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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

   
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-01-01, 17.30 - 21.30          
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M § 24 - 41 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S § 24 – 26, 28 - 42 
 Monica Fredriksson, TP 
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Anita Borg, C 
 Lena Gustafsson, V § 24 – 26, 28 - 42 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S § 25 
 Ewy Svensson, M, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, C § 42 
  
Utses att justera Christofer Johansson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-02-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 24 - 42 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Christofer Johansson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-02-01   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-02-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-02-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 24 - 42 
 

§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-01-11  
§ 25 Överenskommelse gällande säkerhetssamordnare  
§ 26 Kommunledningen informerar   
§ 27 Översyn av arbetsmarknadsenheten Vågen  
§ 28 Svar på revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och  
 förnyelse i Torsås kommun   
§ 29 VA-utredning Djursvik   
§ 30 Avtal, upplåtelse av mark och återvinningsstationer inom  
 kommunen  
§ 31 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara  
§ 32 Medborgarförslag – Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
§ 33 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktplan Borgholm och  
 Mörbylånga kommun   
§ 34 - 35 Redovisning delegationsbeslut 
§ 36 Anmälan valberedningen 2011-01-20   
§ 37 Revidering arvodesreglemente 
§ 38 Flygråd för Kalmar Flygplats 
§ 39 Ung Företagsamhet 
§ 40 Synpunkter och klagomål 
§ 41 Projektstöd – Bensinmack i Gullabo 
§ 42 Utredning inom hemtjänsten 
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KS § 24/11 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-01-11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.       
-----  
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KS § 25/10 
KS § 22/11   11/KS0024 
Tjänst som informatör och säkerhetssamordnare  

   
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att informatör och säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
avslutar sin anställning på Torsås kommun i februari 2011, föreligger ett förslag 
på överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten med Räddnings- 
tjänstförbundet Emmaboda och Torsås kommun. 
 
Torsås kommun överlåter ansvaret för säkerhetssamordning till Räddnings- 
tjänstförbundet Emmaboda – Torsås från och med 2011. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att Johan Blomqvist 
viss tids anställs på 50 % under tre månader (februari – april 2011) som 
informatör. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-01-11: 
 
att ärendet gällande överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten  
     med Räddningstjänstförbundet Emmaboda och Torsås kommun åter-  
    kommer i kommunstyrelsen 2011-02-01,  
 
att notera informationen gällande Johan Blomqvist viss tids anställning på  
    50 % som informatör. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna överenskommelsen angående säkerhetssamordnartjänsten under  
     förutsättning att styrelsen för direktionen godkänner densamma.  
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
      
 
 
KS § 26/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 

   
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-01-17 § 9 om att nämnden förespråkar att 
Leif Karlsson kvarstår som tillförordnad bildningschef med tjänstgöring två 
dagar per vecka från och med 2011-02-23 till dess att ordinarie bildningschef 
har tillträtt tjänsten och att Leif Karlsson får använda sig av den personal som 
finns tillgänglig på bildningsförvaltningen för att lösa de arbetsuppgifter som ej 
ryms inom hans egen tjänstgöring.  
 
Avtal föreligger där Leif Karlsson tjänstgör 50 %, 20 timmar per vecka, med 
tjänstgöring i Torsås två dagar per vecka. 
Rektor Lotta Elmbro går in vid övrig tid. 
 
När det gäller tillförordnad socialchef så är det inte klart än. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 27/11 
AU § 6/11 11/KS0015 
Översyn av arbetsmarknadsenheten Vågen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har för avsikt att påbörja en utredning om vilka 
sysselsättningar/aktiviteter förvaltningen kan och ska erbjuda enskilda 
personer. Denna utredning kommer även att omfatta på vilket sätt 
förvaltningen ska organisera sin verksamhet så att bästa effekt uppnås med 
insatserna. 
 
Ansvaret för Vågen ligger idag på kommunstyrelsen. Samtidigt har 
socialförvaltningen personal och sysselsättning/aktiviteter på Vågen. En 
utredning som socialförvaltningen genomför kan komma att påverka Vågens 
nuvarande innehåll.  
 
Avsikten är att utredningen ska komma igång direkt efter årsskiftet. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-12-16 § 133 att föreslå kommunstyrelsen utse en 
eller två personer som kan delta i nämnda utredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-26 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse tillförordnad kommunchef och Charlotte Sandell att delta i nämnda  
     utredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-02-01 
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, S medverkar inte i ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V förvägras sin närvarorätt och medverkar inte i ärendet. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar upprättad rådgivningsrapport 
av Elisabeth Rye Andersson, PWC daterad 2011-01-25. 
 
På uppdrag av ekonomichef Kent Frost har Elisabeth Rye Andersson granskat 
den ekonomiska redovisningen för arbetsmarknads- och integrationsenheten 
under tiden oktober till december 2010. Uppdraget föranleddes av oklarheter 
om vissa transaktioner som avsåg inköp av livsmedel och städmaterial. 
 
Granskningen visar att inköpsrutiner och avtalstrohet inte är tillfredsställande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 27/11, Översyn av arbetsmarknadsenheten Vågen  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse tillförordnad kommunchef och personalchefen att delta i social- 
     förvaltningens utredning samt 
 
att notera inkommen rådgivningsrapport från PWC. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
Personalchef 
Socialnämnden 
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KS § 28/11 
AU § 7/11 
AU § 361/10   10/KS0207 
Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse i 
Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av Va-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Vatten och avloppsledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att planering och genomförande av underhåll och 
förnyelse av VA-ledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det baseras på att det saknas planer över underhåll och förnyelse 
av ledningsnätet samt saneringsplaner. 
 
De rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet 
kartläggs i sin helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. 
Vidare bör driftstörningar dokumenteras systematiskt och användas som 
underlag för planering. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-12-30. 
Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2010-11-08: 
 

att inhämta tekniska nämndens svar på revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Tekniska nämnden har 2010-12-15 § 128 antagit förslag till svar på 
revisionsrapporten och översänt det till revisorerna. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/11, Revisionsrapport VA-ledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 29/11 
AU § 9/11  10/KS0235 
VA-utredning Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP i Karlskrona har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
VA-utredning inklusive kalkyl för ny spill- och vattenledning längs den enskilda 
vägen till Gunnarstorp, norrut från Djursvik. 
 
Utbyggnad av ny spill- och vattenledning för fyra befintliga fastigheter är 
kostnadsberäknad till 650 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 114 att föreslå kommunfullmäktige 
att ej utvidga verksamhetsområdet i Djursvik norrut på Gunnarstorpsvägen 
eftersom 100 procent kostnadstäckning ej kommer att uppnås med anslutning 
av de fyra befintliga fastigheterna.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 30/11 
AU § 11/11 
KS § 103/10 
AU § 107/10   10/KS0050 
Avtal, upplåtelse av mark och återvinningsstationer inom 
kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) vill ur samtliga avtal med 
Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen AB (FTI), då de förutom redan 
ingångna avtal inte längre är involverade i deras verksamhet. Avtal kring 
städning och snöröjning är utgångna  
2009-12-31. 
 
De avtal som är kvar är 
 
• Tömning av tidningspapper i Kalmar och Torsås kommun till och med 

2011-03-31 åt Stena. 
• Ett avtal med SGÅ omkring tömning av glasiglos. Detta avtal löper till och 

med 2011-03-31, men förhandling pågår om ett förtida utträde då SGÅ 
flaggade för en större region redan från och med hösten 2010. 

• Ett avtal med FTI kring hårdgörande, inhägnad och markupplåtelse 
avseende ÅVS. 

 
FTI låter KSRR gärna komma ur avtalet (punkt tre) men vill ha en ny 
avtalspart som accepterar det som åläggs dem. Det innebär enbart ett rent 
markupplåtelseavtal där FTI står för samtliga faktiska kostnader och inga årliga 
schablonersättningar. Kommunen ska inte bygga utan bara samråda om vilka 
förändringar FTI vill utföra inom ramen för ÅVS-verksamheten. 
 
Juristen Christer Hjerts utredning och ett förslag till markupplåtelseavtal med 
FTI föreligger. 
 
Yrkande och proposition 
 

Bert Appert, TP yrkar att vid uppställning av insamlingscontainrar i kommunen 
som tillhör FTI:s ansvarsområde ska tydligt framgå med skyltar att det är FTI 
som har ansvaret.  
 
Vid av ordförande ställa proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 30/11, Avtal, upplåtelse av mark och 
återvinningsstationer inom kommunen 
 
Arbetsutskottet föreslår 2010-03-23 kommunstyrelsen besluta: 
 

att kommunen övertar markupplåtelseavtalet, under förutsättning att samtliga  
     kommuner inom förbundet gör detsamma,  
 
att ordförande tar med sig till nästa träff med KSRR Bert Apperts, TP yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06: 
 

att kommunen övertar markupplåtelseavtalet, under förutsättning att samtliga 
     medlemskommuner gör detsamma. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-24 
 
Mikael Elm, Kalmarsundsregionens Renhållare informerar i ett mail daterat 
2011-01-12 att gällande avtal med Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen AB 
(FTI) fortsätter. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare har haft en ambition att i förtid säga upp ett 
(fram till 2012-12-31 gällande) avtal med FTI avseende markupplåtelse för 
återvinningsstationer (ÅVS) inom förbundets fyra kommuner. Uppsägningen 
hade medfört att nya avtal kan tecknas mellan respektive kommun och FTI. 
 
Kommunerna var överens med KSRR om att detta ska genomföras enbart 
under förutsättning att samtliga parter var eniga. Så blev det inte eftersom 
Kalmar kommun såg detta som en avfallsfråga. Här går uppfattningar isär och 
KSRR har för avsikt att under 2011 fortsätta diskussionerna omkring 
avsikterna i överlåtelseavtalen som skrevs då KSRR bildades. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 31/11 
AU § 12/11 
AU § 319/10   10/KS0204 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. Samhälls- 
byggnadskontoret har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke är i stort behov av restaurering. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 101 att hemställa om att 
kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag och renovera konstverket och att 
kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor för projektet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2010-10-19: 
 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 12 att ställa sig positiva till en 
renovering av nämnda konstverk under förutsättning att bildningsnämndens 
budget tillförs medel för ändamålet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
-----  
Sändlista Bildningsnämnden 
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KS § 32/11 
AU § 13/11 
AU § 334/10 
KF § 110/10   10/KS0191 
Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara att 
bildningsnämnden ser över helheten i Torskolans matsal i samband med 
renovering av köket samt tar fram en kostpolicy för hela Torsås kommuns 
kostverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2010-10-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 120 att ställa sig positiv till Roger 
Isberg medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----   
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 33/11 
AU § 16/11   10/KS0130 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan Borgholm och 
Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ölandskommunerna ställer ut förslaget på Vindkraftsplan. Planen är ett 
tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplan. 
 
Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkraftsetablering 
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 
vindkraftsärende. 
 
Synpunkter ska vara Borgholms och Mörbylånga kommuner tillhanda senast 
2011-03-16. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad vindkraftsplan, tematiskt tillägg till 
     översiktsplan Borgholm och Mörbylånga kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad vindkraftsplan, tematiskt tillägg till 
     översiktsplan Borgholm och Mörbylånga kommun.  
-----  
Sändlista 
Borgholms kommun 
Mörbylånga kommun 
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KS § 34/11 
AU § 4/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under december 2010. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 35/11 
AU § 5/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende under 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
-----  
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 36/11   11/KS034 
Anmälan om beslut i valberedningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i valberedningen 2011-01-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KF § 37/11 
AU § 18/11   11/KS0036 
Revidering av arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan gällande arvode för icke 
tjänstgörande ersättare utsedda av kommunfullmäktige som är icke tjänst- 
görande ersättare vid kommunförbundens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillämpa samma regler som Torsås kommun använder för icke tjänstgörande  
     ersättare, när ledamot utsedd av kommunfullmäktige är icke tjänstgörande  
     ersättare vid kommunförbundens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att där inga arvoden utgår för icke tjänstgörande ledamöter som utsetts av  
     kommunfullmäktige i kommunens samtliga kommunalförbund tillämpas  
     samma regler som i Torsås kommun för icke tjänstgörande ersättare, halv  
     ersättning samt milersättning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 38/11   10/KS0193 
Val av ledamot och ersättare i Flygråd för Kalmar Flygplats 
2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt upplysningar från Kalmar Flygplats 2011-01-31 är Flygråd för Kalmar 
Flygplats nerlagt. 
----- 
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KS § 39/11   11/KS0040 
Stöd för verksamhet, 2010 Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt oberoende organisation som 
arbetar med att ge barn och ungdomar från 6 års ålder till och med 20 år 
möjlighet att utveckla sin kreativitet, initiativkraft och företagsamhet genom att 
använda konkreta verktyg och aktiviteter i samverkan med Ung Företagsamhet 
och lokala aktörer. Genom att tidigt skapa kontakt mellan ungdomarna, 
kommunen, det lokala näringslivet och andra aktörer bidrar vi till att flera unga 
människor väljer att stanna i länet och skapa en framtid i vår län. 
 
Ung Företagsamhet driver sin verksamhet med stöd av finansiärer från alla 
kommuner i länet, näringsliv och andra organisationer.  
 
I dagsläge är alla kommuner i länet med utan Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2009-11-10: 
 

att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att avslå ansökan om stöd från Ung Företagsamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet Ung Företagsamhet, 
 
att finansiering, 30 000 kronor för 2011 sker inom kommunstyrelsens budget  
     samt 
 
att redovisning av projektet, ska ske till kommunstyrelsen vid årets slut. 
-----  
Sändlista 
Ung Företagsamhet 
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 40/11   11/KS0020 
Synpunkter och klagomål 
 
Ärendebeskrivning 
 
På Torsås kommuns nya hemsida finns under Kommun och politik/Påverka 
och överklaga en sida för synpunkter och klagomål. 

Vi tar alla klagomål på allvar  
I Torsås kommun tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra invånare 
på allvar. Synpunkter/klagomål ger oss möjlighet att ta itu med det problem 
eller missförstånd som har uppstått, att föra en dialog, ställa till rätta och lära 
oss för framtiden. Det är en unik möjlighet för oss att ge god kvalitet och att 
bli ännu bättre på det vi gör.  
 
Vi vill lösa problemen där de uppstår  
Synpunkter och klagomål ska fångas upp så nära brukaren som möjligt. Vi 
hoppas att våra verksamheter i dialog med brukare i första hand ska försöka 
lösa problem och reda ut enkla fel eller missförstånd genast.  
Ibland kan det upplevas svårt för en enskild att framföra klagomål då man 
exempelvis upplever sig vara i en beroendeställning och att man därför är rädd 
att bli lidande om klagomål framförs. Då kan man vända sig till någon annan 
än den närmast berörda personalen.  
 
Vi hanterar klagomål utan dröjsmål  
För de flesta är det viktigt att få snabbt svar på sitt klagomål. Inom två veckor 
ska den som klagat få ett första svar från kommunen. Vid ett mer omfattande 
ärende ska den som klagat hållas underrättad under handläggningens gång.  
Du kan framföra klagomål personligen, per telefon, skriftligen eller via mail.  
 
Viktigt att veta!  
Brev och e-post som kommer in till kommunen blir diariefört och därmed 
allmän handling. Det gör att medborgarna har rätt att ta del av alla inkomna 
handlingar enligt offentlighetsprincipen och på så sätt få reda på vad just du 
tycker. Det finns några begränsningar i offentlighetsprincipen och det är till 
exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under 
sekretesslagen.  
 
Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan du inte få ett svar 
från oss.  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att omarbeta sidan på kommunens hemsida. 
-----  
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Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
KS § 41/11   11/KS00  
Projektstöd - Bensinmack i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Sockenstämma har ansökt till Länsstyrelsen i Kalmar län om 
finansiering med projektstöd om 850 000 kronor samt privat finansiering 
200 000 kronor för uppförande av bensinmack i Gullabo. Gullabo Socken-
stämma delfinansierar med 100 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att en bensinmack uppförs i Gullabo samt 
 
att stödja projektet med max 100 000 kronor. 
-----  
Sändlista 
Gullabo Sockenstämma 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-02-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 42/11 
AU § 19/10   11/KS0006 
Utveckling inom hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S informerar ur socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
daterat 2011-01-13 § 2 gällande utveckling inom hemtjänsten. 
 
Farhågor finns om utvecklingen inom hemtjänsten även under 2011 kommer 
att gå med underskott. 
 
Konsulterande socialchef Bengt Jartsell anser det är viktigt att reda ut 
kostnaderna och informerar om att en extern konsult kommer att anlitas för 
detta arbete. Kostnaden för konsultuppdraget kommer att belastas 
kommunstyrelsen.  
 
Enligt konsulterande socialchef har tillförordnad kommunchef lovat att  
kommunstyrelsen finansierar konsultuppdraget. 
 
Roland Swedestam, S anser att man reder ut underskottet inom sin egna 
personal innan man tar in en konsult från Stockholm. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-02-01 
 
Roland Swedestam, S påtalar än en gång att man ska reda ut underskottet inom 
sin egna personal innan man tar in en konsult från Stockholm. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar att tillförordnade socialchef 
Bengt Jartsell har informerat om att det finns inga resurser inom förvaltningen 
som kan reda ut detta. 
-----    
 
 
 


