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Kommunstyrelsen 2010-10-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

   
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2010-10-05, 18.30 -      
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C 
 Christer Andersson, FP tjänstgörande ersättare för Marie Jansson, KD 
 Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Bert Appert, TP 
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Charlotte Sandell, verksamhetsansvarig AMIE § 250 
 Lennart Adolfsson, ordförande Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 251 
 Henrik Nilsson Bokor, § 249 - 254 
       
  
Utses att justera Marcus Johansson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-10-07 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 249 - 272 

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2010-10-05   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-10-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-10-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 249 - 272 
 
§ 249 Föregående sammanträdesprotokoll 2010-09-14  
 
§ 250 Information om Etablering av nyanlända 
 
§ 251 Delårsbokslut, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
§ 252 Månadsuppföljning januari – augusti 2010, kommunstyrelsen 
 
§ 253 Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti  
 2010 med helårsprognos 
 
§ 254 Budgetförslag 2011, kommunstyrelsen 
 
§ 255 Förslag till förenklad målstyrningsmodell  
 
§ 256 Socialchefens delegation   
 
§ 257 Sophiagården – ombyggnad   
 
§ 258 Information från ledningsgruppens möte  
 
§ 259 Revidering krisledning     
 
§ 260 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  
 
§ 261 Information kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 
 
§ 262 Redovisning medborgarförslag   
 
§ 263 Redovisning motioner    
 
§ 264 Medborgarförslag – Flytta 50 skylten på väg 504  
 
§ 265 Anmälan arbetsutskottet 2010-09-07, personalutskottet 2010-09-14 
 
§ 266 - 268 Delegationsärende 
 
§ 269              Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
§ 270              Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg  
                       avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
§ 271              Utökning av borgensram i Torsås Fastighets AB 
 
§ 272              Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 
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KS § 249/10 10/KS0185 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll daterad 2010-09-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.       
-----  
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KS § 250/10   10/KS0019 
Information om Etablering av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsansvarig Charlotte Sandell redovisar en lägesrapport över 
integrationsenheten. 
 
• 91 personer har anlänt 
• 32 av dessa har flyttat 
• 59 är boende i kommunen i dagsläge 
• 11 barn går i förskolan 
• 9 barn går i grundskolan (några av dem i förberedelseklass) 
• 2 går på gymnasiet (1 på IV i Torsås och 1 på IV i Kalmar) 
• 21 personer går på SFI (2 ytterligare börjar i oktober) 
• 4 går på Komvux i Kalmar (halvtidsersättning från CSN) 
• 1 personer går på yrkessvenska (utbildning via Arbetsförmedlingen). 
• 1 person är i aktivitet via Lyft (Arbetsförmedlingen) och har aktivitets- 

ersättning. 
 

Arbete 
• 6 personer har instegsjobb 
• 1 person har vanligt lönearbete 
• 5 personer praktiserar 
 
• 2 personer är sjuka (enligt läkarbedömning) och ansöker om sjukersättning 

från Försäkringskassan 
 

• 1 person har pension (vanligt ålderspension) ersättning från 
Försäkringskassan 

 
• 2 personer ej i aktivitet på grund av till exempel föräldraledighet samt 

nyanländ 
 

• 3 personer som är utskrivna från introduktionsprogrammet är fortfarande 
boende i Torsås: 
1 studerar, har ersättning från CSN (heltidsersättning) 
1 är klient hos socialen och har försörjningsstöd 
1 har aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och deltar i Lyft. 
 

Det totala behovet av kommunmottagande motsvarar ungefär 2009 års 
mottagande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 250, Information om Etablering av nyanlända 
 
Nytt är att länen får ett givet antal flyktingar att ta emot och fördela inom 
länets kommuner i samråd med Länsstyrelsen. 
 
Behovet av platser för ensamkommande barn och ungdomar är fortsatt stort. 
 
Som ett led i den reformering av nyanländas etablering i Sverige som träder i 
kraft 2010-10-01 har regeringen beslutat om en ny förordning om statlig 
ersättning för insatser för nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras 
anhöriga. Reformen lägger om mottagandet av nyanlända för att påskynda 
etableringen på arbetsmarknaden. 
 
Det övergripande ansvaret för etableringsinsatser flyttas till Arbets-
förmedlingen, som bland annat kommer besluta om etableringsersättning till 
individen. Kommunerna kommer fortfarande spela en viktig roll för 
mottagandet inte minst vad gäller boende, skola, undervisning i svenska och 
samhällsorientering och får därför statlig ersättning. 
 
En kommun som träffat överenskommelse om mottagande för bosättning av 
nyanlända om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare har 
rätt till en årlig grundersättning. 
 
En kommun som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra utlänningar för 
bosättning har rätt till 
• schablonersättning 
• ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 
• ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och 

sjukvård 
• ersättning för mottagande av ensamkommande barn. 
 
Kommuner med en överenskommelse får från och med 2012 en grund-
ersättning om 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 420 000 kronor. 
 
Schablonen blir 80 000 kronor för vuxna, barn och 50 000 för äldre (över 65 
år). 
 
Charlotte lämnar en kort redovisning över ersättningar och ekonomi för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informationen noteras och läggs till handlingarna. 
-----
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KS § 251/10   10/KS0166 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 
2010   
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i Bergkvara Hamn & Stuveri AB Lennart Adolfsson redovisar 
hamnbolagets resultat- och balansrapport till och med september 2010. 
 
VD i Bergkvara Hamn & Stuveri Annjeanette Strömberg lämnar en skriftlig 
redovisning över inkommande båtar till hamnen. 
 
• Kontrakt finns mellan Jarl Timber och Metsälitto gällande två båtar per 

månad med flis/massaved fram till och med 2011-07-31. 
• Kontrakt finns mellan Långemåla Energileveranser och Domsjö Fabriker 

gällande två båtar per månad med flis/massaved fram till och med 2011-
07-31. 

• Kontrakt finns mellan Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Södra gällande 
minst en båt per månad med start från första veckan i november, 2 års 
kontrakt. 

• Gransjöverken. En massavedsbåt varje eller varannan månad. 
• Rönås Skog. En massavedsbåt varje eller varannan månad. 
• Gödning. Två båtar per år. 
• Timmerimporten har inte kommit igång ännu. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att en återrapportering sker till kommunstyrelsen månadsvis gällande Bergkvara  
     Hamn & Stuveri AB:s ekonomi samt en redovisning av antal inkomna båtar  
     till hamnen utifrån ovanstående skriftiga redovisning,  
 
att i övrigt notera redovisningen. 
-----  
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KS § 252/10 
KS § 293/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning januari – augusti 2010 med helårsprognos, 
kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse i budgetuppföljningen för  
januari – augusti 2010. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att ett förslag på 
lösning för ersättning av kostnader i samband med flyktingplacering är 
framtaget tillsammans med tillförordnad bildningschef Leif Karlsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – augusti 2010, 
 
att verksamhetschef Charlotte Sandell redovisar i kommunstyrelsen 2010-10-05 
     sin verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-10-05 
 
En överenskommelse om en schablonersättning för barn i skolan, förskolan 
och föreberedelseklass föreligger mellan Integrationsenheten och bildnings- 
förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – augusti 2010 samt 
 
att notera överenskommelsen om en schablonersättning för barn i skolan,  
     förskolan och föreberedelseklass föreligger mellan Integrationsenheten och  
     bildningsförvaltningen. 
-----  
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KS § 253/10 
KS § 294/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 
2010 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,7 mkr. 1 250,0 tkr gällande 
vinterväghållningen och reparation, redskapsbärare. VA, underskott med  
0,5 mkr för konsultkostnader kväveutredning, Bergkvara reningsverk samt 
lägre intäkter än beräknat. 
 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 1,5 mkr beräknat på personal- 
kostnader inom äldreomsorgen och personlig assistans samt för placerings-
kostnader IFO och för försörjningsstöd. Arbete med årsarbetstid inom 
äldreomsorgen har intensifierats för att motverka underskottet. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,4 mkr beräknat på förskolan 
på grund av barnomsorg på obekväm tid 0,5 mkr. Gymnasieskolan beräknar 
överskott med 0,5 mkr. Kostverksamheten beräknar underskott med 0,4 mkr. 
Övriga verksamheter beräknas gå enligt budget. 
 
Riktpunkt efter augusti, 66,7 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – augusti 2010 med helårsprognos.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – augusti 2010 med helårsprognos.  
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 254/10 
AU § 268/10 
AU § 253/10   10/KS00015 
Budgetförslag 2011, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar budgetförslag 2011 för 
kommunstyrelsen – satsningar på övergripande styrning och ökad 
tillgänglighet. 
 
• Logikområden 
• Relation politik – profession 
• Aktiviteter för bättre övergripande styrning 
• Infocenter 
• Mötesplats 
• Kommunal ledningsplats (utökad budgetram till driftbudget 2011 med 1,1 

mkr gällande förbättringsåtgärder inom området för samhällsskydd och 
beredskap). 

 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M kommer inte att ta ställning till 
något beslut vid dagens sammanträde utan noterar ärendet och avvaktar till 
valet 2010-09-19. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att påbörja de aktiviteter i syfte att få 
     en bättre övergripande styrning, 
 
att minska antalet verksamheter inom kommunstyrelsen för att mer kunna  
     fokusera arbetet på kommunövergripande styrning, 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att ta fram förslag till ett infocenter i  
     syfte att få en bättre tillgänglighet, 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att ta fram förslag till en gemensam  
     mötesplats i det nya kommunhuset som även ska fungera som fikarum för  
     båda kommunhusen, 
 
att kommunstyrelsen erhåller ett samlingsanlag på 0,5 mkr till investerings- 
     budget 2011. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 254/10, Budgetförslag 2011, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att tjänstemannaförslaget noteras och anpassas till 
det politiska arbetet inför budgetöverläggningen för 2011. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag  
2010-09-07 och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande att tjänstemannaförslaget noteras 
och anpassas till det politiska arbetet inför budgetöverläggningen för 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tjänstemannaförslaget noteras och anpassas till det politiska arbetet inför  
     budgetöverläggningen för 2011. 
-----  
Sändlista 
Budgetberedningen 
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KS § 255/10 
KS § 253/10 
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 2010-08-24: 
 
att förslaget till förenklad målstyrningsmodell utsänds till partigrupperna för  
     diskussion, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-05. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 255/10, Förslag till förenklad målstyrningsmodell 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetet med balanserad styrning med styrkort avslutas,  
 
att tillförordnad kommunchef uppdras att inför budgetarbetet 2011 ta fram en  
     förenklad målstyrningsmodell som bygger på politiska prioriterade områden  
     med mål, uppdrag och uttalanden. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
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KS § 256/10 
AU § 273/10   10/KS0105 
Socialchefens delegation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef från och med 2010-08-31 och 
under sex månader. Eftersom Jartsell inte är anställd av Torsås kommun kan 
han enligt kommunallagens regler inte fatta formella beslut enligt fastställd 
delegationsordning. 
 
Under den tid som Bengt Jartsell upprätthåller befattningen som socialchef 
föreslås att den delegation som enligt ”Delegationsordning för socialnämnden 
och kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personal-
administrativa ärende” ligger på socialchefen, i stället läggs på personalchefen. 
 
Under den tid denna ordning gäller förutsätts en god kommunikation mellan 
personalchefen och den kontrakterade socialchefen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att under tiden som Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef delegera till  
     personalchefen att fatta de beslut som enligt ”Kommunstyrelsens besluts-  
     och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden” som ligger  
     på socialchefen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under tiden som Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef delegera till  
     personalchefen att fatta de beslut som enligt ”Kommunstyrelsens besluts-  
     och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden” som ligger  
     på socialchefen. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Personalchef Per Lindberg 
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KS § 257/10 
AU § 274/10   10/KS0110 
Sophiagården – ombyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25 § 131 att uppdra åt Torsås Fastighets 
AB och socialnämnden att undersöka möjligheterna till trygghetsboende i 
Sophiagårdens södra del. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-08-19 § 94 att föreslå kommunfullmäktige att 
vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela 
Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i det 
särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra delen som 
tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske innan en ombyggnad 
till trygghetslägenheter i den södra delen påbörjas. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M kommer inte att ta ställning till 
något beslut vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela  
     Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i  
     det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra  
     delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske som en  
     första etapp av ombyggnad Sophiagården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela  
     Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i  
     det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra  
     delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske som en  
     första etapp av ombyggnad Sophiagården. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 34  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-10-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 258/10   10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om ledningsgruppens möte 
2010-08-27. 
 
• Delårsbokslut 
• Budgetförutsättningar 2011 
• Styrkort 
• Personalfrågor 
• Gemensam värdegrund 
 
Ledamöterna delges en sammanställning daterad 2010-10-01 över pågående 
och planerade byggnationer vid Torsås Fastighets AB. I sammanställningen 
redovisas tillkommande hyreskostnader vilket kan beaktas vid tillkommande 
budgetöverläggningar.  
 
Förslag på avtal föreligger daterat 2010-09-29 med Mats O Management . 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera sammanställning från Torsås Fastighets AB samt övrig information. 
----  
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KS § 259/10 

 AU § 275/10   10/KS0012 
 Revidering krisledning 
 
 Ärendebeskrivning 
 
 Med anledning av den stabsutbildning som genomförs i Torsås 2010-06-02 så   
 finns det anledning att göra vissa förändringar i krisledningsorganisationens  
 uppbyggnad. 
 
Gunnel Göransson, före detta beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kalmar har 
hjälp till att ta fram följande förslag: 
 
1. Beredskapsgruppen ändras till: 

Stabschef 
Dokumentation (nämndssekreterana) 
Omfallsanalys 
Omvärldsbevakning 
Samverkan 
Talesmän 
Lägesbild 
Information 
Service 
IT/teknik 
Personal  

  
2. Torsås krisledningsnämnd övergår till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
3. Mottagare av första larm från exempelvis räddningstjänsten, SOS Alarm 

eller Länsstyrelsen blir förvaltningscheferna samt krisledningsnämndens 
ordförande. 

 
4. Talespersoner för kommunen i kris är förvaltningschefer tillika stabschef, 

informationsansvarig samt kommunalråd. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna förslaget på revidering av krisledningen, 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera tidigare krisledningsplan utifrån  
     ovanstående förslag samt att utse lämpliga personer till att bemanna  
     funktionerna i staben. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 259/10, Revidering krisledning 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslaget på revidering av krisledningen, 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera tidigare krisledningsplan utifrån  
     ovanstående förslag samt att utse lämpliga personer till att bemanna  
     funktionerna i staben. 
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
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 KS § 260/10 
AU § 266/10   10/KS0180 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel föreligger 
från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 261/10 
AU § 290/10   10/KS0046 
Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 § 310, att Leif Karlsson uppdras att 
genomföra en utredning om förskola/grundskola och dess framtida 
organisation. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 § 48 att informera 
kommunstyrelsen att redovisningen att utredningen behöver flyttas fram en 
månad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07: 
 
att informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från arbetsutskottet. 
-----  
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KS § 262/10 
AU § 282/10   10/KS0021  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2010-09-01   
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2010-09-01. 
 
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 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 263/10 
AU § 283/10   10/KS0022    
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01   
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01.   
 
1. Sporthallen, 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 
10. Lagen om Valfrihet (LOV), 10/KS0124  

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 264/10 
AU § 281/10 
AU § 241/09 
KF § 70/09   09/KS0148 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning 
Torsås-Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten föreligger från Rickard 
Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-005-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-09-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-08-17 § 76 att hos Trafikverket anhålla om 
uppsättande av upplysningsskyltar för kommande hastighetsbegränsning om  
50 km/h, med placering 200 meter innan gränsen för tättbebyggt område 
sydost om Gullabo samhälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 265/10   10/KS0185 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet och personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2010-09-07 och personalutskottet 2010-09-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 266/10 
AU § 278/10   10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under 
augusti 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande förköpsärende under augusti 2010. 
 
• Ragnabo 3:15 
• Torestorp 1:13 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under  
     augusti 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under  
     augusti 2010. 
-----  
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KS § 267/10 
AU § 279/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under augusti 2010. 
 
• Torsås 5:108, nybyggnad av daghemsmodul 
• Höken 6, uppförande av friggebod 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under augusti 2010.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under augusti 2010.   
-----  
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KS § 268/10 
AU § 280/10   10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under augusti  
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under augusti 2010. 
 
• Upprätthålla funktionen som socialchef i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under augusti   
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under augusti   
     2010. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 269/10   
AU § 309/10   09/KS0153 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21 § 46 att uppdra till Torsås Fastighets  
AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek.  
 
Ordförande efterhör med ledamöterna om Torsås Fastighets AB ska avbryta 
projekteringen eftersom alliansen har en annan uppfattning i ärendet.    
 
Håkan Algotsson, C tycker det är konstigt att Torsås Fastighets AB har 
påbörjat en projektering eftersom att kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46 är överklagat och inte har vunnit laga kraft. 
 
Håkan Algotsson, C hänvisar till sitt yrkande i kommunfullmäktige att avslå  
kommunstyrelsens förslag med anledning av att beslutsunderlaget är brist-
fälligt, att den demokratiska rätten att få synpunkter i återremissen utredda inte 
har respekterats samt att förslaget, om det genomförs, leder till en oacceptabel 
försämring av biblioteksservicen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 270/10 
KF § 96/10 
KS § 229/10 
KS § 286/10  
KS § 251/10 10/KS0113 
Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg 
avseende vindkraft för Torsås kommun  
      
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Rubricerat planförslag har varit föremål för utställning enligt Plan och 
Bygglagen 4 kap. Under utställningstiden 12 maj till och med 12 juli 2010 har 
34 skriftliga yttrande inkommit. 
 
Sammanfattning av synpunkter från inkomna yttrande samt kommunens 
bemötande av dessa föreligger. Yttranden finns i sin helhet tillgängliga i akten. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet 
överlämnas till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anta översiktsplanen och dess 
tematiska tillägg avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Roland Swedestams S yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
  
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M och Marie 
Jansson, KD yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet 
överlämnas till plangruppen och bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till att 
anta översiktsplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S med fleras bifallsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Roland Swedestams S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, 
KD och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar återremiss av ärendet eftersom att den slutliga 
versionen av kommunens utlåtande inte varit hos plangruppen och bygg- och 
miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S instämmer i yrkandet, att plangruppen och bygg- och 
miljönämnden ska få möjlighet att yttra sig innan beslut tas i 
kommunfullmäktige. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller återremitteras finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar tillägg 
med att en översiktlig kostnadsredovisning ska tas fram över arbetet med del 
av översiktplanen samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås 
kommun.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om tilläggsyrkande finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att ärendet återemitteras för att inhämta plangruppen och bygg- och  
     miljönämndens yttrande över den slutliga versionen av kommunens  
     utlåtande samt 
 
att en översiktlig kostnadsredovisning över arbetet med del av översiktplanen  
     samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun ska redovisas  
     i kommunfullmäktige 2010-10-27. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-10-05 
 
Plangruppen beslutar 2010-10-05 § 5 att bifalla kommunens utlåtande daterat 
2010-09-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 161 att bifalla ordförande 
Lennart Adolfssons yrkande att tillstyrka kommunens utlåtande daterat  
2010-09-01. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att godkänna det 2008-10-30 upprättade 
utlåtandet som sitt eget och att detta utlåtande gäller som kommunens 
utlåtande tillsammans med utlåtandet från den andra utställningen daterat 
2010-09-01. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att 
avsnittet ” kustnära bebyggelse”: Innan förslaget läggs framför att fastställas av 
kommunfullmäktige skall samtliga berörda markägare inom utpekade områden 
informeras skriftligen om förslaget och ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Kommunen ska därefter i dialog med markägarna justera förslagen 
enligt inkomna synpunkter. 
 
Tematiskt vindkraftstillägg: Den starka restriktionen för nya vindkraftverk 
öster om E22 bör förändras. En noggrannare analys ska genomföras för att 
närmare undersöka hur kommunens i detta avseende mest energirika område 
bättre ska kunna utnyttjas för produktion av förnyelsebar energi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S 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. 

Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande, 
bifall till att godkänna det 2008-10-30 upprättade utlåtandet som sitt eget och 
att detta utlåtande gäller som kommunens utlåtande tillsammans med ut-
låtandet från den andra utställningen daterat 2010-09-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S       X             
Peter Ludvigsson S       X             
Irma Folkesson C Marcus Johansson, C            X       
Hans-Olof Berg C             X       
Marie Jansson KD Christer Andersson, FP            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  
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att godkänna det 2008-10-30 upprättade utlåtandet som sitt eget samt 
 
att detta utlåtande gäller som kommunens utlåtande tillsammans med  
     utlåtandet från den andra utställningen daterat 2010-09-01. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Christer 
Andersson, FP och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 271/10   10/KS0029 
Utökning av borgensram i Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Torsås Fastighets AB föreligger en hemställan daterad 2010-10-01 om 
utökning av borgensram i Torsås Fastighets AB. 
 
För närvarande finns ett beslut i kommunfullmäktige 2010-01-27 § 4 om 
kommunal borgen för Torsås Fastighets AB upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beaktas de beslutade och planerade investeringarna i Torsås Fastighets AB:s 
fastighetsbestånd under 2010 – 2012 föreslås att borgensramen utökas med 35 
mkr till 60 mkr vilket i så fall möjliggör att låneupphandlingar med framtida 
utbetalning genomförs så snart som definitivt investeringsbeslut fattats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Fastighets AB från 25 mkr till 60 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 272/10   09/KS0211 
Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB har 2010-09-27 försålt fastigheten Övraby 1:37 till Nicklas 
Borg, Gullabo. 
 
Köpeskillingen uppgår till 2,7 mkr med tillträde 2011-01-01. Styrelsen för 
Torsås Bostads AB godkände affären vid sitt sammanträde 2010-09-27. 
 
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2009-11-03 § 284 översänds kopia på 
upprättat köpekontrakt med begäran att affären ska godkännas även av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 2010-09-27 med Nicklas Borg,  
     Gullabo avseende fastigheten Övraby 1:37. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 


