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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-04-05, 17.30 – 21.30    
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S § 66 – 74, 76 - 100 
 Monica Fredriksson, TP 
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
   
   
Utses att justera Marie Jansson, KD 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-04-07 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 66 - 100 

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-04-05   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-04-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-04-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 66 -99  
 Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare 
 Tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S       

 66 – 74, 76 – 100 
75 

 Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare 66 – 74, 76 – 100 
 Torsten Karlsson, ekonom 66 – 67 
 Bengt Einarsson, tillförordnad socialchef 66 – 67 
 Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB 69 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 66 – 100 
 
§ 66 Redovisning av kostnader inom kosten 
§ 67 Månadsuppföljning januari – februari 2011 
§ 68 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-03-01, 2011-03-10 
§ 69 Årsredovisning 2010    
§ 70 Kompletteringsbudget 2011    
§ 71 Förändring av lokaldisposition inom kommunhusen 
§ 72 Kommunal ledningsplats  
§ 73 Färdtjänsten i Torsås kommun   
§ 74 Förslag till revidering arbetsordning kommunfullmäktige  
§ 75 Kommunledningen informerar   
§ 76 Ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis, Geosecma 
§ 77 Projekt RAMP    
§ 78 Operativ ungdomssamordnare   
§ 79 Avsiktsförklaring, Socialt företagande  
§ 80 Ändrade regler för vistelse på fritidshem  
§ 81 Framställan om markköp, del av Skällenäs 1:70  
§ 82 Snabbremiss – Unga i Samverkan 2011 – 2013  
§ 83 Ny plan- och bygglovstaxa från och med 2011-05-02 inklusive 

 mät- och karttaxa 
§ 84 Revidering reglemente, bygg- och miljönämnden 
§ 85 Rekrytering socialchef  
§ 86 Medborgarförslag – Vision 2015 – 2020  
§ 87 Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
§ 88 Motion – Lagen om valfrihet LOV   
§ 89 För kännedom, Missiv Energimyndigheten 
§ 90 Informationsärende, Avtal jourfamilj   
§ 91 - 93 Delegationsärende 
§ 94 Anmälan, arbetsutskott 2011-03-17, 2011-03-08, 2011-03-22,  
 personalutskott 2011-03-07, 2011-03-21 
§ 95 Revisionsreglemente 
§ 96 Avtal, gästhamn med mera 
§ 97 VA söder Bergkvara, lägesrapport 
§ 98 Skrivelse från Roger Isberg, S  
§ 99 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i  
 Kalmar län 
§ 100 Preliminär befolkningsstatistik 
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KS § 66/11 10/KS0163 
Redovisning av kostnader inom kosten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsten Karlsson, ekonom redogör för kostkostnaden i särskilt boende. 
 
Dygnspriset för kosten inom särskilt boende i Torsås är 129 kronor och där 
ingår samtliga kostnader såsom personal, lokaler, livsmedelsavgifter med mera. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C säger att ärendet återkommer och att kost-
organisationen måste ses över. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att notera informationen. 
-----  
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KS § 67/11 
AU § 72/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 
2011 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
nämndernas budget januari – februari 2011. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse men en viss osäkerhet finns inom 
gata/park. Den omfattade vinterväghållningen november – februari kommer 
att innebära en hel del reparationsarbeten avseende kantsten, gatsten lagning 
etc. Dock för tidigt att summera omfattningen av skador. 
 
Socialnämndens budget innehåller två sparposter om sammanlagt 4 mkr. I 
dagsläge är det ännu för tidigt att säga hur stor del som kan verkställas. Redan 
nu finns tendenser till budgetöverskridande på försörjningsstöd. Antalet 
placeringar tenderar också att öka. Sammanlagd bedömning är budgetunder-
skottet på 2 – 4 mkr. 
 
Bildningsnämndens månadsuppföljning redovisar ingen avvikelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-22:  
  
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05 bjuda in Åsa Bejvall, PWC  
     för en redovisning av uppdraget gällande socialnämndens underskott, 
 
att till samma sammanträde ska ett förslag på åtgärder redovisas för att klara  
     budgetramarna. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta:    
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – februari 2011 med helårsprognos.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 67/11, Månadsuppföljning av nämndernas budget 
januari – februari 2011 med helårsprognos 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Bengt Einarsson, tillförordnad socialchef redovisar pågående utredningar inom 
socialförvaltningen. 
 
Utredningar / Besparingar / Förbättringar 
 
• Kostnader hemtjänsten – PWC 
• Årsarbetstid – extern konsult PWC 
• Försörjningsstöd/socialbidrag, Nya riktlinjer 
• Biståndshandläggning, äldreomsorgen, Nya riktlinjer 
• Organisation individ- och familjeomsorg/LSS 
• Socialpsykiatri – extern konsult PWC 
• Schemaöversyn 
• Träffpunktsverksamhet 
• Korttidsavdelning äldreomsorgen 
• Resursfördelningssystem 
• Äldreomsorgsplan 
 
Kommunstyrelsen beslutar:    
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – februari 2011 med helårsprognos, 
 
att en återrapportering av socialförvaltningens pågående utredningar ska ske till  
     kommunstyrelsen. 
-----  
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KS § 68/11 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-03-01, 2011-03-10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-03-01, 2011-03-10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.  
-----  
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KS § 69/11 
AU § 69/11 11/KS0057 
Årsredovisning 2010      
 
Ärendebeskrivning 
 
En gemensam genomgång av bokslut för 2010 med samtliga nämnder 
genomfördes 2011-03-10. 
 
Utifrån tidigare genomgång med nämnderna lämnar tillförordnad kommunchef 
Kent Frost en kort redovisning av årsredovisning för 2010. 
 
Årets resultat 2010 blev positivt med 5,2 mkr trots att nämndernas totala 
budgetunderskott uppgick till 7,3 mkr. Det är sjätte året i rad som Torsås 
kommun uppvisar ett positivt resultat. 
 
Återhämtning inom svensk ekonomi gick snabbare än förväntat och arbets- 
lösheten blev inte så djup som befarades, vilket innebar ett förbättrat skatte- 
underlag med ökade skatteintäkter som följd. Andra förklaringar till resultatet 
är det tillfälliga konjunkturstödet och lägre investeringstakt än beräknat. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2010. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar årsredovisning för 2010 som 
kompletterats med resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och 
notförteckning för koncernen Torsås kommun. 
 
Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmebolag AB redovisar bolagets årsredovisning 
för 2010. Enligt Fjärrvärmelagen från 2008 måste bolaget se över sina mätare 
och byta ut de som inte uppfyller normerna enligt lagen, en kostnad på mellan 
300 000 – 400 000 kronor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 69/11, Årsredovisning 2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning, 
 
att notera årsredovisningarna från Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB,  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fjärrvärmenät AB, Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås, Kalmarsunds Gymnasieförbund och  
     Kalmarsundsregionens Renhållare, 
 
att Annjeanette Strömgren, Bergkvara Hamn & Stuveri AB inbjuds till  
     kommunstyrelsen för en redovisning av hamnbolagets verksamhet. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 70/11 
AU § 70/11 11/KS0058 
Kompletteringsbudget 2011/Omdisponeringar 2011      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kompletteringsbudget 2011 
 
  
Investeringsbudget   
 Belopp i tkr Projekt 

Bygg- och miljönämnden   
Anslag för kustmiljöplanens genom- 
förande 

 
1 473 

 
1701 

   
Tekniska nämnden   
Skattefinansierad verksamhet   
Gator i tätort 95 1303 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28 969 1323 
Ny förbifart Torsås 9 987 1360 
Parkanläggningar 31 1392 
Handikappanpassningar 260 1395 
Summa 11 342  

   
Affärsdrivande verksamhet   
VA Ragnabo 3:23, 3:28 675 1329 
Torsås vattenverk 18 1343 
Projekt VA söder Bergkvara 10 281 1388 
Reinvestering vattenservis Bergkvara 582 1391 
Reinvestering spillvatten 507 1394 
Summa 12 063  

   
Bildningsnämnden   
Kosten, inventarier 189 1253 
   
Total summa 25 067  
   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 70/11, Kompletteringsbudget 2011, 
Omdisponeringar 2011 
 
Omdisponeringar 2011   
 Belopp i tkr  
Driftbudget   
   
Kommunstyrelsen   
Ombyggnad kök, Olssonska gården 100  
   
Bygg- och miljönämnden   
Ramjustering (lönekostnad för 
bostadsanpassning) 

 
115 

  

   
Tekniska nämnden   
Ramjustering (lönekostnad för 
bostadsanpassning) 

 
-115 

 

   
Finansförvaltningen   
Pensionskostnader -110   
Summa -0  

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 71/11 
AU § 71/11   11/KS0081  
Förändring av lokaldisposition inom kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-01-11 § 15 att uppdra åt tillförordnad 
kommunchef Kent Frost att göra en översyn över lokalerna inom kommun- 
husen samt att upprätta en skiss på en eventuell flytt av receptionen och 
inbyggande av ett sammanträdesrum i foajén. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har upprättat en skiss och en kostnads-
beräkning över inbyggande av sammanträdesrum och reception i nya 
kommunhuset. 
 
Kostnader 
 
• Inbyggnad av sammanträdesrum, 20 – 25 personer cirka 250 000 kronor 
• Reception cirka 90 000 kronor 
• Totalt cirka 340 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-22: 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2011-04-05. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar att förändringen i lokaldispositionen 
inom kommunhuset utreds vidare där helheten beaktas och där receptionens, 
turismens, informationens och IT:s funktion och utformning utvecklas.  
 
Socialdemokraternas motivering till yrkandet är att receptionen och de mest till- 
gängliga kontoren bör placeras och organiseras utifrån ett medborgarperspektiv 
där relevant information ska kunna ges på ett öppet och tillgängligt vis. En 
grundlig genomgång av kommunhusen där receptionens funktion måste 
utvecklas och inte som i liggande förslag försämras och förminskas. Den 
borgliga majoriteten måste även ge besked om bibliotekets placering och vilka 
funktioner man tänker sig ingå där då det är avgörande för hur kommunhusets 
reception behöver utformas. 
 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C och Christofter Johansson, C yrkar 
bifall till ombyggnation av kommunhusen med tillägget att anslå 500 000 
kronor för att utföra arbetet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 71/11, Förändring av lokaldisposition inom 
kommunhusen 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C och Christofter Johansson, C 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotsson, C, 
med fleras yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C, med fleras yrkande och nej = 
enligt Socialdemokraternas yrkande avges 5 ja-röster, 6 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt Socialdemokraternas yrkande att förändringen i lokaldispositionen 
inom kommunhuset utreds vidare där helheten beaktas och där receptionens, 
turismens, informationens och IT:s funktion och utformning utvecklas.  
 
Voteringslista nummer 1 
 
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 Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 5 6  

 
Protokollsanteckning 
 
Lena Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare lämnar skriftliga synpunkter på 
förändring av lokaldisposition inom kommunhusen. Bilaga 1. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förändringen i lokaldispositionen inom kommunhuset utreds vidare där  
     helheten beaktas och där receptionens, turismens, informationens och IT:s  
     funktion och utformning utvecklas.  
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 72/11   11/KS0010 
Kommunal ledningsplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Lag 2006:544, om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de 
föreberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 
beredskapsföreberedelserna ingår bland annat att anordna ledningsplatser för 
kommunledningen. 
 
Kommunens ledningsplats är det ställe varifrån kommunledningen under 
normala förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån utövar 
kommunen också det geografiska områdesansvaret under en Kris. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan lämna bidrag med 
maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen 
som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen. 
 
För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd 
genomfört en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån 
ledningsanalysen skall en ledningsplan och informationsplan upprättas och 
övas. 
 
Detta åtgärdsförslag som föreligger har framtagits av MSB i samarbete med 
Torsås kommun och konsulter. 
Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer 
utförts. Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag. 
 
Kostnaden totalt för att utföra en kommunal ledningsplats är 2 420 000 kronor 
varav bidrag lämnas med maximalt 50 procent av kostnaden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inget beslut tas i ärendet med hänvisning till föregående beslut § 71,  
     förändring av lokaldisposition inom kommunhusen.  
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 73/11 
AU § 87/11   11/KS0086 
Färdtjänsten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från sammanträffandet med 
representant från Kalmar Läns Trafik AB och Tomas Nilsson från Torsås 
Taxi. 
 
Torsås kommun ska fatta beslut kring: 

 
1. Egenavgiften, övriga kommuner har fattat beslut om egenavgift likställd 

med taxan för resa med allmänna kommunikationer. Grunden för aktuellt 
beslut är att ett funktionshinder med påföljande handikapp inte ska drabba 
enskild resenär. För Torsås kommun innebär förslaget minimal effekt på 
intäkt vad det gäller den särskilda kollektivtrafiken. 

 
      För att få ut maximal samordning vid nu övergång till KLT:s 
      beställningscentral krävs ovan angiven förändring. 

 
2. Möjlighet att beställa färdtjänst enligt 2 modeller. Modell 1 innebärande 

beställning av aktuell resa dagen innan datum för resa. Modell 2 innebär 
möjlighet att beställa resan fram till en timma innan själva tidpunkten för 
resan. Om resan vid beställning enligt modell 2 inte kan samordnas med 
annan resenär påförs en extra kostnad för den aktuella resenären. 
Motiveringen för den fördyrade kostnaden är att möjligheten till 
samordning försämras med sekundärt fördyrade kostnader för kommunen. 
Idag varierar beloppet (mellan kommunerna) vad det gäller den extra 
kostnaden, detta alltifrån 20- till 30kr. 

 
3. Möjlighet att använda sig av färdtjänsten dygnet runt. Torsås är den enda 

kommunen som begränsar användandet att gälla mellan 07.00-22.00. 
Övriga kommuner har fört diskussionen att ge möjlighet till användande 
för de som tvingas till särlösningar d.v.s. färdtjänst. Dock ska kravet för att 
få färdtjänst vara i enlighet med lagstiftarens mening d.v.s. en mer restriktiv 
handläggning. Möjligheten till användande betyder inte att det alltid finns 
möjlighet, detta utifrån tillgången på fordon. 

 
4. Möjlighet att för beställningscentralen förskjuta den aktuella resan d.v.s. 

tiden för den enskildes önskemål. Övriga kommuner har 30- alternativt 60 
minuter. Motiveringen är att beställningscentralen har större möjligheter att 
samordna de aktuella resorna, detta med sekundärt lägre kostnader för 
kommunen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 73/11, Färdtjänsten i Torsås kommun 

 
5. Att undanröja möjligheten till uppehåll under en färdtjänstresa. Det händer 

att den resande önskar göra uppehåll under den aktuella resan, kan gälla 
kortare ärenden. Om ett ärende tar 10 minuter och resan samordnas mellan 
4 resenärer innebär uppehåll á 10 minuter/resenär en förlängd resa med 40 
minuter. Endast en kommun tillåter uppehåll och detta då med 3 minuter. 

 
6. Att ge beställningscentralen möjlighet att ta ut en avgift om den enskilde 

inte avbeställer en resa som han/hon inte tänker fullfölja. Övriga 
kommuner klargjort 100 kronor som årligen ska ses över via KPI-index. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-22:  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att zontaxan tillämpas,  
 
att en extra kostnad om 20 kronor påförs den aktuella resenären om resan  
     inte kan samordnas med annan resenär, Modell 2 beställning av resa fram  
     till en timme innan tidpunkt för resan,  
 
att möjlighet att använda sig av färdtjänst dygnet runt, 
 
att möjlighet att för beställningscentralen förskjuta den aktuella resan 30  
     minuter, det vill säga tiden för den enskildes önskemål, 
 
att inget uppehåll under en färdtjänstresa, 
 
att i övrigt fastställa ovanstående regler gällande färdtjänsten samt 
 
att den börjar gälla från och med 2011-09-01, 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     tillförordnad kommunchef Kent Frost att godkänna mindre anpassningar i  
     KLT:s regelverk, 
 
att teckna avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och till-  
     förordnad kommunchef Kent Frost underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 
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KS § 74/11 
AU § 61/11   11/KS0065 
Förslag till revidering, kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringarna samt 
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revideringarna samt 
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 75/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2011-03-15 § 24 yrkar Roger Isberg, S, 
ett klargörande om vad som menas med en tjänsteresa för förtroendevalda 
samt ett förtydligande av tjänsteresereglementet inhämtas från tillförordnad 
kommunchef Kent Frost. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att i kommunens 
tjänstereseförsäkrings regelverk finns det inget som säger att det krävs ett 
beslut för att närvara vid konferens eller möte om en olyckshändelse sker, utan 
man lämnar bara en förklaring till försäkringsbolaget. 
 
En gemensam förstudie för kartläggning kring stöd för papperslösa 
sammanträde ska startas upp.  
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, S och Lena Gustafsson, V deltar inte i ärendet. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar om att försäljning av varor på 
arbetsmarknadsenheten Vågen har betalats med utländsk valuta såsom dollar, 
euro och danska kronor.  
 
Försäljningen är redovisad till ekonomiavdelningen och pengarna är insatta på 
kommunens konto. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från tillförordnad kommunchef om hanteringen  
     av utländsk valuta på arbetsmarknadsenheten, 
 
att medverka i den gemensamma förstudie för kartläggning kring stöd för  
     papperslösa sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
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KS § 76/11 
AU § 78/11   11/KS0083 
Ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost initierar frågan gällande ansvar och 
försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma övergår till  
     samhällsbyggnadskontoret. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ansvar och försörjning av kartprogram ArcGis/Geosecma övergår till  
     bygg- och miljönämnden 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-04-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 77/11 
AU § 80/11   11/KS0015 
Projekt Ramp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann Crantz från Nybro kommun redovisar kortfattat om projektet RAMP. 
 
Syftet med projektet är att de kvinnor och män från arbetsmarknaden i 
regionen ska få nya vägar att se sig själva som en resurs. 
 
RAMP är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och där ingår Nybro, 
Emmaboda, Kalmar, Torsås, Lessebo, Borgholm och Mörbylånga kommun. 
 
En avsiktsförklaring daterad 2010-08-23, undertecknad 2010-08-24 föreligger. 
 
IFO-chef Anna Flink informerar om att det finns inga resurser som kan arbeta 
med detta och Tina Qvist från Arbetsmarknadsenheten Vågen har svårt att 
uttala sig i ärendet eftersom hennes anställning upphör under maj 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att delta i projektet RAMP. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar att kommunstyrelsen tillsätter en 
ställföreträdande verksamhetschef för arbetsmarknads- och integrations-
enheten (AMIE). Anledningen till att Torsås kommun ställer sig utanför 
projektet RAMP är att AMIE saknar ledning. Detta är mycket beklagligt och 
därför anser Socialdemokraterna att kommunstyrelsen snarast måste lösa 
arbetsledningen på AMIE. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att hänskjuta Roland Swedestams, S yrkande till 
personalutskottet för vidare diskussion. 
 
Vid av ordförande ställd propositionen mellan Socialdemokraternas yrkande och 
sitt egna yrkande finner han att kommunstyrelsen bifallit Håkan Algotssons, C 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att delta i projektet RAMP. 
----- 
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KS § 78/11 
AU § 85/11   11/KS0024 
Operativ ungdomssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson och Lotta Elmbro redovisar en 
målbeskrivning för arbetet som operativ barn- och ungdomssamordnare i 
Torsås kommun. 
 
I målbeskrivning ska ingå att 
 
• utveckla och ha ett nära samarbete med personal som arbetar med barn 

och ungdomar för att tidigt hitta de barn och ungdomar som behöver stöd 
och hjälp så att uppkomsten av psykisk, fysisk och social ohälsa förhindras 

• samordna arbetet med barn och ungdomar som av någon anledning känner 
utanförskap 

• utveckla samarbetet med andra än kommunens aktörer som arbetar med 
barn och ungdomar 

• vara en länk mellan ungdomar och kommunens politiker, till exempel 
genom att anordna ungdomsting 

• synliggöra barn och ungdomar och deras behov 
• hitta gemensamma mötesplatser för barn och ungdomar 
• arbeta brotts- och drogförebyggande för barn och ungdomar 
• samordna föräldrastöd genom till exempel ”Värme och Ramar” 
• arbeta främjande för ungdomars sexuella hälsa 
• arbetet bedrivs huvudsakligen operativt bland barn och ungdomar 
• arbetet leds av socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma 

arbetsutskott. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2011-03-09 § 17 att ärendet 
överlämnas till partigrupperna för beredning och återkommer därefter till 
bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad målbeskrivning, 
 
att uppdra åt styrgruppen att rekrytera en operativ barn- och ungdoms- 
     samordnare, 
 
att överflytta från kommunstyrelsens budget 200 000 kronor till tjänsten som 
     operativ barn- och ungdomssamordnare. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 78/11, Operativ ungdomssamordnare 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad målbeskrivning, 
 
att uppdra åt styrgruppen att rekrytera en operativ barn- och ungdoms- 
     samordnare, 
 
att överflytta från kommunstyrelsens budget 200 000 kronor till tjänsten som 
     operativ barn- och ungdomssamordnare. 
-----  
Sändlista  
Bildningsnämnden 
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KS § 79/11 
AU § 86/11   11/KS0015 
Avsiktsförklaring, Socialt företagande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detta projekt startade 2011-02-07. I projektet ingår 11 stycken deltagare varav 
5 stycken på heltid och resten på halvtid eller mindre. Handledare är Hans 
Gustafsson. 
 
Syftet med projektet är att genom samverkan stödja grupper att gå från arbets- 
löshet till arbete genom socialt företagande. Finna innovativa organisatoriska 
lösningar som främjar starka stödstrukturer och därmed gynna långsiktigheten 
för de sociala företagen. 
 
Avsiktsförklaring gällande Samverkansprojektet Socialt företagande för ökad 
välfärd från Coompanion föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna avsiktsförklaringen gällande Samverkansprojektet Socialt  
     företagande samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna avsiktsförklaringen gällande Samverkansprojektet Socialt  
     företagande samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson underteckna avsiktsförklaringen. 
-----  
Sändlista 
Coompanion 
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KS § 80/11 
AU § 89/11   11/KS0066 
Ändrade regler för vistelse på fritidshem 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Torsås kommuns regler för vistelse på fritidshem står det ”Inom 
fritidshemmet bedrivs en pedagogisk verksamhet för skolbarn från och med 
det år barnet fyller 6 år till och med det är barnet slutar årskurs 6”. 
 
I den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 stadgas att ”Fritidshem ska 
erbjudas till och med vårterminen det är då eleven fyller 13 år. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17 § 19 att hemställa hos kommun-
fullmäktige att ändra reglerna för vistelse i fritidshem från och med 
höstterminen 2011 enligt ovanstående förslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med  
     höstterminen 2011 enligt den nya skollagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med  
     höstterminen 2011 enligt den nya skollagen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 81/11 
AU § 93/11   11/KS0087 
Framställan om markköp, del av Skällenäs 1:70 
 
Ärendebeskrivning 
 
En framställan föreligger från Jakob Pontén, om att få köpa mark på del av 
Skällenäs 1:70 i Bergkvara. 
 
Idag används marken av Bergkvara AIF som parkering i samband med 
matcher och evenemang på Hagaborg. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om markköp på del av Skällenäs 1:70. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om markköp på del av Skällenäs 1:70. 
-----  
Sändlista 
Jakob Pontén 
Kent Johansson, Bergkvara AIF 
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KS § 82/11 
AU § 95/11   10/KS0234 
Snabbremiss på förslaget Unga i Samverkan 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt 2010-11-09 att skicka ut förlaget Unga i 
Samverkan på samråd. Hittills har elva av länets kommuner inkommit med 
svar. Av dessa är åtta positiva, två har valt att tacka nej och en kommun har 
inkommit med begäran om att bara få delta i det regionala LUPP-arbetet. 
 
Därutöver har både Eksjö kommun i Jönköpings län och Gotlands kommun 
aviserat att de önskar medverka i arbetet. 
 
Regionförbundets arbetsutskott behandlade inkomna remissvar 2011-02-10. 
Arbetsutskottet beslöt då att revidera förslaget i vissa delar samt att skicka ut 
detta på en snabbremiss. Eventuella synpunkter på det reviderade förslaget ska 
vara Regionförbundet tillhanda senast 2011-04-08. 
 
Förslaget Unga i Samverkan omfattar tre insatsområden; 
 
1. Internationella möjligheter för unga 
2. Lokal och regional ungdomspolitik 
3. Mötesplatser 
 
Reviderat förslag på Unga i Samverkan; 
 
1. Från LUPP till handling – 2011 – 2013 
2. Föreningen Kumulus, som ett aktivt tillval 
3. Det goda mötet och regionala konferenser 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att biträda bildningsnämndens beslut 2011-03-21. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05  
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21 § 26 tillstyrka att Torsås kommun 
deltar i projektet ”Unga i Samverkan 2011 – 2013. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att enligt Anders Adelgren så 
finns det en finansieringsplan till ett projekt på skolan för utbyt i andra länder 
genom Kumulus. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 82/11, Snabbremiss på förslaget Unga i 
Samverkan 2011 - 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att biträda bildningsnämndens beslut 2011-03-21, § 26, Torsås kommun deltar i  
     projektet ”Unga i Samverkan 2011 – 2013. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Bildningsnämnden 
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KS § 83/11   11/KS0093 
Ny plan- och bygglovtaxa från och med 2011-05-02, inklusive 
mät- och karttaxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för 
ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL). Förslaget som samhällsbyggnads-
förvaltningen lägger är en modifiering av SKL:s förslag avseende planavgifter. I 
övrigt följs systemet med uträkning av avgifterna. Systemet är i princip samma 
som gällt sedan PBL infördes 1987 och som har tillämpats i Torsås kommun 
sedan dess. 
 
Från och med 2011-05-02 gäller en ny Plan- och bygglag (PBL). Den innehåller 
förändrade och utökade system för planläggning och byggande. Kontroll och 
tillsyn över byggandet görs tydligare och minst ett arbetsplatsbesök skall göras i 
varje större bygglovärende, t ex nybyggnad av enbostadshus. Även de 
administrativa reglerna ändras bl.a. genom ytterligare kommunikation med 
sakägare och kungörande av besluten i Post- och inrikestidningar. En 
beräkning av tidsåtgången med nya plan- och bygglagen i förhållande till det 
nuvarande visar generellt mer än en fördubbling i ärendehanteringstid. Bygg- 
och miljönämnden har inte tillsatt ytterligare resurser för att den förändrade 
lagstiftningen skall kunna följas.  
 
Förslaget till ny taxa innebär generellt höjning av befintliga avgifter. Höjningen 
ger däremot inte kostnadstäckning för att täcka merkostnaderna för att utöka 
handläggningsresurserna.  
 
Lagstiftningen inom PBL-området håller på att kompletteras med en plan- och 
byggförordning. Denna kommer att reglera lovplikten för andra anläggningar 
än byggnader samt för i vilka fall anmälningsplikt gäller. Tabellerna i taxan 
kommer att behöva justeras efter det att regeringen beslutat om förordningen 
(enligt uppgifter skall beslut om förordningen tas 7 april 2011). Bygg- och 
miljönämnden bör därför få en sådan delegation av kommunfullmäktige. 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner 2011-04-05 förslaget till plan- och 
bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa daterat 2011-04-05 utan justerings-
faktor och föreslår att fullmäktige antar förslaget till taxa att gälla från och med 
2011-05-02 samt att föreslå att Kommunfullmäktige ge bygg- och 
miljönämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är beroende av den 
ännu ej beslutade plan- och byggförordningen. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-04-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 83/11, Ny plan- och bygglovtaxa från och med 
2011-05-02, inklusive mät- och karttaxa 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslaget till taxa inklusive mät- och karttaxa daterat 2011-04-05 att  
     gälla från och med 2011-05-02 samt  
 
att ge bygg- och miljönämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är  
     beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 84/11 
KF § 26/11 
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 2011-03-01 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att återremittera reglementet till bygg- och miljönämnden för ny revidering 
med anledning av nya regler i plan- och bygglagen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 84/11, Revidering av reglemente för bygg- och 
miljönämnden 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-04-05 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-04-05 § 50 att godkänna revideringar i 
reglementet enligt ny Plan- ocgh bygglag samt att föreslå Kommunfullmäktige 
anta reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 85/11   11/KS0024 
Rekrytering socialchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg har slutförhandlat anställningsvillkoren med Ninna 
Melin, Kalmar.  
 
Ninna Melin tillträder tjänsten som socialchef 2011-08-15. 
 
Samtliga fackliga organisationer ställer sig bakom förslaget att Ninna Melin 
erhåller tjänsten. Förhandlingsprotokoll 2011-04-01 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anställa Ninna Melin, Kalmar som socialchef från och med 2011-08-15 i  
    Torsås kommun, enligt personalchefens anställningsvillkor. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 86/11 
AU § 63/11 
KF § 208/10   10/KS0241 
Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag Vision 2015 – 2020 Torsås kommun föreligger från Ulf- 
Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sammanträffande med  
förslagsläggaren där det framkom att hans förslag var att det ska inrättas en 
opolitisk näringslivsgrupp och ett opolitiskt turistråd och allt annat var exempel 
på hur det kunde bli. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera medborgarförslaget för ny beredning av Möre ResursCentrum 
     och turismansvarig. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
Möre ResursCentrum 
Turismansvarig 
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KS § 87/11 
AU § 62/11 
KF § 204/10   10/KS0227 
Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag med förslag på förstärkning till kommunkassan föreligger 
från Ulf- Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag inte får 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KS § 88/11 
AU § 90/11 
AU § 208/10 
KF § 65/10   10/KS0124 
Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD och Christer 
Andersson, FP hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Torsås kommun inför valfrihetssystemet (LOV), för omvårdnadstjänster och 
att socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett regelsystem som ska gälla vid 
införandet av LOV. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-22 
 
Socialnämnden beslutar 2011-02-23 § 16  
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons, C med fleras motion om att införa  
     LOV i Torsås kommun 
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011 – 2012,  
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut  
     som behövs så att LOV kan införas i kommunen, 
 
 att om möjligt ansökan om stimulansmedel för utredning om LOV 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till  
     kommunstyrelsen samt 
 
att uppdra åt konsulterande socialchef Bengt Jartsell att anmäla Torsås  
     kommun till Sveriges kommuner och Landstings nätverk för LOV. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun i enlighet med 
     socialnämndens beslut samt 
 
att anse motionen härmed besvarad. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
under förutsättning att bidrag beviljas anlita konsult Bengt Jartsell att vara 
behjälplig med att införa Lagen om Valfrihet (LOV). 
 
Roland Swedestam, S yrkar enligt Bernt Nykvist, S yrkande i socialnämnden 
2011-02-23 § 16 om att ändra skrivningen i att satserna till: 
 
• att söka stimulansmedel för utredning om LOV 
• att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de 

beslut som behövs för att se om LOV kan införas i Torsås kommun 
• att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till 

kommunstyrelsen 
• att övriga att satser stryks. 

 
Vid av ordförande ställs proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande samt 
Rolands Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C, med fleras yrkande och nej = 
enligt Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster, 5 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande att bifall arbetsutskottets 
förslag med tillägget att under förutsättning av bidrag beviljas anlita konsult 
Bengt Jartsell att vara behjälplig med att införa Lagen om Valfrihet (LOV). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Voteringslista nummer 1 
 
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 Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Roger Isberg, S, Sören Bondesson, S, Ann-Britt 
Mårtensson, S samt Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Rolands Swedestams, S yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
Lena Gustafsson, V och Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare vill få 
antecknat i protokollet att de ansluter sig till Bernt Nykvist, S skrivelse i 
socialnämnden 2011-02-23 § 16. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons, C med fleras motion om att införa  
     LOV i Torsås kommun 
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011 – 2012,  
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut  
     som behövs så att LOV kan införas i kommunen, 
 
 att om möjligt ansökan om stimulansmedel för utredning om LOV 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till  
     kommunstyrelsen samt 
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
att uppdra åt konsulterande socialchef Bengt Jartsell att anmäla Torsås  
     kommun till Sveriges kommuner och Landstings nätverk för LOV. 
 
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun i enlighet med 
     socialnämndens beslut, 
 
att under förutsättning att bidrag beviljas, anlita konsult Bengt Jartsell, att vara  
     behjälplig med att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 89/11   10/KS0146 
Projekt Vindexpo – Sydöstra Sveriges kunskapsplats för 
vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lena Gustafsson, V efterlyste vid kommunstyrelsens sammanträde 
2011-03-01 en uppdragsbeskrivning på projektet gällande vindexpo. 
 
Ledamöterna delges Energimyndighetens beslut 2010-12-05. I enlighet med 
beslutet beviljas Torsås kommun 75 000 kronor för att genomföra projektet 
Vindexpo – Sydöstra Sveriges kunskapsplats för vindkraft. 
-----  
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KS § 90/11 
AU § 60/11   11/KS0060 
Informationsärende, Avtal jourfamilj 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan hösten 2008 har det på uppdrag av kommunfullmäktige 2008-11-26  
§ 106/08, pågått ett arbete gällande utökad samverkan, inom individ och 
familjeomsorgen, mellan kommunerna Nybro, Emmaboda och Torsås. 
 
Under 2010 började man se över möjligheterna med ett gemensamt 
jourfamiljhem. Tillsammans har nu kommunerna hittat en jourfamilj i Nybro 
som är utredd och godkänd som familjehem. Familjehemmet har fyra platser 
varav en är upptagen av Nybro kommun. De tre övriga platserna delas enligt 
förslaget mellan kommunerna det vill säga en jourplats till varje kommun. 
 
Förutsättningarna för jourfamiljehemmet föreslås vara: 
 
• barn mellan 0 – 12 år 
• 3 – 4 platser 
• tillgänglighet inom ett dygn 
• arvode cirka 24 000 kronor per månad som delas på fyra platser, varav 

Torsås kommun betalar en plats á 4 845 kronor per månad 
• varje kommun gör upp vanligt avtal för varje placering vari regleras 

omkostnadsersättning, försäkring, uppdragets innehåll med mera 
• visstidsuppdrag så förutsättningar för jourfamiljhem finns kvar 
• plats kan ”lånas” av annan kommun om möjlighet finns. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2011-02-15 § 8 att Torsås kommun 
ingår avtal gällande gemensamt jourfamiljehem tillsammans med Nybro och 
Emmaboda kommuner samt att delge socialnämnden och kommunfullmäktige 
beslutet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08: 
 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informationen gällande  
     avtal om jourfamiljehem. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delge kommunfullmäktige informationen gällande avtal om jourfamiljehem. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 91/11 
AU § 55/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
februari 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande februari 2011. 
 
• Torsås 57:4, Uppställande av thaivagn. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     februari 2011.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     februari 2011.  
-----  
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KS § 92/11 
AU § 56/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under januari 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under januari 2011. 
 
* Staples Sweden AB, Kopieringsmaskin inklusive fax till biblioteket. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under januari 
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under januari 
     2010. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 93/11 
AU § 57/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende under 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 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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KS § 94/11   11/KS0034 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2011-03-07, 2011-03-08, 2011-03-22 och 
personalutskottet 2011-03-07, 2011-03-21, 2011-03-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 95/11   11/KS0094 
Revisionsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från de förtroendevalda revisorerna föreligger förslag om att revidera 
revisionsreglementet med ett nytt datum från när reglementet ska gälla. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera reglementet med ”Reglementet gäller från 2011-05-01 tills det att 
     kommunfullmäktige fattar annat beslut, 
 
att fastställa reviderat revisionsreglementet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 96/11  10/KS0194 
Avtal gästhamn med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalskärs Camping har från och med 2011-01-01 fått nya ägare Therese och 
Ove Karlsson.  
 
Intresse finns från Therese och Ove Karlsson att teckna avtal gällande 
gästhamn, badplats och badgästers tillgång till toaletter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost att teckna avtal med Therese och Ove Karlsson gällande  
     gästhamn, badplats och badgästers tillgång till toaletter. 
-----  
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KS § 97/11  10/KS0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD vill ha en lägesrapport när det gäller Va söder Bergkvara. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att ägarna till campingen i 
Skäppevik är bekymrade ifall det inte är färdigt tills deras säsong börjar. Men 
det ska vara så pass upprensat så att man kan ta sig in på campingen. 
 
Det finns också berörda markägare som inte fått någon information om arbetet 
som pågår. 
-----   
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KS § 98/11  11/KS0020 
Skrivelser från Roger Isberg, S 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grafisk profil 
 
Yrkande och proposition 
 
Kommunens olika anställda och förvaltningar använder ej samma grafiska 
profil. Vid till exempel redovisningar, kallelser, protokoll och även i protokoll 
så används oliks system vad gäller bilaga och så vidare samt att en del nämnder 
uttrycker, att det ska stå så lite som möjligt i protokollen. 
 
Roger Isberg, S yrkar att kommunstyrelsen ser till att samtliga 
nämnder/anställda i kommunen får en samsyn på den grafiska profilen. 
 
Hemsidan 
 
Mör ResursCentrum och andra aktörer som bedriver positivt arbete för/mot 
kommunen ska kunna nyttja ”Nyheter/fler Nyheter” flik på hemsidan. Så 
kommunen får en levande hemsida och även visar den framåt anda som skapas 
genom olika aktiviteter. 
 
Roger Isberg, S yrkar att kommunstyrelsen ser till att aktörer som Möre 
ResursCentrum nyttjar kommunens hemsida. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Roger Isbergs, S 
yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen gällande den grafiska profilen till sekreterargruppen  
     för åtgärd samt 
 
att överlämna skrivelsen gällande hemsidan till informatören för åtgärd. 
-----   
Sändlista 
Sekreterargruppen 
Informatören 
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KS § 99/11  11/KS0095 
Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Kalmar län  
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstinget i Kalmar län övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst 
och riksfärdtjänst från länets kommuner per 2012-01-01. 
 
Ansvaret för skoltrafik, särskoleresor och (verksamhetsresor) samt 
kollektivtrafik med båt ligger kvar hos kommunerna, men samordning med 
allmän kollektivtrafik ska eftersträvas. 
 
Även efter att Landstinget övertagit ansvaret för kollektivtrafiken kommer 
kommunerna att köpa terminskort, som förutsätts viseras i det nya biljett- 
systemet. Kommunernas kostnad för skoltrafiken kommer, förutom kostnad 
för egen upphandlad trafik, att bestå av dels inköp av terminskort, dels 
underskottstäckning för linjelagd skoltrafik. Underskottet är nettokostnaden 
efter att intäkt från terminskort fördelats till respektive linje. Kommunerna 
som har enbart linjelagd skoltrafik kommer på så sätt att ”få tillbaka” hela 
inköpskostnaden för terminskort. 
 
I Kalmar län förekommer en omfattande ”linjelagd skoltrafik”. Denna går 
enligt kommunens beställning. Linjesträckning och tidtabeller är helt anpassade 
till skolans behov, men man tillåter allmänresenärer att åka med enligt gällande 
taxa i kollektivtrafiken. Avsikten är att sådana linjer även fortsättningsvis ska 
betraktas som skoltrafik och hela kostnaden finansieras av respektive kommun. 
I den mån det finns intäkter från allmänresenärer som kan hänföras till linjen 
reduceras kommunens nettokostnad motsvarande. Kommunen behåller 
naturligtvis det bestämmande inflytandet över dessa linjer. 
 
För den politiska inriktningen och förankring hos kommunerna inrättas en 
trafikstyrelse. Ledamöterna utses av Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen 
får således 12 ledamöter (med 12 ersättare) varav 6 ledamöter nomineras av 
kommunerna och 6 ledamöter av landstinget. Landstinget utser ordförande i 
trafikstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----   
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KS § 100/11  11/KS0068 
Preliminär befolkningsstatistik  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges en preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från 
Statistiska centralbyrån. 
-----   
 
 
 
 


