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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-03-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

   
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-03-01, 17.30 - 21.00     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C § 44-45, 47-60 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S 
 Inga-Britt Karlsson, S tjänstgörande ersättare för Monica Fredriksson, TP § 44,  

47-60 
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande § 44-60  
  Yvonne Nilsson, sekreterare § 44-60  
 Anita Borg, C ej tjänstgörande ersättare  
 Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare § 44-45, 47-60  tjänstgörande ersättare  

§ 46      
 Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare § 44, 47-60  tjänstgörande ersättare  

§ 45-46 
  
Utses att justera Marcus Johansson, C   
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-03-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson § 44-60 Paragrafer 44 - 62 

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-03-01   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-03-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 44 - 62 
 
§ 44 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-02-01, 2011-02-16 
§ 45 Samarbetsprojekt gällande Faurecia   
§ 46 Bidrag till samlingslokaler, förskott   
§ 47 Ansökan om kommunalt stöd till allmän samlingslokal 
§ 48 Uppdragsavtal, RBF - Konsult   
§ 49 Kommunledningen informerar   
§ 50 Mål och vision i Torsås kommun  
§ 51 Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 
§ 52 Verksamhetsberättelse 2010 för konsumentverksamheten 
§ 53 Svar på begärd information, vindkraftverk  
§ 54 Anmälan arbetsutskottet 2011-01-25, 2011-02-08, 2011-02-22,  
 personalutskottet 2011-02-15   
§ 55 Renovering Olssonska gårdens kök   
§ 56 Internbudget 2011, kommunstyrelsen  
§ 57 Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer  
§ 58 Revidering av Säkerhetspolicy   
§ 59 Projekt: Rovfiskprojekt och Åtgärdsgenomförande i Samverkan  
 (modell Gamlebyvillan)   
§ 60 Olssonska gården 
§ 61 Tillsättning av tjänst som kommunchef 
§ 62 Controllertjänst   
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KS § 44/10 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-02-01, 2011-02-16  
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-02-01 och 2011-02-16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----   
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KS § 45/11 
AU § 36/11   11/KS0037 
Samarbetsprojekt gällande Faurecia 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om samarbetsprojektet mellan 
Faurecia, Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar för att underlätta 
och stödja omställningen i samband med nedläggningen av företagets 
produktion i Torsås.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att finansiera projektet med 500 000 kronor samt 
 
att anlita Möre ResursCentrum som administratör i projektet. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-03-01 
 
Jäv 
 
Inga-Britt Karlsson, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en kort lägesrapport i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att finansiera 500 000 kronor per år under två år till projektet för att tillskapa  
     ersättningsjobb samt 
 
att anlita Möre ResursCentrum som administratör i projektet. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att finansiering anslås genom ett tilläggsanslag som belastar finans- 
     förvaltningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/11 
AU § 28/11   11/KS0011 
Bidrag till samlingslokaler 2011, förskott 
 

Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C deltar inte i ärendet. 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2011: 
 
Lokal/förening  Bidrag 2010       Ansökan 2011 
 
Torsås Bygdegårdsförening  125 000 kronor    125 000 kronor 
  
Torsås Folketshusförening  185 000 kronor    185 000 kronor 
   
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2011 års 
     budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-03-01 
 
Jäv 
 
Inga-Britt Karlsson, S, Eva-Kristina Berg, C och Anita Borg, C  meddelar jäv 
och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att bildningsnämnden uppmanas att samordna 
kultur- och fritidsevenemang på hemsidan enligt tidigare utsänd skrivelse till 
bildningsnämnden från folkhälsorådet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V 
yrkande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 46, Bidrag till samlingslokaler 2011, förskott 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2011 års 
     budget, 
 
att följa upp bildningsnämndens svar på skrivelse från folkhälsorådet samt se  
     över informationen på kommunens hemsida gällande samlingslokaler.  
----- 
Sändlista 
Torsås Bygdegårdsförening, Torsås Folketshusförening 
Ekonomikontoret, Åsa Carlsson 
Bildningsnämnden 
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KS § 47/11 
AU § 29/11   11/KS0041 
Ansökan om kommunalt stöd till allmän samlingslokal 
 
Ärendebeskrivning 
 
IOGT-NTO 6264 Tor, Torsås ansöker om kommunalt stöd för upprustning 
av fastigheten Torsås 50:9, Torsås. 
 
Föreningen har för avsikt att söka statligt stöd enligt gällande författning (SPS 
1996:1593). Där framgår det att via Boverkan kan ekonomsikt bidrag erhållas 
med 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar bidrag med 
30 % av kostnaden och att föreningen själv finansierar resterande 20 %. 
 
Kostnadsberäkning för projektet uppgår till 250 000 kronor inklusive moms. 
 
IOGT-NTO 6264 Tor hemställer om att kommunen beviljar föreningen ett 
ekonomiskt bidrag med 75 000 kronor för att spara energi i IOGT-NTO:s 
lokal. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå hemställan från IOGT-NTO 6264 Tor gällande kommunalt stöd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå hemställan från IOGT-NTO 6264 Tor gällande kommunalt stöd. 
----- 
Sändlista 
IOGT-NTO 6264 Tor, Torsås  
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KS § 48/11 
AU § 38/11   10/KS0146 
Uppdragsavtal, RBF - Konsult 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottet 2011-01-25 § 17 informerar tillförordnad kommunchef 
Kent Frost om att Energimyndigheten beviljat bidrag om 75 000 kronor för en 
förstudie gällande verksamheten Vindexpo och att arbetet utförs av Rune 
Franzén. 
 
Uppdragsavtal föreligger mellan RBF – Konsult och Torsås kommun. 
 
Uppdraget ska utföras i enlighet med projektbeskrivning och villkor i 
bidragsbeslut från Energimyndigheten, daterat 2010-11-30. 
 
Förstudien ska vara avslutad senast 2011-04-30. 
 
Arvodet för studien i sin helhet uppgår till högst 100 000 kronor exklusive 
moms. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat uppdragsavtal med RBF – Konsult samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna uppdragsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-03-01 
 
Lena Gustafsson, V efterlyser en uppdragsbeskrivning på projektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat uppdragsavtal med RBF – Konsult samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna uppdragsavtalet. 
-----  
Sändlista 
RBF - Konsult 
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KS § 49/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C  informerar om:  
 
• Grannkommunträff 2011-02-18 tillsammans med Karlskrona kommun, 

Ronneby kommun och Emmaboda kommun. Områden som diskuterades 
där man kan tänka sig en ökad samverkan inom, är turism- och 
besöksnäringen, landsbygdsutvecklingen, infrastruktur med mera. Från 
Torsås medverkade Håkan Algotsson, Kent Frost och Lise-Lotte 
Gustafsson. Nästa träff blir i Emmaboda. 

• Fastigheten Bergkvara 2:44 är sålt till Pjn Cilon AB i Oskarshamn vilket 
innebär att gällande tomträttsavtal som tecknats med tidigare ägare 
överlåtes till de nya ägarna. Tillträdesdag är 2011-03-01. 

 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att man ser över tomträttsavtalet och beaktar 
uppsägningstiden som är minst tre år före 2015-04-01. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Roland Swedestams, 
S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger på att Pjn Cilon AB övertar tomträttsavtalet  
     tecknat med tidigare ägaren, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
PJN Cilon AB 
Hällviksvägen 5 
572 40 Oskarshamn
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KS § 50/11 
AU § 50/11    11/KS0059 
Mål och Vision för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C hänvisar till informationsmötet 2011-02-16 på 
Möre Hotell gällande förenklat målstyrningsprogram för Torsås kommun. 
 
Ärendet aktualiserades med anledning av att kommunstyrelsen beslutar 2010-
10-05 § 255 att arbetet med balanserad styrning med styrkort avslutas samt att 
tillförordnad kommunchef uppdras ta fram en förenklad målstyrningsmodell 
som bygger på politiska prioriterade områden med mål, uppdrag och 
uttalanden. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01 kommer ärendet att tas upp 
igen för att besluta om att eventuellt bibehålla styrkortsmodellen i reviderad 
form eller någon annan form av målarbetesmodell. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-03-01 
 
Efter mycket diskussion så enades det om att en målstyrningsmodell utformas 
på förvaltningsnivå. 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att upprätta ett förslag på enkel 
målstyrningsmodell på förvaltningsnivå med riktat arbete mot nämnderna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marcus Johanssons, 
C med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att upprätta ett förslag på  
     enkel målstyrningsmodell på förvaltningsnivå med riktat arbete mot  
     nämnderna samt 
 
att förslaget redovisas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

-----                       
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 51/11 
AU § 31/11   11/KS0039 
Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-01-20 § 14 med följande tillägg i bygg- 
och miljönämndens reglemente: 
 
• Fullgöra de uppgifter som rör ansvar och arbete med ajourhållning av 

BALK (byggnader, adresser och lägenheter med kartstöd). 
• Fullgöra de uppgifter som rör registrering enligt Lag (2006:378) om 

lägenhetsregister. 
• Fullgöra de uppgifter som rör bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om 

bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte  
     tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt 
 
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte  
     tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt 
 
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 52/11 
KS § 27/11 11/KS0038 
Verksamhetsberättelse 2010 för konsumentverksamheten i 
Torsås        
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun köper sedan 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har 
tillgång till sex timmar telefontid per vecka. 
 
Konsumentvägledningen är tillgänglig för bokade besök när kontoret är 
bemannat. Undantag är under telefontid. 
 
Verksamhetsberättelse för 2010 föreligger. 
 
 Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för 2010 gällande konsumentväg-  
     ledning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för 2010 gällande konsumentväg-  
     ledning. 
-----  
Sändlista 
Konsumentvägledning, Nybro kommun 
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KS § 53/11 
AU § 33/11 
AU § 104/10   10/KS0082 
Begärd information, vindkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), genom EU-dom är likställd 
sakägare enligt Miljöbalken, begär svar från kommunfullmäktige på frågor 
gällande vindkraftverk. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 
att låta bygg- och miljönämnden formulera ett förslag till svar på skrivelsen,  
 
att svaret redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-02-08 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-01-20 § 7 att godkänna miljöinspektör 
Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelse och översända till kommun- 
styrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna miljöinspektör Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelsen 
     och översända den till Föreningen Svenskt Landskapsskydd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna miljöinspektör Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelsen 
     och översända den till Föreningen Svenskt Landskapsskydd. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 54/11   11/KS0034 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2011-01-25, 2011-02-08, 2011-02-22 och 
personalutskottet 2011-02-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 55/11 
AU § 42/11    
AU § 34/11   10/KS0075 
Renovering Olssonska gårdens kök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen beslutar 2011-01-12 att lämna tillstånd till ombyggnad av kök på 
Olssonska gården, Torsås kommun. Tillståndet gäller med villkor och enligt de 
handlingar och ritningar som har bifogats ansökan 2010-09-10. 
 
Beslutet har fattats med stöd av 3 kap 14 § lag (1988:950) om kulturminne med 
mera (KML). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att inhämta offert enligt Länsstyrelsens beslut 2011-01-12 och inlämnad     
     ansökan 2010-09-10. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-02-22 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB redovisar upphandlade offerter 
gällande renoveringen av Olssonska gårdens kök. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta de redovisade offerterna och påbörja renoveringen av Olssonska  
     gårdens kök.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut.  
-----   
Sändlista 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB 
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KS § 56/11 
AU § 43/11 
KS § 24/11 11/KS0048 
Internbudget 2011, kommunstyrelsen      
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar förslag på interbudget 2011 
för kommunstyrelsen. 
 
Håkan Algotsson, C föreslår att finansiering av samarbetsprojektet med 
Faurecia belastar finansförvaltningen samt att den nya controller funktionen på 
ekonomikontoret tas inom ramen för förvaltningschefer. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M avvaktar med att ta ställning i 
ärendet.  
 
 Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-02-22. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-02-22 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson kommer inte att ta ställning till några 
beslut utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01. 
 
Roland Swedestam, S frågar om kommunchefs- och controllertjänsten 
kommer upp i nästa kommunstyrelsesammanträde eftersom den inte fanns 
med på utsänd kallelse? 
 
För att finansiera samarbetsprojektet med Faurecia begärs ett tilläggsanslag 
med 500 000 kronor varvid näringslivsverksamheten förstärks. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från mötet med Faurecia  
2011-02-21. Faurecia kommer inte att bidrag med någon finansiering. 
       
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att notera att Moderaterna inte kommer att ta ställning till några beslut utan 
     inväntar kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01, 
 
att kommunchefs- och controllertjänsten kommer upp på kommunstyrelsen  
     2011-03-01. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 56/11, Internbudget 2011, kommunstyrelsen 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget med tillägganslag om  
     500 000 kronor för att förstärka näringslivsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget för 2011. 
-----  
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KS § 57/11 
AU § 45/11   11/KS0050 
Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Eric Sandell föreslår att avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 
förändras. Avgifterna är kopplade till basbeloppet. 
 
Förslag till Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-01-26 § 11 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58/11 
AU § 46/11   11/KS0045 
Revidering av Säkerhetspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. 
Ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av 
verksamheten och byggnader har brister i det byggnadstekniska brand- 
skyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslår därför en revidering 
av säkerhetspolicyn där följande punkter införs 
 
Brandskydd 
 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst 

överensstämma med räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska 

upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- 
följning sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Säkerhetspolicy. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 59/11 
AU § 48/11   11/KS0064 
Projekt Rovfiskprojekt och Åtgärdsgenomförande i Samverkan 
(modell Gamlebyviken) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundskommissionen arbetar med en ansökan till Havsmiljöanslaget. 
Det gäller två projekt, Rovfiskprojektet och Åtgärdsgenomförande i Sam- 
verkan (modell Gamlebyviken). 
 
Rovfiskeprojektet 
 
Ökat bestånd av rovfisk (gädda, abborre, öring) motverkar 
övergödningseffekter (alger och spigg) i kustnära områden. 
 
1. Återuppta tradition att odla gäddor för utsättning längs hela kusten 
2. Restaurera lekplatser för abborre 
3. Utsättning av havsöring 
 
Projektet bygger på samarbete med universitetet, våra vattenråd, kustmiljö- 
föreningar och Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. 
 
Åtgärdsgenomförande i samverkan (modell Gamlebyviken) 
 
* Framför allt jordbruk och skogsbruk 
* Aktiv rådgivning, diskussion, samverkan som leder till konkreta åtgärder 
* Hjälp hela vägen till ”Rätt åtgärd på rätt plats”. 
 
För Torsås kommun gäller det en medfinansiering (tid eller pengar) om 
150 000 kronor (100 000 kronor + 50 000 kronor). 
 
Besked om att delta i projektet ska lämnas senast 2011-03-01 och intyg på 
medfinansiering senast 2011-03-10.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att medverka i Rovfiskprojektet och Åtgärdsgenomförande i Samverkan  
     (modell Gamlebyviken), 
 
att informera kommunstyrelsen vad som beslutats i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 59/11, Projekt Rovfiskprojekt och 
Åtgärdsgenomförande i Samverkan (modell Gamlebyviken) 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprätta ett intyg på medfinansiering samt 
 
att finansieringen 150 000 kronor sker inom ramen för kommunstyrelsens  
     budget, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----   
Sändlista  
Kalmarsundskommissionen 
Ekonomikontoret 
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KS § 60/11   11/KS0056 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit för kännedom till Håkan Algotsson och Kent Frost 
från Cissi Ericsson före detta ordförande och grundare av Kulturföreningen 
Olssonska gården. 
 
Enligt Cissis Ericsson så känner de som svarat för 90 % av föreningens arbete 
utslängda och detta har kommunen medverkat till. 
 
I skrivelsen hänvisas till föreningens stadgar och mål och visioner för 
Olssonska gården daterat 2010-11-09. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att uppta överläggningar med styrelsen för 
     Kulturföreningen Olssonska gården angående återförande av fastighets- 
     förvaltningen till kommunen med anledning av arbetet med socialt  
     företagande. 
-----  
Sändlista 
Kulturföreningen Olssonska gården 
Arbetsutskottet 
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KS § 61/11   11/KS0024 
Tillsättning av tjänst som kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C väcker frågan om 
tillsättning av tjänst som kommunchef. Han föreslår att personalutskottet får 
uppdraget att uppta överläggningar med tillförordnad kommunchef Kent Frost 
om en tillsvidareanställning som kommunchef i Torsås kommun. 
 
Samtidigt noterar han att Mona Magnusson, M deltar i beslutet trots att hon i 
sin yrkesroll på kommunledningskontoret är indirekt underordnad 
kommunchefen och därmed befinner sig i en situation som kan betraktas som 
delikatessjäv. Hon borde i stället låta de fackliga ombuden framföra hennes 
synpunkter i ett beslut som detta. 

 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
personalutskottet att snarast utannonsera tjänsten som 
kommunchef/näringslivschef. 

 
Mona Magnusson, M hävdar att inget jäv föreligger och biträder Roland 
Swedestams, S förslag angående rekrytering. Roland Swedestam, S tillsammans 
med övriga representanter för Socialdemokraterna samt Lena Gustafsson, V 
stödjer Mona Magnussons, M ställningstagande. 

 
Lena Gustafsson, V stödjer Roland Swedestams, S yrkande. 

 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att hans eget förslag har 
vunnit varvid votering begärs. 
Voteringsordningen blir att den som stödjer Håkan Algotssons förslag rösta 
JA, den det ej vill rösta NEJ. 

 
Fem JA röster avges och sex NEJ röster. 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C       X             
Mona Magnusson M             X       
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S             X       
Henrik Nilsson Bokor S             X       
Sören Bondesson S             X       
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson, V       X       
Monica Fredriksson TP Inga-Britt Karlsson, S       X       
Håkan Algotsson C       X        

 Summa 5 6  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 61, Tillsättning av tjänst som kommunchef 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt personalutskottet att snarast utannonsera tjänsten som  
     kommunchef/näringslivschef. 
 
Reservation 
 
Centerpartiets och Kristdemokraternas företrädare reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
 
Socialdemokraternas icke tjänstgörande ersättare noterar till protokollet att de 
stödjer Roland Swedestams, S ställningstagande angående Mona Magnussons, 
M jävsituation. 
-----  
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KS § 62/11   11/KS0024 
Controllertjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet stryks från dagordningen med hänvisning till att rekrytering av ny 
kommunchef måste genomföras innan man tar ställning i ärendet. 
-----  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


