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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Räddningsstationen Torsås, 2010-08-24, 18.00 - 20.15     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S 
 Anita Eriksson, C tjänstgörande ersättare för 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       
  
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 189 
  
       
       
  
Utses att justera Sören Bondesson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-08-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 184 - 226 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Sören Bondesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2010-08-24 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-08-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-09-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 184 - 204 
 
§ 184 Föregående sammanträdesprotokoll 100601 
 
§ 185 Extra kommunstyrelse sammanträde 
 
§ 186 Information, Planutställning, ny kommunikationsled  
 
§ 187 Övertagande av belysningsanläggningar inom Torsås     
 
§ 188 Avtal om disposition av simbadanläggning  
 
§ 189 Information säkerhetsarbete   
 
§ 190 Redovisning resultatutredning med helårsprognos 
 Månadsuppföljning januari – april 2010  
 
§ 191 Beslutsattestant 2010, revidering   
 
§ 192 Förslag till förenklad målstyrningsmodell  
 
§ 193 Offentlig medfinansiering, Leader Småland Sydost  
 
§ 194 Nya upphandlingsregler för direktupphandling  
 
§ 195 Köpekontrakt del av Bergkvara 2:1, Kalmar  
 
§ 196 Köpekontrakt del av Bergkvara 2:1, Spånga  
 
§ 197 Säkerhetsskyddschef    
 
§ 198 Framtagande av turismstrategi   
 
§ 199 Information från ledningsgruppens möte  
 
§ 200 Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning med mera 
 
§ 201 Familjeresurs lokaler    
 
§ 202 Uppsägning lokal, folkhälsosamordnare  
 
§ 203 Parkeringsplatser för besökande i kommunhusen  
 
§ 204 Anslutningsavgifter, VA   
 
Fortsättning 
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Fortsättning, FASTSTÄLLD DAGORDNING § 205 –  226 
      
§ 205       Former för samarbetet med kommunala handikappråd 
 
§ 206 Lägenhetsregistrering - delegation   
 
§ 207 Redovisning informationstavlor   
 
§ 208 Medborgarundersökning 2010    
 
§ 209 Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter   
 
§ 210 Ansökan om bidrag, Sjöräddningssällskapet  
 
§ 211 Medborgarförslag – Olssonska gården   
 
§ 212 Medborgarförslag – Förslag på ökad turismnäring  
 
§ 213 Medborgarförslag – Provfiske vid Valfridsbo  
 
§ 214 Motion – Sporthallen    
 
§ 215 Motion - Konstgräsfotbollsplan   
 
§ 216 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen Borgholm och  

Mörbylånga kommun 
 
§ 217 Samrådsförslag, Kvarnholmen mm 
 
§ 218 För kännedom, Vindkraftsstrategi Karlskrona kommun  
 
§ 219 Remiss- Kultur med nya ögon   
 
§ 220 - 223 Delegationsärende     
 
§ 224 Anmälan sekreterargruppen 100531, folkhälso- och drogföre- 

byggande rådet 100602, handikapprådet 100607, arbetsutskottet  
   100527, 100609, 100810, personalutskottet 100609, donations- 

 kommittén 100525 
 
§ 225 Utredningsuppdrag 
 
§ 226 Disciplinärende   
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KS § 184/10 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2010-06-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 185/10 10/KS0001 
Extra kommunstyrelse sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Extra kommunstyrelsesammanträde blir 2010-09-14 med anledning av, del av 
översiktsplan samt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft för 
Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen sammanträder 2010-09-14 med anledning av 
     ovanstående, kallelse utsänds i vanlig ordning. 
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KS § 186/10 
AU § 205/10   10/KS0138 
Planutställning, Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt 
del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid Södra 
Industriområdet, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett planförslag för ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås 
finns utställt för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny 
kommunikationsled mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen. Detta ska 
ses som en första etapp i en långsiktig satsning på förbifart Torsås. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2010-06-28 ha inkommit 
skriftligen till Torsås kommun, bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att ingen erinran föreligger på planutställningen gällande Detaljplan för  
     fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 med flera, ny  
     kommunikationsled vid Södra Industriområdet, Torsås kommun, 
 
att meddela kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut. 
-----  
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KS § 187/10 

 AU § 191/10   10/KS0129 
 Övertagande av belysningsanläggningar inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kortfattad lägesrapport lämnas av teknisk chef Tommie Sigvardsson.  
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson 
har sammanträffat med Lars Petersson E.ON Elnät AB och diskuterat 
revidering av avtalsförslag gällande övertagande av vägbelysning från och med 
2010-12-31. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-04-20 § 27 att föreslå kommunstyrelsen 
teckna överlåtelseavtal med EON Elnät Sverige AB angående överlåtelse av 
gatu- och vägbelysningsanläggningar från och med 2010-12-31. 
 
Överlåtelseavtal mellan E.ON Sverige AB och Torsås kommun angående 
överlåtelse av gatu- och vägbelysningsanläggningar föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta  
2010-06-09: 
 
att teckna överlåtelseavtal med E.ON Sverige AB angående överlåtelse av gatu- 
     och vägbelysningsanläggningar enligt föreliggande överlåtelseavtal, 
 
att ägarrätten övergår till Torsås kommun 2010-12-31, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande underteckna överlåtelseavtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna överlåtelseavtal med E.ON Sverige AB angående överlåtelse av gatu- 
     och vägbelysningsanläggningar enligt föreliggande överlåtelseavtal, 
 
att ägarrätten övergår till Torsås kommun 2010-12-31, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande underteckna överlåtelseavtalet. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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 KS § 188/10 
AU § 243/10   10/KS0171 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal om disposition av simbadanläggning föreligger mellan Torsås kommun 
och Möre Hotell i Söderåkra AB. 
 
Fastighetsägaren upplåter till Torsås kommun den i fastigheten belägna 
simbadanläggningen bestående av fyra banor á 25 meter jämte till simbad- 
anläggningen hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme. 
 
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader 
exklusive simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt till- 
kommer. Bashyran ska indexuppräknas med 30 000 kronor årligen från och 
med 2001-01-01. Hyran erläggs med hälften den 2 januari och med hälften den 
1 juli respektive år. Första hyran erläggs 2010-10-01 för tiden 2010-09-01 – 
2010-12-31. 
 
Avtalet löper under tiden 2010-09-01 – 2016-08-31. Sägs inte avtalet upp av 
någondera part förlängs avtalet ytterligare fem år åt gången. Avtalet ska sägas 
upp skriftligt senast 18 månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Ordförande redovisar från Rödeby och Emmaboda simhallar. 
 
Rödeby simhall 
• kan inte se vad simhallen kostar eftersom den hänger ihop med skolan 
• finns en bassäng utomhus. 
 
Emmaboda simhall 
• kostnaden cirka 3,2 mkr för skattebetalarna 
• intäkterna är 3 mkr. 
• personal och verksamhetskostnader cirka 4,2 mkr 
• drift underhåll cirka 2 mkr 
• cirka 8 heltidstjänster.  
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att hennes yrkande i kommunstyrelsen 2010-06-01 
§ 182 kvarstår, det vill säga, underlag för beräkning av simhallens driftkostnad 
och statistik över hur mycket hallen används samt jämförbara kostnader med 
andra simhallar (likvärdig Möre hotells simhall) redovisas. 
 
Fortsättning  
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  Fortsättning § 188/10, Avtal om disposition av simbad-   
  anläggning 
 
 Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Mona Magnussons, M  
  yrkande. 
 
  Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 föreslå kommunstyrelsen 
  besluta: 
 
  föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
  att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
  att Mona Magnussons, M yrkande avslås, 
 
  att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
  Reservation 
 
  Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C reserverar sig mot beslutet till   
  förmån för Mona Magnussons, M yrkande. 
 
  Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
  Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, C yrkande i arbets-
utskottet 2010-08-24 § 243, det vill säga, underlag för beräkning av simhallens 
driftkostnad och statistik över hur mycket hallen används samt jämförbara 
kostnader med andra simhallar (likvärdig Möre hotells simhall) redovisas. 
 
Bert Appert, TP yrkar avslag på Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande. 
 
 Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C tilläggs- 
 yrkande och Bert Apperts, TP avslagsyrkande finner han att avslå Håkan  
 Algotssons, C tilläggsyrkande. 
 
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
  att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
  att Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande avslås, 
 
 Fortsättning  
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  Fortsättning § 188/10, Avtal om disposition av simbad-   
  anläggning 
 
  att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
       Kent Frost att underteckna avtalet. 
 
  Reservation 
 
  Håkan Algotsson, C och Ewy Svensson, M reserverar sig mot beslutet till   
  förmån för Mona Magnussons, M yrkande. 
  -----   
  Sändlista  
  Kommunfullmäktige 
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KS § 189/10   10/KS0012 
Information säkerhetsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell informerar om 
 
• Utbildning i mediehantering i maj 2010  
• Stabsutbildning i juni 2010  
• Förslag på omarbetad krisledningsorganisation 
• Oljeskyddsplan för Torsås kommun 
• Kommunal ledningsplats i augusti 2010  
• Dricksvattenövning SWECO/Livsmedelsverket i september 2010 
• Kärnkraftsövning 2 – 3 februari 2011 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 190/10 
AU § 190/10 10/KS0016 
Redovisning resultatuträkning med helårsprognos 
Redovisning budgetuppföljning januari – april 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansförvaltningen 
 
Löneökningar, budgetavvikelse + 2,9 mkr 
Räntenetto, ingen budgetavvikelse  
Skatter och bidrag, budgetavvikelse + 5,5 mkr 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett positivt årsresultat på 3,2 
Mkr. 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av socialchef 
Carina Leijon, bildningschef Göran Eliasson, samhällsbyggnadschef Peter 
Persson samt tillförordnad kommunchef Kent Frost. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – april 2010.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 1,0 mkr som är kostnaden för avgångs- 
vederlaget för kommunchefen vilket belastar 2010. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott med 1,3 mkr. 1,0 mkr för vinterväghållning 
samt 0,3 mkr för vatten och avlopp. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 0,5 mkr. Förändringar av placeringar SoL och 
LSS. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse.  
 
Bildningschef Göran Eliasson redovisar kostnaderna i samband med flykting-
placeringar. 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om ledningsorganisationen, lokaler samt 
möjliga besparingar inför ny kostorganisation 2010-07-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 190/10, Redovisning resultatuträkning med 
helårsprognos 
Redovisning budgetuppföljning januari – april 2010 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att anställningsstopp införs inom kostorganisationen, 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari  
– april 2010. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Framställan föreligger om utökade resurser till Bildningsförvaltningen i 
samband med flyktingplacering. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost upptar överläggningar med 
     tillförordnad bildningschef med anledning av framställan om utökade  
     resurser till bildningsnämnden, 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari  
     – april 2010. 
-----  
Sändlista  
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 191/10 
AU § 199/10   10/KS0011 
Beslutsattestant 2010, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan från Charlotte Sandell om att ändra hennes ersättare från Hans 
Gustafsson till Kent Frost. 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 

 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Charlotte Sandell Kent Frost 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna reviderat förslag på ersättare för verksamhetsansvarig på Vågen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderat förslag på ersättare för verksamhetsansvarig på Vågen. 
-----   
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Charlotte Sandell 
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KS § 191/10 
AU § 217/10   09/KS0194 
Förslag till förenklad målstyrningsmodell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från tillförordnad kommunchef Kent Frost föreligger förslag till en förenklad 
målstyrningsmodell. 
 
Efter en utvärdering av balanserad styrning med styrkort kvarstår det 
fortfarande mycket arbete och det finns endast ett fåtal eldsjälar som är för 
styrmodellen med styrkort. 
 
Tillförordnad kommunchef föreslår därför att från och med 2011 övergår 
kommunen till en förenklad målstyrningsmodell som bygger på politiska 
prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden. 
 
Utifrån vision och politiska prioriteringar formuleras mätbara mål, konkreta 
uppdrag och resurser i budgeten. Visionen och de prioriterade områdena ska 
ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens 
nämnder, där man inom de ekonomiska ramarna gör sina prioriteringar i 
interbudgetarbetet och utarbetar egna detaljerade mål. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att tillförordnad kommunchef uppdras att inför budgetarbetet 2011 ta fram en  
     förenklad målstyrningsmodell som bygger på politiska prioriterade områden  
     med mål, uppdrag och uttalanden. 
 
kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förslaget till förenklad målstyrningsmodell utsänds till partigrupperna för  
     diskussion, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-05. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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KS § 193/10 
AU § 219/10   10/KS0081 
Offentlig medfinansiering, Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den totala budgeten för Leader Småland Sydost/LSS består av medel från EU, 
stat (utgör landsbygdsprogrammets finansiering) och de sex samverkande 
kommunerna (så kallade offentlig medfinansiering) och enligt gällande 
fördelningsprinciper. 
 
Enlig hittillsvarande finansieringsmodell för Leader Småland Sydost är 
landsbygdsprogrammets belopp för programperioden 2007 – 2013 på 
27 300 000 kronor. Därtill kommer kommunal medfinansiering på 30 procent 
med 11 700 000 kronor. 
 
Av dessa medel är sedan första beslutsmötet i februari 2009 – och med senaste 
styrelsemötet nu totalt 19 900 000 kronor, alltså 51 %, redan beviljat som 
projektstöd. 
 
För att möjliggöra största möjliga uppväxling av vår kommunala med-
finansiering och därmed landsbygdsutveckling i vårt leaderområde har styrelsen 
för Leader Småland Sydost konstaterat att det borde skapas förutsättningar för 
att vid behov kunna bevilja resterande projektstöd redan under 2012.  Detta 
inte minst för att kunna möjliggöra ytterligare projektmedel från landsbygds-
programmet. 
 
Leader Småland Sydost hemställer därför om att den kommunala med-
finansiering för resterande programperiod till 2013 kan faktureras på åren  
2011 – 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att den kommunala medfinansiering för resterande programperiod till 2013 kan  
     faktureras på åren 2011 – 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att den kommunala medfinansiering för resterande programperiod till 2013 kan  
     faktureras på åren 2011 – 2012. 
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
Ekonomikontoret
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KS § 194/10   10/KS0023 
Nya upphandlingsregler för direktupphandling  
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 § 240 att Torsås kommun följer de nya 
upphandlingsregler för direktupphandling enligt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 10:51. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun följer den nya upphandlingsregler för direktupphandling  
     enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:51. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
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KS § 195/10 
AU § 221/10   10/KS0167 
Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1, 
”Proppsbacken” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan från Johan Borg, Kalmar föreligger om att köpa ett markområde på 
del av Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” cirka 2 000 kvm enligt bifogad karta. 
 
Förslag på köpekontrakt är upprättat. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar att markområdet minskas med cirka 300 kvm vid västra 
delen mot Skepparvägen för eventuella framtida parkeringsplatser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10:  
 
att reducera markområdet med cirka 300 kvm vid västra delen mot  
     Skepparvägen. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Johan Borg, Kalmar efter revidering ett markområde på del av 
     Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” enligt bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Markområdet reduceras med cirka 204 kvm till förmån för grannfastigheten 
Spelet 10, enligt ny upprättad karta. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 195/10, Hemställan om att köpa mark, del av 
Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Johan Borg och Monica Jonskog, Kalmar efter revidering ett  
     markområde cirka 1 760 kvm på del av Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken”  
     enligt bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
-----  
Sändlista 
Johan Borg och Monica Jonskog, Kalmar 
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KS § 196/10 
AU § 222/10   10/KS0167 
Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1 
”Proppsbacken” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan från Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, Spånga föreligger 
om att köpa ett markområde på del av Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” cirka 
204 kvm enligt bifogad karta. 
 
Förslag på köpekontrakt är upprättat. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2010-08-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, Spånga ett  
     markområde cirka 204 kvm på del av Bergkvara 2:1, Proppsbacken enligt  
     bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg framställer i en skrivelse daterad  
2010-08-20 om att i stället få köpa totalt 10 x 40 m av marken på Bergkvara 
2:1. Från köparen av Bergkvara 2:1 föreligger ingen erinran. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja till Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, Spånga ett  
     markområde cirka 408 kvm på del av Bergkvara 2:1, Proppsbacken enligt  
     bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
-----  
Sändlista 
Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg 
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KS § 197/10 
AU § 220/10 
KS § 97/10 

AU § 100/10   10/KS0012 
Säkerhetsskyddschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över 
säkerhetsskyddet i den aktuella verksamheten. 
 
Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som 
innefattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs 
eller görs otillgänglig för behöriga. 
 
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som 
omfattas av lagstiftningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att utse kommunchefen till Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-04-06 
 
Säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 
 
Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte 
är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll 
över säkerhetsskyddet. Vid myndigeter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt 
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för 
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande 
säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06: 
 
att återremittera ärendet, för att utreda vem som kan utses till säkerhets- 
     skyddschef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att utse personalchefen till Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/10, Säkerhetsskyddschef 
 
att utse personalchefen till Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 
----- 
Sändlista 
Personalchef Per Lindberg 
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KS § 198/10  
AU § 225/10 
KS § 10/09 
AU § 280/08 
AU § 252/08   08/KS0041 
Framtagande av turismstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsen har tidigare inför 2008 i det turistprojekt som vi tillsammans 
med bland annat Regionförbundet vill driva avsatt 100 000 kronor som har för 
syfte att se vilka möjligheter som vi har att profilera Torsås inom turistsektorn. 
 
Via en förstudie ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta del 
av den forskning som finns om Östersjöområdets utveckling och förnyelsebar 
energi, även produktionsslag som traditionellt betraktas som miljövänliga, 
såsom vindkraft, vatten- kraft, vågkraft och solceller. Kunskapscentrat kan 
även sprida kunskap om lokala miljöidéer till exempel injektorn, som är 
konstruerad av Bengt Elofsson. 
 
Kostnaden för en sådan förstudie förvänta uppgå till cirka 200 000 kronor, 
varav Torsås kommun bidrar med maximalt hälften det vill säga 100 000 
kronor. Ett externt företag får i uppdrag att samarbeta med kommunchefen, 
turistchefen och Möre Resurscentrum med att ta fram underlag och 
förutsättningar för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare budgeterat 100 000 kronor för det projekt 
som Regionförbundet då sa nej till. Förutsättningslös kontakt har tagits med 
Regionförbundet angående dessa tankar och de var då mycket positiva. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 

att inhämta synpunkter från partigrupperna om projektet Miljöturism samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2008-08-26 för   
     beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 

att arbeta vidare med ärendet och förtydliga idéerna i förstudien samt 
 
att upprätta en uppdragsbeskrivning som ska användas vid en eventuell  
     upphandling av konsult, 
 
därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning. 
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Fortsättning § 198/10, Framtagande av miljöstrategi 
 

Yrkande och proposition 
 

Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkat att, uppdra åt 
kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag till en strategi för 
turismen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag till en 
strategi för turismen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13: 
 

att inte satsa pengar på en förstudie gällande miljöturism, 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till en strategi för  
    turismen. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2010-08-10 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar ett förslag på arbetsplan för 
framtagande av turismstrategi. 
 
• Näringslivsföreträdare träffas för att ta fram förslag och idéer om hur 
kommunen ska skapa utveckling. 

• Anordnande av seminarium med företrädare för näringen, kommunen med 
politiker och ansvariga tjänstemän, företrädare för Möre ResursCentrum, 
företrädare för Leader med flera. 

• Strategiarbetet övertas av turismansvarige tillsammans med en mindre 
grupp politiker och näringsföreträdare för att arbeta fram ett förslag. 

• Arbetsgrupper utses för att arbete vidare med att utveckla mer konkreta 
förslag som kommer fram. 

• Avstämning i den samlade seminariegruppen. 
• Arbetet förs vidare mot genomförande som beräknas vara klart senast 
februari 2011. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2010-08-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till arbetsplan för framtagande av en turism-  
     strategi för Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 198/10, Framtagande av miljöstrategi 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisat förslag till arbetsplan för framtagande av en turism-  
     strategi för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
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KS § 199/10   10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• fastprisavtal för mobiltelefoni. 
 
Marie Jansson, KD vill att de blanketter som kommuninvånarna använder ses 
över och uppdateras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef
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KS § 200/10 
AU § 226/10   10/KS0161 
Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och 
renoveringsbehov 
 
Ärendebeskrivning 
 

När renoveringen av biblioteket och köket på Torskolan är klart måste en 
förbättring av standarden göras i de övriga lokalerna på skolan. För det behövs 
en utredning så att man först får klart för sig hur salarna ska användas och 
disponeras inför framtida behov. När det är klart kan renoveringen påbörjas 
etappvis. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 201/10 
AU § 204/10   10/KS0136 
Familjeresurs lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjeresurs lokal på Svalgatan 9 D i Torsås är uppsagd från och med 2010-
05-01 med sex månaders uppsägningstid.  
 
Anledningen till uppsägningen är att en lägenhet på Karlskronavägen 1 i Torsås 
blir ledig. Fördelarna med flytten är en närhet till förskolan Linnéan och till 
socialförvaltningen samt att det blir mer lättillgängligt för besökare. 
 
Hyreskostnaden ändras från 8 900 kronor per månad till 6 500 kronor per 
månad. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-05-19 § 60 att föreslå kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom socialnämndens önskemål att få hyra lägenheten på Karlskrona-
vägen 1 i Torsås för familjeresurs räkning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
beslutar: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens önskemål om att få hyra lägenheten på  
     Karlskronavägen 1 i Torsås för familjeresurs räkning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens önskemål om att få hyra lägenheten på  
     Karlskronavägen 1 i Torsås för familjeresurs räkning. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 202/10 
AU § 207/10   09/KS0219 
Uppsägning av lokal för folkhälsosamordnaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt är upprättat med Kent Gustafsson Förvaltning AB gällande 
lokalen för folkhälsosamordnaren under tiden 2008-12-01 – 2011-11-30 med 
förlängning med tre år om inte kontraktet sägs upp nio månader innan 
hyrestidens utgång. 
 
Lokalen finns i fastigheten Torsås 6:18 med adress Allfargatan 11. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att säga upp hyreskontraktet med Gustafsson Förvaltning AB gällande lokalen 
     för folkhälsosamordnaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att säga upp hyreskontraktet med Gustafsson Förvaltning AB gällande lokalen 
     för folkhälsosamordnaren. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 203/10 
AU § 195/10   10/KS0128 
Parkeringsplatser för besökande till kommunhusen 

 
 Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har fått påstötningar om parkeringsproblematiken på 
parkeringen utanför kommunhusen. Behovet av parkeringar till besökande till 
de båda kommunhusen är ej tillgodosett. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-04-20 § 36 att vidarebefordra frågan till 
kommunstyrelsen för åtgärd. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att säkerställa med skyltar ”parkering 1 timme för besökande” de fyra  
     parkeringsplatser som ligger mot nya kommunhuset i området mellan  
     kommunhusen samt 
 
att bakom nya kommunhuset säkerställa med skyltar fyra parkeringsplatser för  
     kommunens leasingbilar. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att uppdraget är utfört. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 204/10 
AU § 227/10   10/KS0169 
Anslutningsavgifter, VA  
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom kort påbörjas arbetet med att bygga vatten- och avloppsledningar 
söderut från Bergkvara. Utbyggnaden medför stora miljövinster genom 
minskat näringsläckage och innebär givetvis också standardhöjning för berörda 
fastigheter.  
 
Vidare är den en offensiv infrastruktursatsning, som gör det möjligt att börja 
planlägga dels för större byggrätter i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr och 
dels för ny bebyggelse. Efter beslut i Kommunfullmäktige (nu i september) om 
att anta reviderad Översiktsplan blir det nämligen möjligt att gå vidare och 
utreda var det kan bli tal om nytt kustnära boende i ett antal utpekade 
utredningsområden i kommunens kustområden. Det ger också privat-
ekonomiskt intressanta möjligheter för människor, som väljer att satsa på 
permanentboende i kustnära lägen i vår kommun. Möjligheten att få tillbaka 
investerat kapital och mer därtill är särskilt goda i kustnära lägen. Att stimulera 
till ökat permanentboende är enligt vår mening av största betydelse för 
kommunens långsiktiga överlevnad. 

 
För att visa på vår tilltro till de offensiva möjligheter som skapas genom denna 
investering i vatten- och avloppsledningar söderut från Bergkvara tillkännager  
härmed att Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet kommer att föreslå 
kommunfullmäktige att Torsås kommun för sin del 2012 bidrar till 
finansieringen av utbyggnaden genom att betala för 40 anläggningsavgifter. I 
den takt som ny bebyggelse sedan tillkommer återbetalas de förskotterade 
pengarna till kommunen. 
 
De kommer också att förslå kommunfullmäktige att inför 2011 höja den 
ordinarie anslutningsavgiften för kommunalt vatten- och avlopp med 20 000 
kronor till 100 000 kronor exklusive moms. Vidare att inför 2012 höja 
anslutningsavgiften med ytterligare 20 000 kronor till 120 000 kronor exklusive 
moms. Det är en ofrånkomlig anpassning till de stora ekonomiska 
påfrestningar som kommunens VA- kollektiv står inför också med anledning 
av bland annat sedan länge kraftigt försummat underhåll av VA-kollektivets 
ledningsnät och övriga anläggningstillgångar. Den nya taxan kommer alltså att 
gälla för hela kommunen. Därför ska det enligt deras partiers bedömning inte 
behöva bli aktuellt med någon särtaxa för anslutning söderut från Bergkvara. 
Det blir i stället 2012 års ordinarie anslutningsavgift som ska gälla. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 204/10, Anslutningsavgifter, VA söder Bergkvara 
 
Det kan tyckas som om det naturligen borde vara markägaren, som alltid 
erlägger anslutningsavgiften för att sedan kompensera sig för sina uppkomna 
merkostnader via höjd arrendeavgift. Men lagstiftningen är faktiskt sådan att 
det är den, som ger upphov till föroreningen av vatten, som är skyldig att 
betala anslutningsavgiften. Det innebär att den som arrenderar en i 
sammanhanget aktuell tomt är skyldig att erlägga anslutningsavgiften till 
kommunens VA-kollektiv.  

 
Slutligen vill vi påminna om vår utfästelse om att ingen permanentboende på 
grund av kostnader med anledning av utbyggt VA söder om Bergkvara ska 
behöva ge upp sin bostad. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall för 
sig. 
 

Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor 
exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostadsområden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000 
kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutningsavgift 
för år 2012, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 
100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska 
nämndens yttrande på förslaget. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att tekniska nämnden uppdras att ta fram en 
preliminär kostnadskalkyl för hela utbyggnaden söder Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotssons, C 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 204/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska  
     nämndens yttrande på förslaget från Socialdemokraterna, Torsåspartiet och 
    Vänsterpartiet samt en preliminär kostnadskalkyl för hela utbyggnaden VA  
    söder Bergkvara, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 
    100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun 
bekostar 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor exklusive mervärdesskatt då 
denna åtgärd inte belastar VA-kollektivet. 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun 
fastställer anslutningsavgiften till 120 000 kronor exklusive mervärdesskatt som 
ordinarie anslutningsavgift från och med år 2012. 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun höjer 
befintlig anslutningsavgift till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 
2011. 
 
I den preliminära kostnadskalkylen för projektet VA söder Bergkvara bör 
beaktas att posterna ränta och tilläggsarbeten påverkas av omvärldsfaktorer. 
Vad gäller ränta är KI-räntan och Stibors referensräntor för närvarande för- 
delaktiga så utfallet styrs mycket av löptider och nominell ränta. Vad gäller 
tilläggsarbeten som kan påverka kostnadskalkylen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 204/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Preliminär kostnadskalkyl 
 
Anbud (Svevia AB)  42,158 miljoner kronor 
Konsultkostnader           3 miljoner kronor 
Projektledning        1,8 miljoner kronor 
Ränta   ≈   1,0 miljoner kronor 
Tilläggsarbete        1,5 miljoner kronor 
Summa   ≈ 49,2 miljoner kronor 
 
Anslutningsavgift 
 
49,2 miljoner kronor / 410 anslutningar = 120 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS 205/10 
AU § 194/10   10/KS0014 
Former för samarbetet med kommunala handikapprådet (KHR) 
 

Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg från de handikappades riksförbund (KHR) önskar ett 
samarbete med kommunala handikapprådet (KPR), med två ledamöter som 
deltagare på varandras möte.  
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) beslutar 2010-03-18 § 4 att skicka frågan 
vidare till kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Kommunala handikapprådet beslutar 2010-06-07 § 9 att tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ha gemensamma sammanträdestider med 
separata dagordningar.  
 
 I § 2, 2010-06-07 beslutas om namnändring från Kommunala handikapprådet 
till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH). 
  
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna namnändringen till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH), 
 
att ställa sig bakom beslutet att tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet 
     (KPR) ha gemensamma sammanträdestider med separata dagordningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna namnändringen till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH), 
 
att ställa sig bakom beslutet att tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet 
     (KPR) ha gemensamma sammanträdestider med separata dagordningar. 
-----  
Sändlista 
Rådet för funktionshindersfrågor (RFH) 
Kommunala Handikapprådet 
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 KS § 206/10 
AU § 193/10   10/KS0024 
Lägenhetsregistrering – delegation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landets kommuner ska ta över ansvaret för lägenhetsregistret i takt med att 
detta upprättas av Lantmäteriet. Från det datum som regeringen har bestämt 
att lägenhetsregistret i en viss kommun ska vara upprättat ansvarar kommunen 
för ajourhållningen. För Torsås gäller ansvaret från och med 2010-03-01. 
 
Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter 
för varje bostadslägenhet avseende lägenhetsnummer, bostadsarea, antal rum, 
kökstyp, lägenhetskategori eller i de fall lägenheten har gemensamt kök eller 
inte. Som registreringsorsak anges även nybyggnad, rivning, felregistrering eller 
koppling till adress, byggnad och fastighet. Kommunen ska också, om det finns 
mer än en lägenhet med samma adress fastställa ett lägenhetsnummer för varje 
lägenhet. 
 
Enligt lagen om lägenhetsregister så ska de kommunala uppgifterna ligga på en 
nämnd. Lagen pekar inte ut vilket organ i kommunen som ska ha uppgiften 
utan det är kommunfullmäktige som beslutar vilken nämnd som ska ha 
uppgiften, detta görs lämpligen genom en ändring eller ett tillägg till nämndens 
reglemente. 
 
Ajourhållningen av lägenheter har en stark koppling till ajourhållningen av 
byggnader och adresser. Ajourhållning av byggnader och adresser i Torsås 
sköts från och med 2009-12-01 (enligt kommunstyrelsens beslut 2009-11-03  
§ 291) av bygg- och miljönämnden som även fastställer belägenhetsadresser 
och för in dem i registret. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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 KS § 207/10 
KS § 200/10 
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 2010-05-04: 
 
att ärendet återremitteras, för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-06-09 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar vilka informationstavlor som 
finns i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 207/10, Informationstavlor i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslulta: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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 KS § 208/10 
AU § 201/10   10/KS0134 
Medborgarundersökning 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
• Vilken uppfattning har invånarna om kommunen eller regionen som en 
plats att bo och leva på? 

• Hur ser invånarna på kommunens olika verksamheter? 
• Vilket inflytande tycker invånarna att de har på de kommunala besluten? 

 
Svaren på dessa frågor får deltagande kommuner genom SCB:s medborgar- 
undersökning. 291 av landets kommuner har nu deltagit i denna undersökning 
som SCB startade hösten 2005. 138 av kommunerna har deltagit mer än en 
gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större mervärde i form av 
jämförelser med andra kommuner. 
 
Undersökningen genomförs två gånger per år och kommunen kan välja att 
delta under hösten eller våren. Samordningen av insamlingen gör att priset på 
undersökningen är mycket förmånligt. 
 
Nytt för höstens undersökning är dels att en revidering av enkäten är gjord 
samt möjlighet att besvara enkäten via webben. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2010-08-27. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att den medborgarenkät som beställts 2008 ska tas 
fram och redovisas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att medverka i medborgarundersökning 2010, 
 
att den medborgarenkät som beställts 2008 ska tas fram och redovisas. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 208/10, Medborgarundersökning 2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i medborgarundersökning 2010. 
-----  
Sändlista 
Statistiska Centralbyrån 
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KS § 209/10 
AU § 230/10   10/KS0162 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Förslag att komplettera § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även 
inom skolans område och kommunens lekplatser”. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att komplettera § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även inom skolans  
    område och kommunens lekplatser”, 
 
att innan kommunfullmäktigesammanträde efterhöra om man kan komplettera  
     § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst  
    hela Allfargatan”. Sidoområde/trottoar ägs inte av kommunen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 210/10 
AU § 232/10   10/KS0152 
Ansökan om bidrag, Sjöräddningssällskapet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Sjöräddningssällskapet om ett bidrag till att rädda liv 
till sjöss.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att lämna bidrag till Sjöräddningssällskapet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna bidrag till Sjöräddningssällskapet. 
----- 
Sändlista 
Sjöräddningssällskapet 
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KS § 211/10 
AU § 233/10 
AU § 362/09 
KF § 100/09   09/KS0191 
Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Olssonska fastigheten i Torsås föreligger från Ulf-
Peter Roseblad. 
 
Ulf-Peter föreslår, istället för att sälja fastigheten där i dag är blomsteraffär 
använda bostaden till kontor för kommunanställda. 
 
Idag hyrs kontor i före detta Försäkringskassan, flytta de verksamheter i stället 
till bostaden över blomsteraffären. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget gällande Olssonska fastigheten till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunchef Tommy Nyberg för 
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 211/10, Medborgarförslag – Olssonska 
fastigheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 212/10 
AU § 234/10 
AU § 150/10      
KF § 26/10   10/KS0077 
Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förslag på att öka turismnäringen föreligger från 
Gunnar Svensson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden och tekniska 
     nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 106 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. Frågan ägs av Bruatorpsåns regleringsföretag/markägare. 
Om kommunen är markägare då ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 48 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. Frågan ägs av Applerumsåns regleringsföretag/markägare. 
Om kommunen är markägare då ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 212/10, Medborgarförslag – Förslag på att öka 
turismnäringen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 213/10 
AU § 235/10 
AU § 151/10  
KF § 27/10   10/KS0078 
Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske 
vid Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid 
Valfridsbo föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 107 att med förbehåll av 
markägarens tillstånd finns ingen erinran mot medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 214/10 
AU § 236/10 
AU § 165/08     
KS § 277/07 
AU § 404/07 
AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05   05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås 
kommun att undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i 
omedelbar anslutning till nuvarande sporthall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden  
     för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora 
och bättre möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om 
en ny hall byggs i anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur 
stor efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet 
återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för 
kommunen tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en 
lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 214/10, Motion – Angående Sporthallen 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-
röster.  Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C 
yrkande att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Siv Eriksson, S reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med  
     en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya 
nämnden bilda en arbetsgrupp med representanter från kommun och 
föreningsliv som får till uppgift att ta fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att 
     i arbetsgruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, 
representanter från kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, 
kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet har under 2007 har fyra 
gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni, 27 augusti och 1 oktober. 
 
Följande önskemål har framförts: 
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande 
• Ytan skall kunna användas för mässor 
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över 
båda hallarna 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 214/10, Motion – Angående Sporthallen 
 

• Atletklubben önskar utökade lokaler 
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan 
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning 

• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och 
placering på Sahara. 

 
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och 
byggs intill den befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på 
Sahara. 
 
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya 
sporthallen intill den befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga 
källare för skytte samt att uppföra café mellan sporthallarna. 
 
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och 
fritidsgård i de nya lokalerna. 
 
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger 
från arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget 
beslutsunderlag eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Yrkande 
 

Lena Gustafsson, V yrkar att en politisk styrgrupp utses. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 

Kommunstyrelsen besluta 2007-12-04: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 214/10, Motion – Angående Sporthallen 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 

Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att den 
politiska styrgruppen inte kallats till något möte än, eftersom äldreboendet har 
prioriterats. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 

att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 215/10 
AU § 237/10 
AU § 194/09 
AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08   08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 

att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen  
     samt om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 

Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen 
får i uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två 
huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då 
möjlighet att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag 
från Riksidrottsförbundet. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 

att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 53 av 65  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-08-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 

Fortsättning § 215/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric 
Assarssons upprättade underlag, utredning angående en eventuell 
konstgräsplan i Torsås kommun till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 

 

att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning 
     samt uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras  
     arrangemang i ärendet.  
 

Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 

Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med 
en hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida 
investeringsbudget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 

att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
----- 
Sändlista Kommunfullmäktige 
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                         KS § 216/10 
AU § 197/10   10/KS0130 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan, Borgholm och 
Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ölandskommunerna inbjuder till samråd om förslag till Vindkraftsplan, planen 
är ett tillägg till kommunernas översiktsplan. Samrådet som inbjuds till ska ses 
som en dialog med alla berörda, privatpersoner, föreningar, företag och 
myndigheter, där de inkomna synpunkterna ska vägas in i det slutliga ställnings- 
tagande. 
 
Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkrafts-
etablering men även områden som bör lämnas helt fria från etablering. Fullt 
utbyggda etableringar i utpekade områden innebär att stora ytor kan lämnas 
helt fria från vindkraft. Vidare är syftet att klargöra och förankra riktlinjer för 
utformning, lokalisering och prövning för att på så sätt förenkla  processen vid 
handläggning av vindkraftsärenden. 
 
Synpunkter ska skriftligen inlämnas senast 2010-08-08 till Borgholms och 
Mörbylånga kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till  
     översiktsplan, Borgholm och Mörbylånga kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande på Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till  
     översiktsplan, Borgholm och Mörbylånga kommun. 
-----  
Sändlista 
Borgholms kommun 
Mörbylånga kommun 
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 KS § 217/10 
AU § 202/10   10/KS0135 
Samrådsförslag, Kvarnholmen med omgivande vattenrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns ett stort intresse både från kommunens sida och från olika 
intressenter att utveckla Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum. 
Kvarnholmen har många och fina kvaliteter.  
 
I den fördjupade översiktsplanen förslås en vision som bygger på dem. För att 
förverkliga visionen och förbättra kvaliteterna finns ledstjärnor och strategier 
som visar vägen i kommande projekt. Deras vision är att förädla unika 
Kvarnholmen.  
 
Yttrande kan inlämnas till Kalmar kommun senast 2010-08-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
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KS § 218/10 
AU § 203/10   10/KS0218 
För kännedom, Godkännande av vindkraftstrategi för 
Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen för Karlskrona kommun har 2010-05-11 § 115 godkänt 
förslag till vindkraftstrategi för Karlskrona kommun samt att i samband med 
kommande uppdrag till fördjupad översiktsplan för skärgården utreda 
möjligheten till vindkraftsetablering på den östra kusten samt i den östra 
skärgården. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att notera Karlskrona beslut gällande Godkännande av vindkraftstrategi för  
     Karlskrona kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Karlskrona beslut gällande Godkännande av vindkraftstrategi för  
     Karlskrona kommun. 
-----  
Sändlista 
Karlskrona kommun 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 57 av 65  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-08-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 219/10 

 AU § 244/10 
KS § 171/10 
AU § 183/10   10/KS0111 
Remiss – Kultur med nya ögon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar i januari 2009 , § 9, att upprätta en strategi 
för att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen. 
 
En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länens 
kommuner har tagit fram ett förslag till strategi. Utöver den politiska 
förankringen och medverkan från länets kulturinstitutioner har ett stort antal 
aktörer inom olika områden i regionen tillfört fakta, erfarenheter, åsikter och 
önskemål. 
 
Kultur med nya ögon syftar till att lyfta fram kulturens kraft i den personliga, 
lokala och regionala utvecklingen. Strategin ger förslag på redskap och insatser 
till hur olika aktörer i länet ska kunna medverka till en högre tillväxt och 
attraktivitet. Insatserna i strategin avser att utveckla kulturens roll inom olika 
samhällsområden, tydiggöra de offentliga kulturaktörernas roller i regionens 
utveckling och att ge möjlighet för fler aktörer att ta uppdrag i 
utvecklingsarbete. 
 
Det övergripande målet med Kultur med nya ögon är att kulturen ”skall vara 
en övergripande kraft i Kalmar läns tillväxt”. Ett antal ytterligare mål pekar ut 
utvecklingsarbetets riktning och vad det förväntas resultera i fram till år 2015. 
För att nå målen sätter Kultur med nya ögon fokus på fem 
utvecklingsområden: Positionering, Kunskap, Tillgångar, 1+1=4 och 
Framsynthet. 
 
Kultur med nya ögon mynnar ut i förslag på sex strategiska insatser som utgör 
basen för länets strategiska arbete med att stärka kulturens roll i regional och 
lokal samhällsutveckling. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2010-08-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-05-11: 
 
att ledamot Irma Folkesson, C informerar om remissen – Kultur med nya ögon 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-01. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 219/10, Remiss – Kultur med nya ögon 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-06-01 
 
Ledamot Irma Folkesson, C informerar om remissen – Kultur med nya ögon. 
 
Remisstiden för Kultur med nya ögon är förlängd till 2010-09-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-01: 
 
att inhämta från bildningsnämnden tillika kulturnämnd yttrande på remissen  
     –  Kultur med nya ögon samt 
 
att yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2010-08-15. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-24 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-06-16 § 73 beslutar att ge enhetschef Karin 
Seebass i uppdrag att på nämndens vägnar avge ett yttrande på remissen till 
kommunstyrelsen. 
 
Remissvar upprättat av enhetschef Karin Seebass daterat 2010-08-11 föreligger. 
 
Ordförande föreslår att remissvaret revideras med Fungerande transporter till 
kultur-institutionerna bör prioriteras högre. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att efter revidering enligt ordförandes förslag godkänna upprättat remissvar  
     från enhetschef Karin Seebass som sitt eget, 
 
 att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter revidering godkänna upprättat remissvar från enhetschef Karin  
     Seebass som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Bildningsnämnden 
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KS § 220/10 
AU § 211/10   10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under 
maj – juli 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande förköpsärende under maj - juli 2010. 
 
• Trankvill 1:40 
• Söderåkra 6:46 
• Påboda 4:8 
• Ragnabo 3:15 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under 
    maj – juli 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under 
    maj – juli 2010. 
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 60 av 65  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-08-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 221/10 
AU § 212/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj - juli 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj – juli 2010. 
 
• Masten 6, Uppförande av friggebod 
• Torsås 5:107, Nybyggnad av daghemsmodul 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under maj – juli 2010.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under maj – juli 2010.   
-----  
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KS § 222/10 
AU § 213/10   10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under juni 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under juni 2010. 
 
• Kopieringsmaskiner, Söderåkra och Bergkvara skola samt Vågen 
• Tillförordnad bildningschef 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp samt tillsättning  
     av tillförordnad bildningschef under juni 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp samt tillsättning  
     av tillförordnad bildningschef under juni 2010. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 223/10 
AU § 214/10   10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av socialchef Carina Leijon och områdeschef Elin Almheden 
fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
-----  
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KS § 224/10 
Anmälan om beslut i sekreterargruppen, folkhälso- och 
drogförebyggande rådet, handikapprådet, arbetsutskottet, 
personalutskottet och donationskommittén 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i sekreterargruppen 2010-05-31, folkhälso- och 
drogförebyggande rådet 2010-06-02, handikapprådet 2010-06-07, 
arbetsutskottet 2010-05-27, 2010-06-09, 2010-08-10, personalutskottet  
2010-06-09 och donationskommittén 2010-05-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 225/10   10/KS0105 
Utredningsuppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande föreslår att tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att 
utreda konsekvenserna i förvaltningsorganisationen vid en sammanslagning till 
en gemensam förvaltningschef för socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef uppdras att utreda konsekvenserna i  
     förvaltningsorganisationen vid en sammanslagning till en gemensam  
     förvaltningschef för socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att utredningen ska vara klar 2010-10-31. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 226/10   10/KS00045 
PU § 33/10 
Disciplinärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att personalchef Per Lindberg bjuds in till 
kommunstyrelsen 2010-09-14 för en redovisning över situationen gällande 
disciplinärendet i personalutskottet. 
 
Därefter tar kommunstyrelsen ställning till om ärendet ska lämnas över till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla att personalchef Per 
Lindberg bjuds in till kommunstyrelsen 2010-09-14 för en redovisning över 
situationen gällande disciplinärendet i personalutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in personalchef Per Lindberg till kommunstyrelsen 2010-09-14 för en  
     redovisning över situationen gällande disciplinärendet i personalutskottet. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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