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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-05-03, 17.30 – 21.00          
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S 
 Monica Fredriksson, TP 
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Roger Isberg, S      
 Hans Larsson, S      
 Verksamhetschef Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum § 101 
       
  
Utses att justera Roland Swedestam, S  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-05-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 101 - 138 

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-05-03   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-05-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-05-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 101 - 138 
 

§ 101 Information från verksamhetschef Tuulikki Åkesson, Möre  
 ResursCentrum  
§ 102 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-03-28, 2011-04-05 
§ 103 Kommunledningen informerar   
§ 104 Månadsuppföljning av kommunstyrelsens budget januari – mars 
 2011  
§ 105 Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2011 
§ 106 Framställan om bidrag, Nämndemansföreningen  
§ 107 Landsbygdshandel och service i bygden  
§ 108 Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling  
§ 109 Revidering reglemente, socialnämnden  
§ 110 Revidering reglemente, tekniska nämnden  
§ 111 Inrättande av kultur- och fritidsutskott  
§ 112 Olssonska gården    
§ 113 Projekt AQUABEST    
§ 114 Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
§ 115 Familjecentral    
§ 116 Bergkvara Sjöfartsmuseum   
§ 117 Redovisning medborgarförslag   
§ 118 Redovisning motioner    
§ 119 Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till 
 Allfargatan (vid biblioteket)   
§ 120 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till  
 Söderåkra    
§ 121 Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och  
 Torsås  
§ 122 - 124 Delegationsärende 
§ 125 Detaljplan, Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn 
§ 126 Remiss – Kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
§ 127 Anmälan, arbetsutskott 2011-04-12, valberedningen 2011-03-28 
§ 128 Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest 
§ 129 Investeringsbidrag till samlingslokaler 
§ 130 Ansökan driftsbidrag till Gullabo Bygdegårdsförening 
§ 131 Ansökan om bidrag till inköp av dieseltank, Garpens Vänner 
§ 132  Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 133 Motion – Lagen om Valfrihet (LOV) 
§ 134 Resultatregleringspott 
§ 135 Taxa anläggningsavgifter 2011  
§ 136 Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i  
 Kalmar län 
§ 137 Sporthallen 
§ 138 Ledamöter i Leader Småland Sydost  
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KS § 101/11 11/KS0037 
Information från verksamhetschef Tuulikki Åkesson       
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson redovisar aktuella näringslivsfrågor inom Möre 
ResursCentrum. 
 
Möre ResursCentrums styrelse består av: 
 
Johan Lundström, Swedbank, ordförande 
Daniel Jungå, ICA Torshallen, vice ordförande 
Lena Ovesson, Spring Systems 
Agneta Klippvik, AKKA kompetens 
Kent Frost, Torsås kommun 
Anders Knutsson, Spinova AB 
Linda Lindkvist, Möre Hotell AB 
 
Suppleanter: 
 
Michael Johansson, Söderport AB 
Inga-Lill Josephsson, Rörteknik AB 
 
Aktuellt inom Möre ResursCentrum: 
 
• Omstart Torsås – Björn Sturesson 
• Starta eget 28 deltagare 
• Aktiviteter Faurecia 
• Nätverk – företagsledare – frukostmöte – After work 
• Företagskontakter om aktuellt läge 
 
Handel, service och turism: 
 
• Våryran 2 – 4 juni 2011  
• Nätverksarbete inom Handel 
• Kustvägen 
• Trädgårdsföretag 

 
Landsbygdsutveckling: 
 
• Runt Hörnet – landsbygdsutveckling 
• Handelsprojekt – fas 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
      



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 58  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-05-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
KS § 102/11 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-03-28 och 2011-04-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 103/11 11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om: 
 
• Regeringen har beslutat om ny stimulansbidrag för Lagen om Valfrihet 

(LOV). Kommuner som inte tidigare sökt stimulansbidrag kan beviljas upp 
till 1 mkr för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
Stimulansbidragen administreras av Socialstyrelsen. 

• Sammanträffande sker 2011-05-06 med representanter från 
Kulturföreningen Olssonska gården gällande Olssonska gården. 

 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• konferensen i Högsby gällande bredband med hög kapacitet till alla. Finns 

inte så mycket pengar att söka. 
• Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson har blivit informerar om att hans 

avtal sägs upp.   
• Blåljushuset i Emmaboda. Sammanträffande har skett med polisen och de 

är inte beredda på att lägga mer pengar i lokaler. Ambulansen är däremot 
positiva. Räddningschef Hans Erlandsson har fått i uppdrag att 
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ta 
fram en verksamhetsanpassad variant av byggnaden samt en kostnads-
uppskattning för de olika verksamhetsdelarna i byggnaden. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 104/11 
AU § 125/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av kommunstyrelsens budget januari – mars 
2011  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
kommunstyrelsens budget januari – mars 2011. 
 
Med anledning av att kommunstyrelsen höll sin budget för 2010 så aktualiserar 
Kent Frost, posten i internbudgeten för 2011, 250 000 kronor för ej verkställd 
kostnadsminskning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – mars 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – mars 2011. 
-----  
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KS § 105/11 
AU § 126/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2011 
med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
nämndernas budget januari – mars 2011. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott med – 1,0 mkr. 
Gata/park: underskott mot budget 500,0 tkr, vinterväghållning, gatubelysning 
och småbåtshamn. 
VA: underskott mot budget 500,0 tkr. 
Ökade energikostnader, ökat underhåll på spillvattennätet. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med – 4,5 mkr. 
Hemtjänst personalkostnader: - 1,0 mkr. 
Försörjningsstöd: - 1,6 mkr.  
Utredningar IFO: - 0,9 mkr. 
Särskilt boende, personalkostnader: + 0,6 mkr. 
Besparingskåtgärder budgeterade till 4 mkr, ej fullt genomslag i år 2,4 mkr. 
 
Tillförordnad socialchef Bengt Einarsson och IFO-chef Anna Flink redovisar 
en lägesrapport över socialnämndens ekonomi innefattande redovisning av 
pågående åtgärder.  
 
Med anledning av prognostiserat budgetunderskott för socialnämnden föreslår 
tillförordnad kommunchef att kommunstyrelsens arbetsutskott och 
nämndernas presidium sammanträffar för redovisning av kommunens 
ekonomiska läge. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-26:  
 
att tillförordnad socialchef redovisar ett förtydligande av kommentarerna    
     till socialnämndens underskott innefattande pågående åtgärder samt 
 
att redovisning sker vid dialogmötet med nämndernas presidium onsdagen 
     den 27 april 2011.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 105/11, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – mars 2011 med helårsprognos 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – mars 2011 med helårsprognos. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – mars 2011 med helårsprognos. 
-----  
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KS § 106/11 
AU § 101/11 11/KS0091 
Framställan om bidrag, Nämndemansföreningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nämndemän till Kalmar Tingsrätt väljs av kommunfullmäktige i Torsås 
kommun vid allmänna val vart fjärde år. 
 
Nämndemännen får ingen fortbildning av Domstolsverket utöver en kort 
information vart fjärde år. Behovet är stort att våra nämndemän ska vara 
kunniga inom dömandet och skaffa nödvändiga kunskaper om både brotts- 
offer och de som utfört brott. 
 
Kalmar Ölands nämndemannaförening vill därför att Torsås kommun bidrag 
med 200 kronor per år för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. 
Detta utgör 800 kronor per år eller 3 200 kronor för innevarande mandat-
period 2011 till 2014. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 3 200 kronor för innevarande mandatperiod 2011 till  
     2014 för de fyra nämndemän som kommunfullmäktige i Torsås utsett. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att undersöka länets övriga kommuners ställningstagande om att bevilja  
     bidrag för innevarande mandatperiod 2011 till 2014 för de nämndemän som   
     kommunfullmäktige har utsett samt 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet, för att besluta i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 107/11 
AU § 102/11   11/KS0076 
Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
När Landsbygdsservice FLF beslutade att lägga ned sin verksamhet beslutade 
Landsbygdsmentorerna att fortsätta verksamheten. 
 
Föreningen Landsbygdsmentorerna vill i samverkan med offentliga, privata 
och ideella aktörer i Kalmar län förbättra landsbygdsbutikernas möjlighet att 
erbjuda konsumenter och företag, liksom turister, en attraktiv butiksmiljö och 
ett bra utbud av varor och tjänster. 
 
Projektet inriktas på följande område: 
 
• Butikens ekonomi – fortbildning med teori och praktik 
• Egenkontrollprogram – för att leva upp till miljö och skyddslags-

stiftningens krav 
• Behovsstyrda mentorinsatser – kompetensutveckling och stöd för 

butiksägare/personal i förändringsarbete 
• Insatserna ökar förutsättningarna för att sista dagligvarubutiken och 

bensinstationen på orten kan bevaras och utvecklas 
• Stöd vid upprättande av serviceplan 
• Hjälp vid ägarbyte. 
 
Projektet sker i samarbete med Regionförbundet och Länsstyrelsen som värnar 
om en fungerande service på landsbygden. 
 
Landsbygdsmentorerna önskar medfinansiering från Torsås kommun till 
projektet som enligt beräkningar uppgår till 4 000 kronor per deltagande 
landsbygdsbutik per år under tre år. 
 
I Torsås kommun finns två butiker, Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka samt att finansiera projektet, för en kostnad av 4 000 kronor per 
     deltagande landsbygdsbutik per år under tre år, totalt 24 000 kronor,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet landsbygds-  
     utveckling 80016. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 107/11, Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att undersöka om Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären är intresserade av  
     att medverka i projektet samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 108/11 
AU § 103/11   11/KS0079 
Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
När SKL Kommentus Inköpscentral strax före jul frågade om kommunerna 
var intresserade av att det görs en gemensam upphandling så att det blir 
ekonomiskt möjligt att kontrollera att etiska och sociala krav följs av våra 
leverantörer, svarade cirka 90 kommuner att man ville vara med i en sådan 
upphandling. 
 
• Den årliga avgiften blir 20 kkr fast per kommun, plus 25 öre per 

innevånare. Maximalt 50 kkr per kommun. Kommunala bolag ingår också i 
systemet. 

• Avgifter för att delta är en abonnemangsavgift varför den rörliga delen bara 
blir en tredjedel i år. 

• Svarstiden förlängs till 2011-05-30 eftersom fler kommuner har påtalat 
behovet av utökad tid för beredning. 

 
Med detta upplägg betalar en genomsnittskommun cirka 25 kkr per år för att 
verka för att inte våra upphandlingar tillåter dåliga social och etiska 
förhållanden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i kontroll av sociala och etiska krav vid  
     upphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i kontroll av sociala och etiska krav vid  
     upphandling. 
-----  
Sändlista 
SKL Kommentus Inköpscentral, Peter Svensson 
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KS § 109/11 
AU § 104/11 
AU § 180/10   10/KS0119 
Revidering reglemente, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2010-04-22 § 45 att anta reviderat förslag till 
reglemente för socialnämnden och överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för godkännande. 
 
Förslag på reviderat reglemente från socialnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-05-11: 
 
att 12 § Inkallande av ersättare revideras enligt kommunfullmäktiges beslut  
     2007-03-28 § 20. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att efter revidering av 12 § Inkallande av ersättare, godkänna reviderat  
     reglemente för socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Socialnämnden beslutar 2011-020-23 § 20 att i § 12 ”Inkallande av ersättare” i 
socialnämndens reglemente revideras i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2007-03-28 § 20:  
 
1. I första hand den personliga ersättaren 
 
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti 
 
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (C, M, FP, 
    KD), inkallas ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i  
    första hand, när det gäller ”3-parti-gruppen” (S, V, TP) inkallas ersättare 
    från denna grupp, med yngst i första hand 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med  
    yngst i första hand. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 109/11, Revidering reglemente, socialnämndens  
 
Socialnämnden beslutar 2011-02-23 § 21 att i § 22  avseende ersättares närvaro 
 
att allmänna ärenden läggs först på arbetsutskottets dagordning och ersättare 
kan närvara samt 
 
att när det gäller ärenden som berör sekretess ska ersättare närvara endast om 
ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning till något besluta gällande ersättares 
närvaro utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i socialnämndens reglemente gällande inkallande av  
     ersättare för socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-03 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 12 § gäller att en ersättare har alltid närvarorätt 
vid en nämnds sammanträden och ska alltid underrättas om tid och plats för 
sammanträdena. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utifrån 6 kap 12 § i kommunallagen gällande närvarorätt, återremittera  
     ärendet för utredning. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 110/11 
AU § 105/11 
AU § 180/10   11/KS0055 
Revidering reglemente, tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden föreligger 2011-02-08 
§ 17. 
 
I § 1, punkt 18 utgår (svara för bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt lag SFS 
1992:1574). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i reglementet för tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förändringarna i reglementet för tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 111/11 
AU § 106/11   11/KS0089 
Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21 § 29 att ingå till kommunfullmäktige 
med begäran om att få inrätta ett kultur- och fritidsutskott bestående av tre 
politiker och med enhetschef Karin Seebass som föredragande. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Sören Bondesson, S yrkar avslag på förslaget och föreslår i stället att kultur- 
och fritidsfrågor sätts upp som en stående punkt på dagordningen till arbets- 
utskottet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att inrätta ett kultur- och fritids-
utskott och Sören Bondessons, S avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt förslaget att inrätta ett kultur- och fritidsutskott, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = att inrätta ett kultur- och fritidsutskott och nej = enligt 
Sören Bondessons, S avslagsyrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat att inrätta ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor  S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson M Ewy Svensson, M X             
Roland Swedestam S Sören Bondesson, S        X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 3 2  

 

Reservation 
 
Sören Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Sören Bondessons, S yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 111/11, Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bildningsnämnden inrättar ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S och Sören Bondesson, S yrkar avslag på förslaget och 
föreslår i stället att kultur- och fritidsfrågor sätts upp som en stående punkt på 
dagordningen till arbetsutskottet. 
 
Christofer Johansson, C och Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbets-
utskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johanssons, C med 
fleras yrkande och Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget att inrätta ett kultur- och 
fritidsutskott, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Christofer Johanssons, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 
nej-röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att inrätta ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Voteringslista nummer 2      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C Anita Borg, C X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP 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             X       
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

Fortsättning 
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Fortsättning § 111/11, Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Sören Bondesson, S, Henrik Nilsson Bokor, S Ann-Britt 
Mårtensson, S och Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bildningsnämnden inrättar ett kultur- och fritidsutskott. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 112/11 
AU § 107/11 
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 2011-03-01: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-04-12 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Kulturföreningen 
Olssonska gården har varit i kontakt med Coompanion och ingen uppstart av 
cafe-verksamhet kommer att ske innan sommaren 2011 från projektets sida. 
 
När det gäller utvecklingen av trädgården så finns inga oklarhet. 
Slöjdföreningen kontaktar Kulturföreningen med anledning av fortsatt hyra av 
lokaler. 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Kulturföreningen Olssonska gården 
daterat 2010-12-14 löper som vanligt. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-03-01 § 60. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-03-01 § 60. 
-----  
Sändlista Kulturföreningen Olssonska gården 
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KS § 113/11 
KS § 108/11   11/KS0099 
Projekt AQUABEST 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet är tänkt att starta i oktober 2011 och löper på i 2,5 år. Kalmar läns del 
i projektet börjar januari 2012. Projektledare är ”Finnish game and fisheries 
research institute” och medverkar gör även organisationer i Sverige, Tyskland 
och Danmark. 
 
Projektet går ut på att tillverka ett lokalt producerat fiskefoder och att börja få 
igång icke-miljöförstörande aquakultur av olika slag. Östersjömusslor och 
skarpsill har framförts som önskvärda ingredienser i fet framtida fodret ”Baltic 
Blend” som man planerar att tillverka inom projektet. Detta foder ska alltså 
sluta kretsloppet i näring från land till hav, samtidigt som det skapar nya jobb- 
möjligheter längs kusten och på andra ställen. 
 
Jan Andersson från samhällsbyggnadskontoret meddelar att det är mycket 
projekt på gång just nu och man bör först avvakta besked om sökta pengar för 
LOVA och Havsmiljö, vilket vi bör få inom några månader. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet AQUABEST. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet AQUABEST. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
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KS § 114/11 
AU § 120/11   10/KS0161 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås Fastighets 
AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46 att 
uppdra åt Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden 
projektera och genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat 
folk- och skolbibliotek upphävs samt att uppdra åt Torsås Fastighets AB och 
bildningsnämnden att påbörja planering och genomförande av en etappvis 
renovering av Torskolan som i huvudsak följer det nya förslag som har 
presenterats. 
 
Sören Bondesson, S yrkar bifall till kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46. 
 
 Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande  
 och Sören Bondessons, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt  
 Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Reservation 
 
Sören Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Sören Bondessons, S yrkande. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås  
     Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och  
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och  
     skolbibliotek, 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att påbörja  
     planering och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan som i  
     huvudsak följer det nya förslag som har presenterats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/11, Renovering av Torskolan, biblioteks-
lokaler 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-04-18 § 46 att ställa sig bakom den inriktning 
när det gäller Torskolans renovering som arkitekt Lunde föredrog för 
nämnden 2011-03-21 med tillägget att man i framtiden utreder möjligheten att 
även inrymma huvudbiblioteket i den lokal som arkitektens förslag är avsedd 
för skolbibliotek. Lokalytan behöver då utökas. 
 
Bildningsnämnden beslutar vidare att särskolans lokalbehov utreds i särskild 
ordning i samband med renoveringen av Torskolan. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46 att uppdra åt Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildnings-
nämnden projektera och genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Roland 
Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C Anita Borg, C X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP 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             X       
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/11, Renovering av Torskolan, biblioteks-
lokaler 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Sören Bondesson, S, Henrik Nilsson Bokor, S Ann-Britt 
Mårtensson, S och Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås  
     Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och  
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och  
     skolbibliotek, 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att påbörja  
     planering och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan som i  
     huvudsak följer det nya förslag som har presenterats. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 115/11 
AU § 121/11   11/KS0101 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C vill att socialnämndens synpunkter inhämtas 
på att bjuda in landstinget för nya överläggningar angående en framtida 
gemensam familjecentral i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-12: 
 
att inhämta socialnämndens synpunkter på att bjuda in landstinget för nya  
     överläggningar angående en framtida gemensam familjecentral i Torsås  
     kommun 
 
att svaret ska lämnas innan nästa sammanträde i kommunstyrelsen 2011-05-03. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-03 
 
Synpunkter i ärendet daterat 2011-04-20 föreligger från tillförordnad 
kommunchef Bengt Einarsson. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-04-20 § 52 att tillstyrka ny överläggning med 
landstinget angående en framtida gemensam familjecentral i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in landstinget för nya överläggningar angående en framtida gemensam  
     familjecentral i Torsås kommun 
 
att notera socialnämndens beslut. 
-----  
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KS § 116/11 
AU § 122/11   11/KS0100 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB redovisar en uppskattad kalkyl på 
utvändiga åtgärder på sjöfartsmuseet i Bergkvara. Total kostnad exklusive 
mervärdesskatt 337 000 kronor.  
 
Förslaget på den uppskattade kalkylen tas upp i partigrupperna för vidare 
diskussion i kommunstyrelsen 2011-05-03. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om sammanträffandet med 
Bergkvara Samhällsförening och deras framtida planer om att utveckla området 
runt Dalskär och Bergkvara hamnområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-12: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlåta Bergkvara Sjöfartsmuseum i befintligt skick till Bergkvara  
     Hembygdsgille för en symbolisk summa, 
 
att ett långsiktigt avtal upprättas gällande disposition av mark, 
 
att uppta förhandlingar med Hembygdsgillet gällande det yttre underhållet på  
     sjöfartsmuseet,  
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att ta fram förslag på  
     finansiering av det yttre underhållet. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Hembygdsgille 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 117/11 
KS § 109/11   11/KS0018 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2011-04-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2011-04-01. 
 
1. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket),  

10/KS0036, Bo Wennersson, Torsås 
 
2. Namnförslag på vägen ner till Torshammar, 10/KS0036, Jan-Olof Olsson, 

Torsås 
 

3.   Gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra, 10/KS0201, Lars  
      Carlson, Djursvik 
 
4.   Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och Torsås, 10/KS0244, Håkan  
      Klasson, Söderåkra 

 
5.  Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010, 11/KS0044, Jan-Erik  
     Persson, Torsås 

 
6.  Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

 
7.  Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter  
     Rosenblad 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 118/11 
KS § 110/11   11/KS0019 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-04-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-04-01. 
 
1. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0132 
    Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänstern 

 
2. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara 
    10/KS0056 
    Torsåspartiet 

 
3. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
    Torsåspartiet 

 
4. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
    Torsåspartiet 

 
5. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
    Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
6. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
    kommun, 10/KS0098 
    Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
7. Medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 10/KS0182 
    Ledamot Marie Jansson, KD 

 
8. Gullabo Prästgård, 11/KS0033 
    Ledamot Jan-Åke Ehrnborg, MP 

 
9. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
    Ledamot Lars Sjöholm, MP 

 
10. Kommunfullmäktiges dagordning, 11/KS0088 
      Ledamot Lena Gustafsson, V 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 58  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-05-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 118/11, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2011-04-01 

 
11. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
12. Lagen om Valfrihet (LOV), 10/KS0124 
      Ledamot Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD  
      och Christer Andersson, FP 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 119/11 
AU § 111/11 
AU § 39/40 
KF § 10/10   10/KS0036 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till 
Allfargatan (vid biblioteket) 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
biblioteket)  föreligger från Bo Wernersson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09: 
 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 och 2009-10-20 behandla frågan om 
utfart från Applerumsgatan mot Allfargatan och gav teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda olika alternativ till att lösa trafiksituationen på 
Applerumsgatan mot Allfargatan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens pågående utredning om trafik- 
     situationen på Applerumsgatan anses härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens pågående utredning om trafik- 
     situationen på Applerumsgatan anses härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 120/11 
AU § 112/11 
AU § 385/10 
KF § 123/10   10/KS0201 
Medborgarförslag – Gång – och cykelväg mellan Djursvik upp 
till Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra 
föreligger från Lars Carlson för Djursviks Samhällsförening. 
 
Startpunkten i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten och 
avloppsledningen ut till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till 
Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Trafikverkets svar: 
 
Trafikverket tar tacksamt emot synpunkter och förslag, men har inte möjlighet 
att tillgodose alla önskemål och behov som kommer in. De medel som 
regeringen tilldelar Kalmar län öronmärks i en regional transportplan. Läns- 
transportplanen fastställa av Regionförbundet och prioritering av åtgärderna 
sker i samarbete med länets kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket och 
Kalmar Länstrafik. 
 
I Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 finns inte väg 530 
upptagen. Trafikverket kan inte prioritera det framförda förslaget om gång- 
och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra framför andra behov som lyfts 
gemensamt i den regionala transportplanen. 
 
Med hänsyn till ovanstående finns det för närvarande inga planer på att anlägga 
en cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 120/11, Medborgarförslag – Gång – och cykelväg 
mellan Djursvik upp till Söderåkra 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 28 att vidarebefordra Trafikverkets 
svar till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för närvarande finns inga planer på att anlägga en cykelväg mellan Djursvik  
     upp till Söderåkra, 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för närvarande finns inga planer på att anlägga en cykelväg mellan Djursvik  
     upp till Söderåkra, 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 121/11 
AU § 113/11 
KF § 209/10   10/KS0244 
Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlägga en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås föreligger från Håkan Klasson, Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare befordran 
     till Transportstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-04-12 
 
Trafikverkets svar: 
 
Trafikverket har tagit till sig synpunkter om trafiksituationen och förslaget om 
cykelväg utmed väg 130. 
 
I Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 prioriteras och fastställs 
olika åtgärder och dess ekonomiska ramar för de kommande åren. Planen 
utgör grunden för vilka åtaganden Trafikverket ska arbeta med. 
 
Regionförbundet ansvarar för framtagandet av planen och i processen deltar 
representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och Kalmar 
Länstrafik. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen som exempel 
på åtgärd som kan utföras i planperioden 2010 – 2021. 
 
För närvarande kan vi inte meddela när och i vilken omfattning cykelvägen kan 
genomföras. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 28 att vidarebefordra Trafikverkets 
svar till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen i den Regionala  
      transportplanen som exempel på åtgärd som kan utföras i planperioden  
      2010 – 2021, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 121/11, Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg 
mellan Söderåkra och Torsås 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen i den Regionala  
      transportplanen som exempel på åtgärd som kan utföras i planperioden  
      2010 – 2021, 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 122/11 
AU § 98/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
mars 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande mars 2011. 
 
• Torsås 4:111, Tillbyggnad sporthall. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     mars 2011.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     mars 2011.  
-----  
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KS § 123/11 
AU § 99/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under mars 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under mars 2011. 
 
* TeliaSonera Sverige AB, Bredband, Svalgatan 9 C. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under mars 
     2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under mars 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 124/11 
AU § 100/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende 2011-02-21 och 2011-03-28. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 125/11 
AU § 133/11   10/KS0217 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet ligger i Bergkvara samhälle i den norra delen av Bergkvara hamn. 
Marken är kommunägd. Planområdets areal är cirka 26 hektar varav cirka 19,5 
hektar består av vatten. 
 
Syftet med planändringen är att utveckla hamnverksamheten vid 
småbåtshamnen genom att möjliggöra för sjöbodar och handelsbodar inom 
hamnområdet och för fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Strandskydd, 100 meter, berör både vattenområdet och del av den nya 
kvartersmarken. Strandskyddet kommer att begäras upphävt i samband med 
antagande av detaljplanen. Strandskyddet kommer däremot att vara kvar inom 
naturmark. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2011-05-02 ha inkommit 
skriftligen till bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
 
att inga erinringar föreligger mot förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att inga erinringar föreligger mot förslaget. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 126/11 
AU § 132/11   11/KS0102 
Remiss – kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt styrelsebeslut i Leader Småland Sydost 2008-10-17 ska projekt- 
ansökningar där den totala offentliga medfinansiering överstiger 300 000 
kronor, snabbremitteras till samtliga kommuner för yttrande innan ärendet tas 
upp i styrelsen för beslut. 
 
Kommunen ska därvid meddela om de ställer sig positiva eller inte till med- 
finansiering av respektive remitterat projekt. Under förutsättning att projektet 
sedan beviljas av styrelsen i Leader Småland Sydost fördelas därefter den 
offentliga medfinansiering på de kommuner som stödjer projektet. Notera att 
det därvid är den redan inbetalda offentliga medfinansieringen från 
kommunerna som utgår som ekonomiskt stöd till projektet och inte någon 
ytterligare medfinansiering som debiteras. 
 
Leader Småland Sydost har nu i sitt arbetsutskott berett två projekt- 
ansökningar som infriar ovannämnda bedömningsgrunder. 
 
Projekt 1 

Utveckling av motions- och skidanläggning i Svartbäcksmåla med föreningen 
Nybro Ski som projektsökande. 
 
Projekt 2 

Biografutveckling och digital upprustning av biografer med föreningen Film i 
Glasriket som projektsökande. 
 
Leader Småland Sydost hemställer om svar senast 2011-05-23. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
 
att ställa sig positiva till projekten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att godkänna projekten. 
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
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KS § 127/11 11/KS0034 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2011-04-12 och valberedningen 2011-03-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 128/11   
AU § 127/11   11/KS0108 
Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk föreningen beslutade vid stämman 
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter 
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 
 
Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat 
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett 
totalansvar för verksamheten, inte ändras. 
 
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa 
utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de 
skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. 
Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna 
pengar från Kommuninvest. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-26 föreslå kommunstyrelsen 
besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att med Kommuninvest ekonomisk föreningen och medlemmarna i föreningen  
     samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 
 
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal” daterat  
     med början 1993-05-07,  
 
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar  
     för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och 
     ekonomichef Kent Frost i förening att underteckna ovan angivna avtal för  
     kommunens räkning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 128/11, Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att med Kommuninvest ekonomisk föreningen och medlemmarna i föreningen  
     samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 
 
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal” daterat  
     med början 1993-05-07,  
 
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar  
     för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och 
     ekonomichef Kent Frost i förening att underteckna ovan angivna avtal för  
     kommunens räkning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 129/11 
AU § 128/11   11/KS0011 
Investeringsbidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan angående investeringsbidrag 
till föreningarnas samlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
 
att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt för  
 
att få hjälp med information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till  
     Anders Adelgren på telefon 0486-333 82.  
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt   
 
att hjälp med information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till  
     Anders Adelgren på telefon 0486-333 82.  
-----  
Sändlista 
Anders Adelgren 
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KS § 130/11 
AU § 129/11   11/KS0107 
Ansökan driftsbidrag till Gullabo Bygdegårdsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Bygdegårdsförening ansöker om driftsbidrag om 50 000 kronor för år 
2011. 
 
Föreningen vill under året investera i en del nya möbler som är mer anpassade 
för ungdomar och deras verksamhet och behöver även se över delar av den 
befintliga möbelparken. 
 
Uthyrningsfrekvensen har varit hög genom åren och med detta slits ju givetvis 
lösöret. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
 
att med hänvisning till beslut § 128/11 avslå ansökan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att med hänvisning till beslut i kommunstyrelsen § 128/11 avslå ansökan. 
-----  
Sändlista 
Gullabo Bygdegårdsförening 
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KS § 131/11 
AU § 130/11   11/KS0096 
Ansökan om bidrag till inköp av dieseltank, Garpens Vänner  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid lotshamnen i Bergkvara finns en dieseltank som nyttjas av Garpens 
Vänner, Sjöräddningen samt i mycket liten omfattning av Bergkvara Fisk. 
Tidigare har även olika servicebolag för vindkraften nyttjat tanken. 
 
Tanken har varit hyrd och hyran har betalats av Bergkvara hamn. I höstas 
meddelade hamnen att man ej vill betala hyran längre utan den fick de som 
nyttjade den stå för. 
 
Garpens Vänner använder tanken mest. Hyra är hög så ett inköp är fördel- 
aktigare, kostnad 29 000 kronor exklusive moms. Från Regionförbundet har 
bidrag beviljats med 8 700 kronor vilket motsvarar 30 procent av inköps- 
kostnaden. 
Sjöräddningen är vidtalad och Garpens Vänner förväntas få motsvarande 
bidrag från dem. 
 
Garpens Vänner ansöker om ett kommunalt bidrag till inköp av tanken med 
samma belopp som Regionförbundet bidragit med det vill säga 8 700 kronor. 
 
Tanken kommer att underhållas av Garpens Vänner samt kommer att vara 
tillgänglig för andra företag som får köpa skattefri diesel. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta:  
 
att bidra med 8 700 kronor till inköp av en dieseltank,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 221. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att lämna bidrag med 8 700 kronor till inköp av en dieseltank,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av turismverksamheten, 221. 
-----  
Sändlista 
Garpens Vänner 
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KS § 132/11 
AU § 134/11   11/KS0049 
Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om 
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser 
Samordningsförbundet besked om detta. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2010 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2010 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 133/11 
KF § 48/11 
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 § 133/11, 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 § 133/11, 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 2011-04-05 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 § 133/11, 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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ärendet återremitteras med motivering att först 
söka stimulansmedel för utredning om LOV och därefter invänta ett besked på 
om medel beviljas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och om ärendet ska avgöras under kvällen finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla Roland Swedestams, S yrkande att ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet återremitteras enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Reservation 
 
Samtliga kommunfullmäktigeledamöter inom Centerpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut 2011-02-23 § 16, 
 
att under förutsättning att bidrag beviljas, anlita konsult Bengt Jartsell, att vara  
     behjälplig med att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun under förutsättning 
     att utredningen visar att det kan vara ett bra alternativ för kommunens  
     service,    
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 134/11 11/KS0058 
Resultatregleringspott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett nytt system har införs med målsättning att öka budgetens styrning.  
 
En viss summa av totalbudgeten för respektive förvaltning läggs i en särskild 
pott för att fördelas ut i tilläggsbudgeten under våren när man har redovisat 
sina slutresultat för föregående år. Om årsresultatet inte når upp till budget-
målet tas ett politiskt beslut om hela eller viss del av potten ej ska fördelas ut.  
 
Hänsyn kan tas till om det till exempel har funnits särskilda skäl till över-
skridande eller om det har berott på oförutsägbara händelser. Efter hand bör 
även måluppfyllelse vägas in i bedömningen. 
 
För 2011 läggs 500 tkr i potten för socialnämnden och bildningsnämnden och 
250 tkr i potten för kommunstyrelsen. 
 
Nu har kommunstyrelsens slutresultat redovisats för 2010 som visar att 
budgetmålet har uppnåtts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fördela ut till kommunstyrelsen 250 000 kronor samt 
 
att vardera 500 000 kronor till bildningsnämnden och socialnämnden hålls inne  
     och tillförs kommunens resultat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 135/11 
KF § 195/10 
KS § 307/10 
KF § 145/10 
KS § 299/10 
AU § 345/10   10/KS0198 
Taxa anläggningsavgifter 2011 
 
Tekniska nämnden föreslår att anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs 
till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-11-22 att taxan för anläggningsavgifter 
vatten och avlopp återkommer i kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-30,. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att taxan för anläggningsavgifter 2011 förblir 
oförändrad fram till dess att frågan om ersättning till VA-kollektivet är utrett. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anläggningsavgiften för vatten och 
avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för 2011. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxan för anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2011 till  
     100 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Jörgen Johansson, C, Ewy Svensson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan 
Algotssons yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/10, Taxa anläggningsavgifter 2011 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-12-20 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att taxan för anläggningsavgifter 2011 förblir 
oförändrad, 80 000 kronor fram till dess att frågan om ersättning till VA-
kollektivet är utredd. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anläggningsavgiften för vatten och 
avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för 2011. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2011 varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S och nej = enligt Håkan 
Algotssons, C yrkande och nej = yrkande avges 15 ja-röster och 19 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Henrik 
Nilsson Bokor, S, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Bernt 
Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Roger Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans 
Larsson, S, Emöke Bokor, S och Britt-Marie Swedestam, S reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att taxan för anläggningsavgifter 2011 förblir oförändrad, 80 000 kronor fram  
     till dess att frågan om ersättning till VA-kollektivet är utredd. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 135/10, Taxa anläggningsavgifter 2011 
  
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S       X         
Håkan Algotsson C         X       
Ann-Britt Mårtensson S       X         
Christofer Johansson C         X       
Mona Magnusson      M        X       
Sören Bondesson S       X         
Eva-Kristina Berg C         X       
Kerstin Ahlberg TP       X         
Henrik Nilsson Bokor S  X    
Sten Bondesson C    X  
Marie Jansson KD    X  
Christina Lönnqvist  S  X    
Ewy Svensson M     
Marcus Johansson C    X  
Peter Ludvigsson S Emöke Bokor, S X    
Anita Borg C    X  
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP    X  
Inga-Britt Karlsson S       X         
Pär Larsson C         X       
Monica Fredriksson TP       X         
Bernt Nykvist S       X         
Magnus Nilsén M Yngve Brink, M        X       
Lena Gustafsson V  X    
Irma Folkesson C    X  
Jill Jonsson S Britt-Marie Swedestam, S X    
Åsa Haglund – Rosenborg C    X  
Christer Söderholm KD     X  
Roger Isberg S  X    
Linda Eriksson C    X  
Birgitta Arvidsson S  X    
Magnus Svensson M    X  
Ronny Ramberg C    X  
Hans Larsson S  X     

 Summa 15 19  

  
Fortsättning
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Fortsättning § 135/10, Taxa anläggningsavgifter 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive  
     mervärdesskatt från och med 2011-07-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 136/11 11/KS0114 
Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
2009 bildades en politisk styrgrupp med representanter från kommunerna och 
Landstinget i Kalmar län med syftet att revidera den Folkhälsopolitiska planen 
för Kalmar län. 
 
Styrgruppens uppdrag är att följa upp processen att ta fram en ny plan samt att 
därefter följa arbetet den genererar. Som ledamot i styrgruppen har man ett 
ansvar att föra fram sin organisations åsikter till gruppen samt att föra tillbaka 
informationen från styrgruppen till sin organisation. 
 
Folkhälsocentrum vill att Torsås kommun utser en ny representant till 
styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Marie Jansson, KD som representant till styrgruppen för Folk-  
     hälsopolitisk plan. 
-----  
Sändlista 
Marie Jansson, KD 
Folkhälsocentrum 
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KS § 137/11 
KS § 123/11 10/KS0104 
Sporthallen      
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB och Johnny 
Kullberg, Torsås Fastighets AB ger en lägesrapport gällande tillbyggnad av 
sporthallen. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL.      
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-26: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen samt  
 
att informationen noteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inga erinringar föreligger mot upphandlingen gällande tillbyggnad av  
    sporthallen, 
 
att projektet genomförande av kommunikationsled tas bort ur 2012 års  
     investeringsbudget . 
-----  
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§ 138/11 11/KS0102 
Ledamöter i Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun är medlem i Leader Småland Sydost tillsammans med 
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, och Uppvidinge. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse följande ledamot och ersättare i Leader Småland Sydost 
 
Ledamot Ersättare 

    
C Håkan Algotsson S Roland Swedestam 
 Gunnarstorp 124 Ekskogen  Tjärekulla 104 
 385 97 Söderåkra  385 93 Torsås 
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
 


