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 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S 
 Jörgen Johansson, 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 
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 Bert Appert, TP 
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande, Ej § 311 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Bengt Jartsell, tillförordnad socialchef 305  
Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef 305 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB 308 
Henrik Arrhenius, arkitekt Arkforum 308 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB 308 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 304 - 330 
 
§ 304 Föregående sammanträdesprotokoll 2010-11-02 
§ 305 Månadsuppföljning januari – oktober 2010  
§ 306 Bussförbindelse linje 127, Gullabo - Torsås    
§ 307 Taxa anläggningsavgifter VA  
§ 308 Förtydligande av ägardirektiv, Sporthallen  
§ 309 Överlåtelseavtal med VA-kollektivet   
§ 310 Investering i avfallsbehandlingsanläggning   
§ 311 Förlängning av tjänst, tillförordnad kommunchef  
§ 312 Information från ledningsgruppens möte  
§ 313 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2010  
§ 314 Delårsrapport, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås      
§ 315 Delårsrapport, Regionförbundet i Kalmar län  
§ 316 Uppsägning Hjälpmedelsavtal   
§ 317 Inte tjänstgörande ersättares yttranderätt  
§ 318 Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet 
§ 319 Revisionsrapport – Styrning och ledning inom bildnings-

nämndens ansvarsområde   
§ 320 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 
§ 321 Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2011  
§ 322 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skatte- 
                       kollektivet för vissa VA-anslutningar   
§ 323 Information, Detaljplan för del av Bergkvara 2:1  
§ 324 Delegationsärende, inköp   
§ 325 Anmälan arbetsutskottet 2010-10-22, 2010-10-26, 2010-11-08 
 personalutskottet 2010-10-26 
§ 326 Extra kommunstyrelsesammanträde 
§ 327 Dalskärs Camping  
§ 328 Information, Utställning av Vindkraftsplan Kalmar kommun 
§ 329 Tjänsten som folkhälsosamordnare 
§ 330 Rekrytering av bildningschef och socialchef 
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KS § 304/10 10/KS00185 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 305/10   10/KS0166 
AU § 391/10   10/KS0016 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 
2010 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med cirka 300 – 500 tkr.  
Mer intäkter än budgeterat på hälsoskydd, livsmedel och bygg. Mindre utgifter 
än budgeterat på planläggning. Moment, naturvårdsinsatser och inventering 
enskilda avlopp. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mkr.  
Gata/park: underskott mot budget 1.3 mkr gällande vinterväghållningen, gatu- 
belysning och reparation av redskapsbärare.  
VA: underskott mot budget 0,5 mkr, 
Konsultkostnader kväveutredning, Bergkvara reningsverk samt lägre intäkter 
än beräknat. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,1 mkr. 
Hemtjänst, personal, övriga kostnader och intäkter -550 tkr. 
LASS: personalkostnader och intäkter -800 tkr. 
Placeringar SoL och LSS, kontaktpersoner -825 tkr. 
Försörjningsstöd -400 tkr. 
Särskilt boende -300 tkr, Träffpunkter + 130 tkr. 
Kostenheten -200 tkr. 
 
Tillförordnad socialchef Bengt Jartsell redovisar socialnämndens budget för 
januari – oktober 2010.  
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,1 mkr. 
Grundskola och fritidshem -1 400,0 tkr 
Ökad bemanning på fritidshem, extra stödinsatser inom rektorsområde 2, 
installation larm i Gullabo skola, projektering för Björken, ökade kostnader för 
interkommunala ersättningar. 
Förskola - 830 tkr, ökade kostnader för barnomsorg på obekväm tid, ökade 
vikariekostnader, hyra paviljong förskolan Smultronet, projektering Björken, 
installation larm på vissa förskolor. 
Verksamheten på korrespondensgymnasiet +-0. 
Biblioteket, bildningskontoret och nämnden förväntas ge ett överskott på cirka 
150,0 tkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 305/10, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – oktober 2010 med helårsprognos 
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson redovisar bildningsnämndens budget 
för januari – oktober 2010.  
 
Riktpunkt oktober, 83,3 %. 
 
Ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef Kent Frost 
sammanträffar under dagen med tillförordnad socialchef Bengt Jartsell och 
tillförordnad bildningschef Leif Karlsson om det ekonomiska läget utifrån 
nämndernas månadsuppföljning januari – oktober 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att tillförordnad socialchef Bengt Jartsell och tillförordnad bildningschef Leif  
     Karlsson kommer till kommunstyrelsen 2010-11-30 för en redovisning av 
     det ekonomiska läget utifrån nämndernas månadsuppföljning januari –  
     oktober 2010. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Tillförordnad socialchef Bengt Jartsell och tillförordnad bildningschef Leif 
Karlsson informerar om olika själ till att förvaltningarna prognostiserat ökat 
underskott med cirka 2 mkr den senaste månaden. 
 
Största anledningen inom den sociala verksamheten är den nya organisationen 
som tidigare socialchef var med om att införa med områdeschefer, områdes- 
utvecklare med mera. Områdescheferna fick för stora ansvarsområden och för 
många anställda att ansvara för. 
 
Försörjningsstödet har dragit iväg samt några mycket kostsamma placeringar 
har tillkommit.  
 
Inom individ och familjeomsorgen har det varit en stor omsättning av social-
sekreterare. 
 
Assistentersättningar och hemtjänsten har ökat kostnadsmässigt. 
 
Ändrade sysselsättningsgrader och årsarbetstider kan också påverka budget-
underskottet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 305/10, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – oktober 2010 med helårsprognos 
 
Inom bildningsnämnden finns bristande kommunikation när det gäller 
information för barn och ungdomar som börjat skolan eller dagis i annan 
kommun, vilket innebär kraftigt ökade kostnaden för interkommunala 
ersättningar.  
 
Kostnaden för Björken i Gullabo har kostat cirka 300 000 kronor. 
 
Kostnaden för barnomsorg på obekväm tid har blivit högre. 
 
Resultatrapport för oktober 2010 föreligger från Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – oktober 2010, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – oktober 2010, 
 
att notera inkommen resultatrapport för oktober 2010 från Bergkvara Hamn &     
     Stuveri AB. 
-----  
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KS § 306/10  
AU § 366/10   10/KS0033 
Bussförbindelse linje 127, Gullabo - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S informerar om att synpunkter har kommit 
in gällande bussförbindelsen linje 127 mellan Gullabo och Torsås. Eftersom  
bussen stannar på torget har äldre och funktionshindrade svårt att ta sig vidare 
till butikerna ICA och Konsum. För att underlätta för dessa så önskas att 
bussen stannar i bussfickan som finns utanför Konsum.  
 
Turen från Gullabo 10.35 till Torsås ska bussen stanna i bussfickan utanför 
Konsum samt att turen 13.13 till Gullabo startar utanför Konsum. 
 
Förslag på ändring av linje 127 ska lämnas omgående till Kalmar Läns Trafik 
AB för att förändringen ska börja 2010-12-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att begära hos Kalmar Läns Trafik AB ändring av linje 127 enligt ovanstående, 
 
att meddela kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
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KS § 307/10 
KF § 145/10 
KS § 299/10 
AU § 345/10   10/KS0198 
Taxa anläggningsavgifter 2011 
 
Tekniska nämnden föreslår att anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs 
till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-11-22 att taxan för anläggningsavgifter 
vatten och avlopp återkommer i kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-30,. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att taxan för anläggningsavgifter 2011 förblir 
oförändrad fram till dess att frågan om ersättning till VA-kollektivet är utrett. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anläggningsavgiften för vatten och 
avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för 2011. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxan för anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2011 till  
     100 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Jörgen Johansson, C, Ewy Svensson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan 
Algotssons yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 308/10 
AU § 379/10   10/KS0104 
Förtydligande av ägardirektiv, nybyggnation sporthallen Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen i Torsås Fastighets AB har vid sammanträde 2010-11-11 beslutat 
tillskriva ägaren, Torsås kommun och begära ett förtydligande av ägardirektivet 
från kommunfullmäktige 2010-05-26 § 55. 
 
Bolagets styrelseprotokoll 2010-11-11 § 6 lyder: 
 
Projektering sporthall i Torsås. 
 
Torsås Fastighets AB har 2010-05-26 erhållit ett ägardirektiv från kommun-
fullmäktige med innebörden att bolaget i samråd med bildningsnämnden ska 
projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen med en tillkommande 
aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Under förprojekteringsfasen har framkommit att en utbyggnad med en ny stor 
aktivitetsyta även kräver utökning av hygienutrymmen, omklädningsrum, el- 
och ventilationsrum med mera. 
 
Med anledning av att den tillbyggnad av Torsås sporthall som förprojekterats 
under sommaren och hösten 2010 innehåller större ytor än de som direkt 
omtalas i ägardirektivet önskar bolaget besked från ägaren huruvida bolaget 
pågående projekteringsarbete (hall med hygienutrymmen och läktare med 
mera) kan fortsätta eller om alternativa lösningar skall sökas. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, TP yrkar att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning till 
ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB redovisar kostnadsbilden av 
     ursprungsalternativet samt på det förslag som idag projekteras, 
 
att redovisning sker på kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 308/10, Förtydligande av ägardirektiv, 
nybyggnation sporthallen Torsås   
 
VD Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB, Henrik Arrhenius arkitekt på 
Arkforum och Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB redovisar tre olika 
alternativ på tillbyggnad av sporthallen i Torsås. 
 
Alternativ A 
 
Längd 43,6 x bredd 36,3 = 1 580 kvm 
Investering: 18 mkr 
Hyra 1 890 000:- 
 
Alternativ B 
 
Längd 43,6 x bredd 24,0 = 1 060 kvm 
Investering: 12,5 mkr 
Hyra 1 300 000:- 
 
Alternativ C 
 
Längd 43,6 x bredd 30,3 = 1 320 kvm 
Investering: 15,5 mkr 
Hyra 1 600 000:- 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige delges informationen genom mail,  
     för förankring i respektive partigrupp samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14  
     och därefter i kommunfullmäktige 2010-12-20. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 309/10 
AU § 389/10 
KS § 293/10 
AU § 316/10 
AU § 228/10 
KF § 45/09 
KS § 97/09 
AU § 103/09   09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA / Avtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget 
innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i 
verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige 
utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en  
     redovisning av ärendet. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 309/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA / 
Avtal 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, TP yrkar återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal 
upprättas mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/VA-kollektivet, där 
kommunen förbinder sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för 
betalda anslutningsavgifter. Se vidare bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Leif Lindbergs, tp 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29:  
 
att återremittera ärendet för komplettering enligt Leif Lindbergs, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska alla fastighetsägare inom 
ett verksamhetsområde betala avgifter till huvudmannen. Storleken på avgiften 
är bestämd i en taxa och grunden för avgiftsuttaget är självkostnadsprincipen.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett verksamhetsområde ska 
huvudmannen ordna med de vattentjänster som kommunfullmäktige har 
beslutat om. Avgifterna ska sättas utifrån de nödvändiga kostnader huvud-
mannen har för att ordna med vattentjänsterna och utifrån antal fastighetsägare 
inom verksamhetsområdet. Skulle en anslutningsavgift utebliva drabbar den 
kostnaden resten av VA-kollektivet som då får betala för mer än fastighetens 
del i den allmänna anläggningen. Detta strider mot lagen om allmänna 
vattentjänster. 
 
För att Tekniska Nämnden ska kunna förvalta Torsås kommuns VA-kollektivs 
pengar på bästa sätt är det viktigt att alla fastighetsägare betalar sin del av 
anläggningen genom anläggningsavgifter. Industriområde 3 är ett exploa-
teringsområde där det är osäkert hur många fastigheter som kommer att 
vara sålda och/eller anslutna inom en period av fyra år. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2010-05-18 § 49 att 
 
i stället för att upprätta avtal mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet 
enligt yrkandet i Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-29 § 45 övertar 
kommunstyrelsen kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på 
Västra industrigatan i Torsås samt att kostnadsreglering genomförs mellan VA-
kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för ut-
byggnaden återbetalas, 
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Fortsättning § 309/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA / 
Avtal 
 
hänskjuta beslutet om utökning av verksamhetsområde till det att kommunen 
sålt all industrimark på industriområde 3. Detta innebär att kommunen som 
fastighetsägare får ett ökat förhandlingsutrymme vid försäljning av industri-
marken. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera ärendet tillbaks till tekniska nämnden för att färdigställa VA- 
     utbyggnaden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 100 att hos kommunstyrelsen 
hemställa om att kostnadsreglering, enligt tidigare beslut, genomförs mellan 
VA-kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för 
utbyggnaden återbetalas samt att färdigställandet av VA-utbyggnaden beräknas 
till cirka 300 000 kronor ska bekostas av kommunstyrelsen. 
 
Budget för projektet: 3 mkr 
Redovisade kostnader: cirka 2,7 mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02 samt 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Peter Persson för en redovisning av gällande  
     regler inom VA-kollektivets verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-11-02 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att innan kommunfullmäktiges sammanträde upprätta ett överlåtelseavtal  
     mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet/tekniska nämnden, 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
ingen utökning av verksamhetsområdet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 309/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA / 
Avtal 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-23 
 
Förslag föreligger på avtal mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/ 
VA-kollektivet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att teckna avtal mellan tekniska nämnden/VA-kollektivet och kommun- 
     styrelsen avseende överlåtelse och drift av VA-ledningar inklusive  
     pumpstation inom industriområde 3, Västra Industrigatan i Torsås samt 
 
ingen utökning av verksamhetsområdet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 310/10 
AU § 355/10   10/KS0050 
Investering i avfallsbehandlingsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR:s) förbundsstyrelse och förbunds- 
fullmäktige har beslutat att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall.  
Som en följd av detta planerar KSRR att investera i en avfallsbehandlings-
anläggning innefattande en optisk sorteringsanläggning, förbehandling av mat- 
avfall och en behandling av den brännbara fraktionen till en bränslefraktion. 
 
Enligt 4 § i KSRR:s förbundsordning ska kommunfullmäktige i medlems- 
kommunerna få tillfälle att yttra sig innan förbundet fattar beslut i verk-
samheten som är av principiell art eller annars av större vikt. Den planerade 
investeringen överskrider också det maxbelopp på 50 miljoner kronor som 
KSRR, enligt samma paragraf, får upplåna utan medgivande från medlems-
kommunerna. 
 
KSRR ber därför medlemskommunerna att yttra sig över förslaget att göra en 
investering i en avfallsbehandlingsanläggning på upp till 120 miljoner kronor. 
Vidare ber KSRR om medgivande att ta upp lån för investering upp till 120 
miljoner kronor. 
 
För att förse medlemskommunerna med information har bifogats ekonomiska 
kalkyler, utredningar samt protokoll från KSRR:s förbundsstyrelse och för- 
bundsfullmäktige rörande beslut i frågan om utsortering av matavfall. 
 
KSRR önskar svar från medlemskommunerna senast 2010-12-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att avvakta sammanträffandet mellan kommunstyrelsens presidium och  
     Kalmarsundsregionens Renhållare 2010-11-26, 
 
att därefter tas ärendet upp på kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-30 för  
     beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna medgivande till investeringen samt till att uppta lån för investering  
     upp till 120 miljoner kronor. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 311/10 
AU § 370/10  10/KS0105 
Förlängning av tjänst, tillförordnad kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-21 § 114 att tillförordna ekonomichef 
Kent Frost som kommunchef under tiden 2010-04-22 – 2010-12-31 samt att 
utse personalchef Per Lindberg som ställföreträdande kommunchef under 
samma tid. 
 
Jäv 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost deltar inte i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-30 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att Kent Frosts tillförordnande som kommunchef förlängs till och med  
     2011-06-30 samt 
 
att Per Lindbergs ställföreträdande som kommunchef förlängs under samma  
      tid. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Jäv 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Kent Frosts tillförordnande som kommunchef förlängs till och med  
     2011-06-30 samt 
 
att Per Lindbergs ställföreträdande som kommunchef förlängs under samma  
      tid. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef  
Ställföreträdande kommunchef 
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KS § 312/10   10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef informerar om 
 
• Budget 2010 – 2011 
• Kärnkraftsolyckan februari 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 313/10 
AU § 365/10 
AU § 308/10   10/KS0016 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens delårsrapport. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar delårsrapporten 
för att kunna ge kommunfullmäktige ett bättre underlag för sin bedömning om 
måluppfyllelsen. De rekommenderar att förvaltningsberättelsen utvecklas för 
att få en ”röd tråd” mellan budget, delårsrapport och årsredovisning i struktur 
och innehåll, för att möjliggöra uppföljning på ett enkelt och tydligt sätt. De 
rekommenderar att uppföljning och analys av måluppfyllelsen utvecklas och 
tydliggörs. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-11-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost upprättar ett svar till revisorerna på 
     planerade åtgärder utifrån Revisionsrapport granskning av delårsrapport  
     2010 i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-08 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost har upprättat svar på planerade 
åtgärder utifrån revisionsrapporten gällande delårsrapport 2010. 
 
I syfte att möjliggöra uppföljning på ett enklare och tydligare sätt kommer 
struktur och innehåll i förvaltningsberättelsen att utvecklas vidare för att få en 
bättre ”röd tråd” mellan budget, delårsrapport och årsredovisning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 313, Revisionsrapport - Granskning av delårs-
rapport 2010 i Torsås kommun 
 
För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver 
gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell 
skapar förutsättningar för dialog. Kommunens styrmodell bygger på 
målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig 
verksamhet i nämnder och bolag. Denna styrmodell kommer fortsatt att 
utvecklas och tydliggöras för att ge kommunfullmäktige ett bättre underlag för 
sin bedömning om måluppfyllelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från tillförordnad kommunchef, som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat svar från tillförordnad kommunchef, som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Kommunens revisorer 
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KS § 314/10 
AU § 371/10   10/KS0083 
Delårsrapport 2010, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2010 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2010 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
     Torsås. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2010 samt revisionsrapport daterad  
2010-10-26 föreligger.  
 
Revisorerna bedömer att 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen, 
• förbundet har antagit mål för god ekonomisk hushållning, men upp-

följning av målen saknas i delårsrapporten. De har därför inte kunnat 
granska om förbundet uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. De 
anser at avstämning av målen för god ekonomisk hushållning ska ske både 
i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

• delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

• de bedömer vidare att underlaget som utgör grund för upprättandet av 
delårsrapporten kan förbättras. 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2010 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
     Torsås. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 315/10 
AU § 359/10   10/KS0213 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010, Regionförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelsen (direktion enligt KL 3 kap, 23 § som beslutande 
organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör 
regionförbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med 
årsbokslut, även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan 
fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 128/10 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2010 samt beslutat att rapporten sänds till regionförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Delårsrapport 2010 föreligger från Regionförbundet i Kalmar län.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2010 samt revisionsrapporten gällande Region- 
     förbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2010 samt revisionsrapporten gällande Region- 
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 316/10 
AU § 372/10 
AU § 357/10   10/KS0221 
Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under projektarbetets gång har kontinuerlig rapport och avstämning skett i 
Primärkommunala nämnden liksom hos social- och omsorgschefer, 
rehabiliteringsansvariga i kommunerna. 
 
Vid den efterföljande avstämningen med respektive kommun framkom att alla 
kommuner förordade uppsägning av de nuvarande hjälpmedelsavtalet senast 
2010-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att ärendet utgår med anledning av att ärendet kommer att behandlas i  
     socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-23 
 
Socialnämnden beslutar 2010-11-10 § 112 att säga upp ”Avtal om service 
hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFA-produkter innan 2010-12-31 samt 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till 
kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets 
kommuner. 
 
För att undvika eventuella missförstånd om vem i kommunen som ska säga 
upp avtalet föreslår Cecilia Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 2010-11-19 
att efter samråd med Primärkommunala nämndens presidium att kommun-
fullmäktige beslutar om uppsägningen. Avtalet som tecknats 2005 
prolongerades till och med 2007 i samband med förberedelserna inför 
övertagandet av hemsjukvården. Hemsjukvårdsavtalet togs i sin helhet av 
kommunfullmäktige i respektive kommun och i det avtalet ingår hjälpmedels- 
avtalet som en bilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå 2010-11-23 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ”Avtal om service hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFA-produkter  
     sägs upp innan 2010-12-31 samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 316/10, Kommunernas framtida hjälpmedels-
försörjning i Kalmar län 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till  
     kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets  
     kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ”Avtal om service hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFA-produkter  
     sägs upp innan 2010-12-31 samt 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till  
     kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets  
     kommuner. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 317/10 
AU § 375/10   10/KS0225 
Inte tjänstgörande ersättares yttranderätt vid sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Kommunallagen 5 kap. 9 § och 6 kap 11 § får de ersättare som inte 
tjänstgör närvara vid sammanträdena samt ska även underrättas om tid och 
plats.  
Kommunfullmäktige bestämmer om ersättarna ska ha rätt att yttra sig och få 
anteckna särskild mening i protokollet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-06-12 § 72 att i kommunfullmäktiges 
arbetsordning lägga till i Yttranderätt vid sammanträdena § 20, att under 
mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande ersättare yttranderätt vid 
nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i protokollet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommunfullmäktiges arbetsordning Yttranderätt vid sammanträdena § 20,  
     revidera till att under mandatperioden 2010 – 2014 tillerkänna inte tjänstgörande  
    ersättare yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i  
    protokollet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommunfullmäktiges arbetsordning Yttranderätt vid sammanträdena § 20,  
     revidera till att under mandatperioden 2010 – 2014 tillerkänna inte tjänstgörande  
    ersättare yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i  
    protokollet. 
 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 318/10 
AU § 358/10   10/KS0193 
Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundet har för närvarande 14 stycken revisorer, det vill säga en för varje 
medlem vilket lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser tidigare föreskrev. Möjlighet finns nu efter en lagändring i § 25. 
Ändringen träder ikraft 2010-07-01 och lyder: 
 
Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses av 
kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige 
utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och 6 § första-tredje styckena 
kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. 
Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma 
revisorer. När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a § andra stycket 
kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt. 
 
Förslag är att antalet revisorer minskas till tre, vilket innebär att staten har en 
revisor, landstinget har en och kommunerna har en gemensam revisor. 
 
Primärkommunala nämnden (PKN) beslutar 2010-09-09 föreslå det nyvalda 
kommunfullmäktige i respektive kommun besluta om en gemensam revisor för 
länets kommuner samt att uppdra åt PKN att utse en gemensam kommunal 
revisor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse en gemensam revisor för länets kommuner, 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att utse en gemensam kommunal  
     revisor.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 318/10, Antal kommunala revisorer i 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse en gemensam revisor för länets kommuner, 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att utse en gemensam kommunal  
     revisor.  
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 319/10 
AU § 360/10   10/KS0206 
Revisionsrapport Styrning och ledning inom bildnings-
nämndens ansvarsområden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av bildningsnämndens styrning och 
ledning. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Styrning och ledning inom 
bildningsnämndens ansvarsområden i Torsås kommun” redovisas gjorda 
iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna anser att bildningsnämndens styrning och ledning måste 
förbättras. Deras bedömning är att nämnden saknar systematiskt kvalitets-
arbete. Av revisionsrapporten framgår att nämnden bör formulera tydliga 
uppdrag till verksamheterna utifrån identifierade förbättringsområden. 
 
De ser allvarligt på att nämnden inte följer fullmäktigebeslut. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden och 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på 
planerade åtgärder för att förbättra styrningen senast 2010-11-30. Rapporten 
lämnas för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att inhämta bildningsnämndens svar på revisionsrapporten, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-30 för beslut.   
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-11-11 § 107 att upprättad svarsskrivelse från  
tillförordnad bildningschef Leif Karlsson tillställs revisorerna och kommun-
styrelsen som bildningsnämndens egen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad svarsskrivelse från tillförordnad bildningschef Leif  
     Karlsson som sitt eget. 
-----  
Sändlista Kommunens revisorer 
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KS § 320/10 
AU § 382/10  10/KS0222 
Kvilla 10:1, Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Larsson ansöker hos bygg- och miljönämnden om tillstånd till ny 
enskild avloppsanläggning på Kvilla 10:1 från bostad och personalutrymme i 
Larssons Bleck & Plåt. 
 
Den bristfälliga VA-situationen i Kvilla by har uppmärksammats och redovisas 
i början av 2000-talet och en VA-utredning har tagits fram av konsulten 
Ramböll Sverige AB, 2005, en uppdatering av utredningen har sedan gjorts 
2008-09-06.  
 
Miljönämnden har direkt därefter 2008-09-10 § 42, föreslagit att kommun- 
styrelsen anslår medel och ger tekniska nämnden i uppdrag att projektera för 
VA-anslutning i Kvilla by till kommunalt VA-nät. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-26 § 202, att bevilja ansökan om 
tillstånd för enskild avloppsanläggning tidsbegränsat under en tid av 3 år samt 
att efterhör hos kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att överlåta till bygg- och miljönämnden att besluta i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlåta till bygg- och miljönämnden att besluta i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 321/10 
AU § 383/10   10/KS0233 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 230 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 155 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
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 vårens undersökning är 2011-02-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att medverka i medborgarundersökning 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i medborgarundersökning 2011. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 322/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
VA-jurist Anna Hassel säger att Torsås kommun gör helt rätt som tar betalt av 
fastighetsägaren (kommunens skattekollektiv).  
 
Normalt är preskriptionstiden 3 år, men när det är kommunen som är skyldig 
kommunen så är det säkert 10 år om det ens går att säga att den är 
preskriberad. Men, det är under förutsättning att man har meddelat 
förbindelsepunkten och sedan inte tagit betalt. Har vi inte meddelat 
förbindelsepunkten så har inte preskriptionstiden börjat ticka än. 
 
Betalningsskyldigheten gäller alla fastigheter, inte bara de inom planlagt 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att redovisa informationen till kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Yrkande  
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man inte ta något beslut utifrån VA-jurist Anna 
Hassels svar. Svar väntas även på de frågor som har inlämnats till tillförordnad 
kommunchef. Utifrån detta yrkas återremittering av ärendet för vidare 
beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 322/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återemittering till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återremitteras för vidare beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 323/10 
AU § 362/10   10/KS0277 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn 
föreligger. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåts- 
hamnen i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar och handelsbodar 
inom hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Planområdet ligger i Bergkvara samhälle i den norra delen av Bergkvara hamn. 
Marken är kommunägd. Planområdets areal är cirka 17 hektar varav 9 hektar 
består av vatten. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen inlämnas senast 2010-11-17 till bygg- 
och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för del av Bergkvara 2:1,  
     Bergkvara småbåtshamn samt 
 
att meddela kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut. 
-----  
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KS § 324/10 
AU § 352/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under oktober 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under oktober 2010. 
 
• Local Net Soft AB, Supportavtal EkoZoom 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, Grundläggande 

brandskyddsutbildning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober  
     2010. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
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KS § 325/10   10/KS0185 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet och personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2010-10-22, 2010-10-26, 2010-11-08 och 
personalutskottet 2010-10-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 326/10   10/KS0001 
Extra kommunstyrelsesammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på ett extra kommunstyrelsesammanträde 2010-12-14 klockan 18.30 
med anledning av budget 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde med anledning av budget för 2011, 
     utbyggnad sporthallen och motion ersättning till VA-kollektivet blir  
     2010-12-14 klockan 18.30, 
 
att kallelse utsänds i vanlig ordning. 
----- 
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KS § 327/10   10/KS0230 
Dalskärs Camping 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf Thomsson har till Therese och Ove Karlsson försålt byggnaderna på 
Dalskärs Camping. 
 
Tomträttsavtal, avtal gällande gästhamn, badplats samt hyreskontrakt på ”Stuga 
8” är upprättat med före detta ägare Ulf Thomsson. 
 
Idag har restaurangdelen hyrts av Daniel Johansson, Bergkvara som är 
intresserad av att köpa denna del av Ove Karlsson. 
 
I samband med en avstyckning av restaurangdelen till en egen fastighet så ska 
Ove Karlsson och Daniel Johansson bekosta alla de kostnader som uppstår. 
 
Tomträttsavtal ska tecknas med Dalskärs Camping om 10 000 kronor per år 
samt med Dalskärs Sjökrog om 4 000 kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna tomträttsavtal med Dalskärs Camping och Dalskärs Sjökrog samt 
 
att medge att fastigheten Bergkvara 2:59 delas till två fastighetsbeteckningar. 
-----  
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KS § 328/10 
AU § 388/10 
AU § 332/10   10/KS0068 
Utställning av Vindkraftsplan för Kalmar kommun samt 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har upprättat ett förslag till vindkrafts-
plan och en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen ska utgöra tillägg 
till kommunens översiktsplan. Syftet med vindkraftsplanen är främst att 
avgränsa vilka områden i kommunen som bedöms lämpliga respektive mindre 
lämpliga för vindkraft samt ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas. 
 
Det reviderade förslaget till vindkraftsplan finns nu utställt för granskning 
enligt Plan- och bygglagen 4 kap 6 § och Miljöbalken 6 kap. Utställningen 
vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom enskilda, organisa-
tioner, föreningar med flera. 
 
Eventuella synpunkter på planen eller miljökonsekvensbeskrivningen ska 
lämnas senast 2010-11-21 till Kalmar kommuns kommunledningskontor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att inhämta bygg- och miljönämndens synpunkter på Vindkraftsplan för  
     Kalmar kommun samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar 2010-11-09 § 17 att ingen 
erinran föreligger mot upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag samt 
 
att meddela kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut. 
-----  
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KS § 329/10   10/KS0105 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost efterhör om inriktning på tjänsten som 
folkhälsosamordnare. 
-----  
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AU § 330/10   10/KS0105 
Rekrytering av bildningschef och socialchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Håkan Algotsson, C yrkar att personalutskottet påbörjar rekrytering av en 
bildningschef och en socialchef. 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Vid av ordförande ställa proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutet 
enligt avslagsyrkandet varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt avslagsyrkandet och nej = enligt Håkan Algotssons, 
C yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
avslagsyrkandet. 
 
Voteringslista nummer 1      
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S       X             
Peter Ludvigsson S       X             
Jörgen Johansson C             X       
Hans-Olof Berg C             X       
Marie Jansson KD             X       
Håkan Algotsson C             X       
Ewy Svensson M             X       
Lena Gustafsson V       X         
Kerstin Ahlberg TP       X             
Bert Appert  TP       X             
Roland Swedestam S       X             

 Summa 6 5  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå yrkandet om rekrytering av en bildningschef och en socialchef. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 330/10, Rekrytering av bildningschef och 
socialchef 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Jörgen Johansson, C, Ewy Svensson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan 
Algotssons yrkande. 
-----  


