och då kommer man att beakta rekommendationerna från 
revisorerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att meddela revisorerna, att anläggningsregistret kommer att ses över under hösten 2010  
     och då kommer man att beakta rekommendationerna från revisorerna.   
-----  
Sändlista 
Kommunens revisorer i Torsås 
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KS § 143/10 
KF § 45/10 
KS § 94/10 
AU § 95/10           10/KS0092 
Årsredovisning 2009, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-04-06 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21: 
 
att notera årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 2010-04-21 § 45 att notera årsredovisningen från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Granskning av årsredovisning 2009 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 143/10, Årsredovisning 2009, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Med hänvisning till bifogad årsredovisning och revisionsberättelse föreslås 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun besluta att bevilja styrelsen för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 144/10 
AU § 163 /10         09/KS0242 
Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på översiktsplan 2030, Karlskrona kommun föreligger. Se aktbilaga 
 
Synpunkter på översiktsplanen ska inlämnas skriftligt senast 2010-06-09 till Karlskrona 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå, från att avge något yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande. 
-----  
Sändlista 
Karlskrona kommun 
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KS § 145/10 
AU § 120/10         10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under mars 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under mars 2010. 
 
• Törneryd 1:17 
• Strömby 5:29 
• Bränderås 1:23 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under mars 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under mars 2010. 
-----  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 43 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 146/10 
AU § 121/10          10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2010    
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av rektorerna Inger Sandbäck, Lisbeth Kromnow, Anders Thomas och Bertil 
Tjerneld samt enhetschef Karin Seebass fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2010.    
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 147/10 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2010-04-13, personalutskottet 2010-04-20, 2010-04-21, 
sekreterargruppen 2010-03-29. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 148/10 
AU § 167/10          10/KS0105 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha en redovisning på de arbetsuppgifter som Kent Frost kommer 
att prioritera i sin nya roll som tillförordnad kommunchef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att Kent Frost redovisar de arbetsuppgifter som kommer att prioriteras i hans nya roll som  
     tillförordnad kommunchef. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att under våren 2010 kommer 
tyngdpunkten att läggas på de löpande arbetsuppgifterna samt att hjälp kommer att tas från 
personalen. 
 
Tillförordnad kommunchef återkommer till hösten 2010 med en ny redovisning. 
 
Håkan Algotsson, C vill ha en ny återkoppling innan hösten 2010 med en tydligare 
beskrivning av vad som kommer att prioriteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att innan hösten 2010 ska tillförordnad kommunchef redovisa en tydligare beskrivning  
     på vad som kommer att prioriteras i hans arbete. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 46 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

  
 
 
 
KS § 149/10 
KS § 265/09 
AU § 321/09          09/KS0024 
Näringslivsutvecklare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid möte med företagsledningen på Faurecia framkom att en större strukturförändring var 
på gång och ska genomföras inom två (2) år. Denna förändring innebär att mycket av 
produktionen kring grenrör flyttas till Tjeckien samt deras Tech-center kommer att flyttas 
till Frankrike. Kvar i Torsås kommer att bli 85 personer. 
 
Vid mötet med Håkan Brynielsson, Regionförbundet redovisas en möjlighet för Torsås att 
få ta del av pengar motsvarande kostnaden för hälften av en tjänst som jobbar med 
inriktning mot Torsås näringsliv. Detta under förutsättning att Torsås kommun och/eller 
näringslivet – arbetsförmedlingen löser den andra halvan. 
 
En av de främsta uppgifterna som en nyinsatt tjänst under ett (1) år ska arbeta med är att 
tillsammans med näringslivet i Torsås jobba fram nya inriktningar för de företag som 
drabbas extra hårt och som av den anledningen måste tänka nytt. Den här tjänsten ska 
också ha i uppdrag att anordna en jobbmässa där både kunskap och information ges ut 
samt möjlighet för de människor som drabbas att kunna sälja sin kunskap och få ett nytt 
jobb. Detta arbete bör anordnas tillsammans med Arbetsförmedlingen och Möre Resurs- 
centrum. 
 
Budget 
Regionförbundet, 400 000 kronor 
Torsås kommun, 200 000 kronor 
Näringsliv, Torsås, 200 000 kronor 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-14 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till en utvecklingsresurs under ett (1) år,  
 
att finansiering sker i 2010 års budget, näringslivsverksamheten, enligt redovisad budget, 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att fortsätta förhandla om utvecklingsresursen  
     med Regionförbundet och Möre Resurscentrum  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29: 
 
att ställa sig positiv till en utvecklingsresurs under ett (1) år,  
 
att finansiering sker i 2010 års budget, näringslivsverksamheten, enligt redovisad budget, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149/10, Näringslivsutvecklare 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att fortsätta förhandla om utvecklingsresursen  
     med Regionförbundet och Möre Resurscentrum. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Avtal föreligger med Mats O Management, Oskarshamn. 
 
Uppdraget för delprojekt fas 1 är 
 
• analysera näringslivsstrukturen i Torsås kommun, föreslå och upprätta en övergripande 

handlingsplan samt 
• avrapportera till projektets styrgrupp efter kallelse från Torsås kommun. 

 
Arbetet påbörjas 2010-05-10 och avslutas med en slutrapport 2010-08-17. Uppdraget 
beräknas omfatta 200 timmar. 
 
För genomförandet av uppdraget utgår ett fast pris på totalt 130 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt. Tjänsteresor utanför kommunen med bil debiteras med 18:50 kronor per 
mil och övriga kostnader debiteras till verklig kostnad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat avtal med Mats O Management i Oskarshamn, 
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef Kent Frost underteckna avtalet. 
----- 
Sändlista 
Mats O Management, Oskarshamn 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 150/10            10/KS0011 
Beslutsattestanter 2010, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på beslutsattestanter och ersättare fr o m 2010-05-01 

 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommunchef 

 
Kent Frost 

 
Per Lindberg 

112 Ekonomichef Kent Frost Per Lindberg 
113 Personalchef Per Lindberg Kent Frost 
115 Turistansvarig Stine Breum-Appelqvist Kent Frost 
116 Kostchef Kent Frost Per Lindberg 
117 Säkerhetssamordnare Ulrika Widell Kent Frost 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Charlotte Sandell Hans Gustavsson 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kent Frost 
1103 Flyktingsamordnare Charlotte Sandell Kent Frost 
 
Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommunchef 

 
Kent Frost 

 
Per Lindberg 

112 Ekonomichef Kent Frost Per Lindberg 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Per Lindberg 
1122 Ekonomiassistent, kassa/bank Kent Frost Per Lindberg 
1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Per Lindberg 
1132 Personalassistent Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 2 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
912 Finansförvaltning Kent Frost Per Lindberg 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderat förslag till beslutsattestanter och ersättare från och med 2010-05-01. 
-----  
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KS § 151/10 
AU § 164 /10         10/KS0032 
Riktlinjer för protokollskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 37 att uppdra åt sekreterargruppen att ta fram 
förslag på en gemensam rutin för samtliga nämnder och styrelse avseende protokoll- 
skrivning. 
 
Sekreteraren redovisar att uppdraget är slutfört och att nya mallar kommer att läggas ut så 
alla anställda kan få tillgång till dem. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att redovisa uppdraget på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Sekreteraren redovisar förslag på riktlinjer för protokollskrivning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslaget på riktlinjer för protokollskrivning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 152/10 
AU § 165/10          10/KS0116 
Anhållan om utökad borgensram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB har idag lån hos Handelsbanken. Lånebeloppet uppgår till cirka  
9.200 tkr. Lånets resterande löptid uppgår till sju år. Säkerhet för lånet är pantbrev i fem 
olika fastigheter. 
 
Bolaget har idag erhållit ett erbjudanden från Handelsbanken som innebär att räntan för 
lånet kan sänkas med 15 punkter under förutsättning att lånet skrivs om och säkerheten 
ändras till kommunal borgen. Totalt för resterande löptid innebär detta att räntekostnaden 
kan sänkas med nästan 100 tkr. 
 
Bolaget anhåller härmed att Torsås kommun utökar borgensramen till förmån för Torsås 
Bostads AB från 125 mkr till 135 mkr och därigenom möjliggör en omskrivning av 
ovannämnda krediter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Bostads AB från 125 mkr till 135 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Bostads AB från 125 mkr till 135 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 153/10 
AU 149/10            10/KS0067 
Mässa för hållbar utveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Ovesson, Möre ResursCentrum och Ulf Gunnarson redovisar en projektbeskrivning 
för en mässa i Torsås kommun 2011. 
 
Syfte och målsättning med mässan 
 
• Skapa en gemensam vision för Torsås kommuns olika verksamhetsgrenar 
• Skapa insikt om möjligheterna att nå ett hållbart samhälle lokalt och globalt. 
• Stärka nätverk mellan skola – samhälle – näringsliv 
• Samarbete med universitet mot forskning 
• Marknadsföring av  

Torsås kommun 
Korrespondensgymnasiet och dess program (rekrytering av elever till ämnen HU) 
Tjänster och produkter (lokalt och regionalt). 

  
Målgrupp 
 
• Globalt: Elever och studenter på grundskola, gymnasium och universitetet 
• Nationellt:: Tjänstemän i offentlig förvaltning 
• Regionalt: Allmänheten. 
 
Mässprogram 2011-04-14 – 2011-04-16 
 
• Torsdag, Invigning, konferens, workshop, mingel 
• Fredag, Mässa för målgrupp 
• Lördag, Mässa för målgrupp. 

 
Projektorganisation 
 
• Projektägare: Möre ResursCentrum 
• Projektledare: Ulf Gunnarsson 
• Styrgrupp: Kommunen, Korrespondensgymnasiet, Möre ResursCentrum, Huvud- 

sponsor, Sustainable Sweden 
• Referensgrupp: Gotlands högskola, Linnéuniversitetet, BTH 

 
Finansiering för Torsås kommun som medarrangör är 105 000 kronor (kontantinsats 
30 000 kronor, arbetsinsats 35 000 kronor, monterplats 25 000 kronor och annons mäss-
tidning 15 000 kronor ). 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 52 av 56   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-04    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 153/10, Mässa för hållbar utveckling 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka vid mässan Hållbar utveckling 2011 till en kostnad av 105 000 kronor samt 
 
att utse tillförordnad kommunchef Kent Frost som kontaktperson i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka vid mässan Hållbar utveckling 2011 till en kostnad av 105 000 kronor samt 
 
att utse tillförordnad kommunchef Kent Frost som kontaktperson i styrgruppen. 
-----  
Sändlista 
Möre ResursCentrum 
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KS § 154/10          10/KS0043 
Avsägelse uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ewy Svensson, M avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i Folkhälso- och drog- 
förebyggande rådet och önskar att sitta som ersättare istället.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Ewy Svensson, M, 
 
att utse Marie Jansson, KD som ordinarie ledamot och Ewy Svensson, M som ersättare i  
     Folkhälso- och drogförebyggande rådet. 
-----  
Sändlista 
Ewy Svensson, M 
Marie Jansson, KD 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
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KS § 155/10          10/KS0123 
Jämställdhetspriset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, V informerar om att tre förslag har inkommit till jämställdhetspriset. 
 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet beslutar att avstå från nominering då man anser att 
inget av de inskickade bidragen uppnår kriterierna för att mota jämställdhetspriset 2010 i 
Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
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KS § 156/10          09/KS0246 
Simbadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Johansson, C vill ha information om vad som händer med simbadsavtalet. 
 
Ordförande informerar om att Möre Hotell är sålt och ett sammanträffande med de nya 
ägarna är inbokat 2010-05-17. Med på detta möte från kommunen är ordförande, 
tillförordnad kommunchef och skolchef. 
 
De nya ägarnas ambition är att öppna 2010-05-20. 
-----  
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KS § 157/10          10/KS0124 
Vård och omsorg – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C frågar om det har diskuterats om att införa valfrihetssystem enligt 
LOV? 
 
Valfrihetssystem enligt LOV ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika leverantörer 
av tjänster inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för privata företag och 
organisationer att utföra tjänster som kommunen eller landstinget tidigare utfört i egen regi. 
 
Det är kommuner och landsting som beslutar om att införa valfrihetssystem enligt LOV. 
Alla landsting ska ha valfrihetssystem, som ofta kallas vårdval, i primärvården från  
2010-01-01. I landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det upp 
till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV. 
 
Valfrihetssystem kan exempelvis användas inom hemtjänsten eller för äldreboenden. 
 
Ordförande svara att det har inte diskuterats att införa valfrihetssystem enligt LOV. 
-----  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


