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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 183 - 207  
 
§ 183 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-05-31  
§ 184 Revidering firmateckning Torsås kommun 2011-2014 
§ 185 Kommunledningen informerar   
§ 186 Rekrytering samhällsbyggnadschef   
§ 187 Köpeavtal, Spelet 11 del av   
§ 188 Hyreskontrakt, Torsås 11:1   
§ 189 Redovisning preliminär befolkningsstatistik  
§ 190 Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 

                          2009-2010 
§ 191 Avgiftsfri allmän förskola för barn i pedagogisk omsorg 
§ 192 Nybyggnation av sporthall   
§ 193 Unga i samverkan 2011-2013   
§ 194 Information gällande evenemangskalender samt samlingslokaler 
 på hemsidan    
§ 195 Information till ungdomar via nya kommunikationskanaler 
§ 196  Projekt, Samverkan för ett konkurrenskraftigare 
  entreprenörskap i Kalmar län   
§ 197  Kommunal hjälpmedelsförsörjning   
§ 198 - 200 Delegationsärende 
§ 201  Anmälan, arbetsutskott 2011-05-19, 2011-05-24, 2011-06-07,  
  2011-06-21, personalutskottet 2011-05-20, 2011-06-08,  
  Donationskommittén 2011-05-19 
§ 202  Representant i Möre ResursCentrums styrelse 
§ 203  Revidering beslutsattestanter 2011  
§ 204 Ledamot till Brandstodsbolagets styrelse för kultur och 

hembygd 
§ 205  Förfrågan om markköp på del av Bergkvara 2:1 ”Kajutan” 
§ 206  Förfrågan om markköp på Matrosgatan 6, Däcket 15 
§ 207  Förstudie om utveckling av kommunikationsverktyg och digital  
  infrastruktur i Södra Småland  
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Sammanträdet inleds med en presentation från kommunchef Jan Darell och 
bildningschef Jon-Erik Egerszegi. 
 
 
KS § 183/11 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll      
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-05-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föregående sammanträdesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 184/11 
KS § 11/11   11/KS0023 
Firmateckning i Torsås kommun 2011 – 2014, revidering 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna  
     kommunens firma, att gälla under perioden 2011 – 2014. 
 
Håkan Algotsson, C kommunstyrelsens ordförande 
Eva-Kristina Berg, C kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost ekonomichef 
Jan Darrell kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Per Lindberg personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
Kent Norrman personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kansliadministratör Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
--- 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelning 
Kansliavdelningen 
Receptionen 
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KS § 185/11 11/KS0005 
Kommunledningen informerar      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar från sammanträffandet med Pontus 
Varga på Automatlego i Bergkvara. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om det fortsatta arbetet med 
Faurecia. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
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KS § 186/11 11/KS0024 
Rekrytering samhällsbyggnadschef      
 
Ärendebeskrivning 
 
Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef är nu klar och förslag finns att erbjuda 
Anette Andersson, Karlskrona tjänsten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillsvidare anställa Anette Andersson, Karlskrona som samhällsbyggnads- 
     chef i Torsås kommun samt 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att slutförhandla anställningsavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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KS § 187/11 10/KS0242 
Köpeavtal, del av Spelet 11      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på köpeavtal med Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm 
gällande del av Spelet 11 i Bergkvara. 
 
Fastigheten har en areal på cirka 1 344 kvm som försäljes i befintligt skick för 
en köpesumma av 67 200 kronor. Köparen ska på fastigheten uppföra ett 
bostadshus för permanentboende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om försäljning av fastigheten på  
     del av Spelet 11. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 188/11 10/KS0149 
Hyreskontrakt, Torsås 11:1      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på hyreskontrakt med Torsåsbygdens Biodlarförening BF 
gällande fastigheten Torsås 11:1. 
 
Fastigheten ska användas som hobbylokal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på hyreskontrakt samt 
 
att hyra ut fastigheten Torsås 11:1 till Torsåsbygdens Biodlarförening BF, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C att underteckna hyres- 
     kontraktet. 
-----  
Sändlista 
Torsåsbygdens Biodlarförening BF, Nils D Eriksson 
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KS § 198/11 11/KS0068, 11/KS0017 
Redovisning preliminär befolkningsstatistik      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges en preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från 
Statistiska Centralbyrån. 
 
Inflyttarlots Sofie Nyström har skickat ut en enkätstudie till 109 personer som 
flyttat till Torsås kommun under 2010. Studien syftar till att undersöka varför 
människor väljer att flytta till vår kommun. Parallellt pågår arbetet med en 
studie som riktar sig till människor som flyttar från Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna delgivningen av preliminär befolkningsstatistik från Statistiska  
     Centralbyrån, 
 
att notera informationen om enkäten som utskickats till 109 personer som valt  
     att flytta till Torsås kommun. 
----- 
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KS § 190/11 
AU § 201/11 
KF § 32/11   11/KS0044 
Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 
2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande 
omfördelning av medel gällande miljöpris 2009 – 2010. 
 
Något miljöpris har inte delats ut 2009 eller 2010. Jan-Erik föreslår att 
pengarna som inte delats ut till miljöpris går till personalen på Gullabo 
förskola som arbetet under usla för- hållande på grund av att politikerna inte 
tagit något samhällsansvar. En del av summan kan användas till någon 
bussutflykt för personalen och barnen till våren eller sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att medborgarförslag överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-05-17 § 75 att meddela Jan-Erik 
Persson att omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är 
möjligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07: 
 
att inhämta från samhällsbyggnadskontoret ett svar på varför miljöpriset inte  
     delats ut samt 
 
att svaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2011-08-08 för att kunna  
     redovisas på kommunstyrelsen 2011-08-09. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta samt att föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
enligt bygg- och miljönämndens beslut 2011-05-17 § 75 att omfördelning från  
budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 190/11, Medborgarförslag – Omfördelning av 
medel gällande miljöpris 2009-2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen när samhällsbyggnadskontoret lämnat  
     svar på varför miljöpriset inte delats ut. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadskontoret 
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KS § 191/11 
AU § 205/11   11/KS0139 
Avgiftsfri allmän förskola för barn i pedagogisk omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag får alla barn avgiftsfri allmän förskola från och med hösten barnet fyller 
tre år. Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får 
en reducering av avgiften med 33,33 procent. 
 
Den 1 juli 2011 träder den nya läroplanen för förskolan i kraft. Enligt läro- 
planen bedrivs allmän förskola bara i förskolan, ej i pedagogisk omsorg. I 
dagsläge berörs föräldrar till 17 barn av de ändrade bestämmelserna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 69 att föreslå kommunfullmäktige att 
från och med 2011-07-01 får endast föräldrar med barn i förskoleverksamhet 
avgiftsreducering för deltagande i allmän förskola, eftersom den ej bedrivs 
inom den pedagogiska omsorgen. Barn i åldrarna tre till fem år som är 
placerade i pedagogisk omsorg ska erbjudas tid motsvarande allmän förskola 
på någon av kommunens förskolor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att från och med 2011-07-01 får endast föräldrar med barn i förskole- 
     verksamhet avgiftsreducering för deltagande i allmän förskola, eftersom den  
     ej bedrivs inom den pedagogiska omsorgen. Barn i åldrarna tre till fem år  
     som är placerade i pedagogisk omsorg ska erbjudas tid motsvarande allmän  
     förskola på någon av kommunens förskolor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar: 
 
att från och med 2011-07-01 får endast föräldrar med barn i förskole- 
     verksamhet avgiftsreducering för deltagande i allmän förskola, eftersom den  
     ej bedrivs inom den pedagogiska omsorgen. Barn i åldrarna tre till fem år  
     som är placerade i pedagogisk omsorg ska erbjudas tid motsvarande allmän  
     förskola på någon av kommunens förskolor. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 192/11 
AU § 206/11   11/KS0104 
Nybyggnation av sporthall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 70 att projektet med nybyggnation av 
sporthall i Torsås genomförs som planerat. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 70 att projektet med  
     nybyggnation av sporthall i Torsås genomförs som planerat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 70 att projektet med  
     nybyggnation av sporthall i Torsås genomförs som planerat. 
-----  
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KS § 193/11 
AU § 207/11   10/KS0234 
Unga i samverkan 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 80 att informera kommunstyrelsen 
om att bildningsnämnden, representerad av Marie Jansson, KD önskar delta i 
två konferenser angående ”Perspektiv på ungdomspolitik” som kommer att 
anordnas 2011-09-22 och 2012-05-16. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 80 till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bildningsnämnden beslut 2011-05-23 § 80 noteras till protokollet. 
-----  
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KS § 194/11 
AU § 208/11   11/KS0020 
Information gällande evenemangskalender samt samlings-
lokaler på hemsidan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 § 46 att följa upp bildningsnämndens 
svar på skrivelse från folkhälsorådet gällande evenemangskalender samt se över 
informationen på kommunens hemsida gällande samlingslokaler. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 81 att redovisa Karin Seebass 
redogörelse.  
 
Eva Larsson står som kontaktperson på kommunens hemsida för anmälan av 
evenemang. Hon lägger regelbundet in i evenemangskalendern och synliggör 
de evenemang som hon får tillsänt sig. Detta gäller samtliga evenemang från 
både föreningar och andra arrangörer.  
 
På bibliotekets anslagstavlor i foajén sätts det upp affischer men önskvärt vore 
också en tv-skärm eller anslagstavla i ett av bibliotekets stora fönster så att 
evenemang kan bli synligt utifrån. 
 
På Torsås kommuns hemsida under kultur, fritid och turism ligger sidan ”Boka 
lokaler”. Sidan innehåller information om tillgängliga lokaler i kommunen 
Kontaktpersoner till dessa är länkar till eventuella hemsidor. Sidan uppdateras 
av kultur och fritid.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att informationen från bildningsnämnden noteras till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informationen från bildningsnämnden noteras till protokollet. 
-----  
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KS § 195/11 
AU § 209/11   11/KS0020 
Information till ungdomar via nya kommunikationskanaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-01-19 § 46 att avvakta med att 
skapa en kommunal Facebook-sida. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23 § 84 föreslår att informationsansvarige 
Johan Blomqvist får i uppdrag att lägga upp en Facebook-sida för att där ge 
ungdomar en samlad information om alla evenemang i kommunen.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inom ramen 0,50 tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen  
     finns inget utrymme att arbeta med ovanstående uppdrag,  
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inom ramen 0,50 tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen  
     finns inget utrymme att arbeta med ovanstående uppdrag,  
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Informatör Johan Blomqvist 
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KS § 196/11 
AU § 211/11 11/KS0037 
Projekt, Samverkan för ett konkurrenskraftigare 
entreprenörskap i Kalmar län      
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef Tuulikki Åkesson informerar om projektet Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län. 
 
Status idag gemensam samverkan: 
 
• Västervik 
• Vimmerby 
• Hultsfred 
• Nybro 
• Emmaboda 
• Torsås   
• Öland (Borgholm/Färjestaden)  
 
Med men utan ”cash” insats på grund av låsta budgetar i andra projekt 
• Oskarshamn 
• Högsby 
• Mönsterås 
• Kalmar 
 
Mål och möjligheter: 
 
• Lyfta alla till samma minimum basnivå 
• Gemensam övergripande central projektorganisation 
• Gemensamt agerande ut mot marknaden 
• Gemensamma resurser och koordinering på projektnivå 
• Ökad profilering inom ”Profilområden” det vill säga samarbete över 

kommungränserna 
• Gemensam kapitalanskaffning. 

 
Ny gemensam struktur: 
 
• Formellt – ekonomisk förening 
• Egen juridisk enhet för att söka bidrag, knyta gemensamma avtal och 

samarbeten 
• Separat ekonomisk enhet utan påverkan utifrån gällande budget, med mera 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 196/11, Projekt, Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län      
 
Exempel på ekonomisk utväxling ”Guld” kontra ”Brons” 
 
Per år (2,5 – 3 år) 
 
”Brons” = lägre insats = mindre kapital = inga resurser för organiserad central 
draghjälp. (Tveksamt om man kan växla upp med Strukturfonden). 
 
8 kommuner x 100 000 kronor = 800 000 kronor, 30 % kommun 
                                800 000 kronor,  30 % Regionförbund 
              1 050 000 kronor, 40 % Strukturfond 
                                                 2 650 000 kronor 
                       331 250 kronor                   331 % Uppväxling av insatt kapital 
         231 250 kronor   ”Vinst” 
 
”Guld” = något högre insats = uppväxling genom strukturfonden = 
gemensamt överskott för organiserade delade centrala resurser och draghjälp. 
(Regionförbundet klarar max att växla upp cirka 2,5 mkr per år). 
 
8 kommuner x 315 000 kronor = 2 520 000 kronor,    30 % kommun 
                                2 520 000 kronor,    30 % Regionförbund 
                 3 300 000 kronor,    40 % Strukturfond 
                                                    8 340 000 kronor 
                       1 042 500 kronor                   331 % Uppväxling av insatt kapital 
            727 500 kronor  ”Vinst” 
 
Räknas Öland som en enhet blir ”Guld” 7 x 350 tkr istället, i övrigt detsamma. 
 
• Insatsen går direkt tillbaka till den lokala verksamheten (315 tkr per år), det 

vill säga kommunen förlorar inga pengar 
• 20 % av ”Uppväxlingen” går direkt tillbaka lokalt (145 tkr per år), det vill 

säga kommunen får direkt en avkastning. 
• 80 % av ”Uppväxlingen” nyttjas centralt i föreningen (8 x 582 tkr per år).  
 
För ”Guld” krävs ett godkännande på uppväxling från Regionförbundet samt en 
färdig ansökan för EU Strukturfonderna 2011-08-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att ställa sig positiva till projektet samt 
 
att slutligt beslut tas i kommunstyrelsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 196/11, Projekt, Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i projektet som pågår i två år (2012 – 2013), 
 
att finansiering för år 2012 sker genom anslag om 500 000 kronor för att 
     förstärka näringslivsverksamheten, för år 2013 tas det upp i budget- 
     processen. 
-----  
Sändlista 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum 
Kommunchef Jan Darell 
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KS § 197/11 
AU § 212/11 11/KS0146 
Kommunal hjälpmedelsförsörjning      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 200 att Avtal om service hjälp-
medel med mera sägs upp innan 2010-12-31 samt uppdra åt Primärkommunala 
nämnden tar fram ett förslag till kommunal samverkansmodell för hjälp-
medelsförsörjning i länets kommuner. 
 
Kalmar läns kommuner avser bilda en gemensam nämnd för hjälpmedels- 
försörjning och Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma 
nämnden. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun blir arbetsgivare för den 
personal som anställs för kommunernas gemensamma hjälpmedelsenhet. 
 
Kommunerna äger och finansierar hjälpmedelsenheten. Hjälpmedelsenheten 
fördelas proportionerligt mellan kommunerna baserad på nyckeltal per 
invånare. 
 
Agneta Karlsson, MAR informerar om Torsås kommuns framtida hjälpmedels- 
försörjning. 
 
Hjälpmedelsverksamheten i Torsås har satsat på inköp av nya hjälp medel. 
Detta har minskat kostnader för reparation och användning av tekniker. 
Kommunen har egen tekniker som reparerar inköpta hjälpmedel men även 
hanterar sängleveranser. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att inte ställa sig bakom förslaget, utan först undersöka möjligheten att driva  
     verksamheten i egen regi. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-08-09 
 
Avtal, verksamhetsbeskrivning, överenskommelse om delaktighet i 
upphandling och sortimentsgruppsarbete, överenskommelse om särskilda 
villkor för verksamhetsåret 2012, reglemente samt budget 2012 om gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamhet föreligger från Regionförbundet i Kalmar 
län. 
 
Primärkommunala nämndens protokoll 2011-06-30 § 30 föreligger. Håkan 
Algotssons framför genom protokollsanteckning att det i Torsås finns vissa 
tveksamheter kring upplägget och är därför inte beredd att vid Primär-
kommunala nämndens sammanträde ställa sig bakom förslaget till beslut.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Ärendet kommer att behandlas i Torsås kommunfullmäktige i september 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informationen noteras till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer för beslut i september 2011. 
-----  
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KS § 198/11 
AU § 191/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande maj 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande maj 2011. 
 
• Näktergalen 7, Uppsättande av plank 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     maj 2011.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     maj 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 199/11 
AU § 192/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under maj 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under maj 2011. 
 
• Atea Sverige AB, Licenser 
• Eniro Sverige AB, Medverkan i Eniros produkter 
• KLT Beställningscentral, Beställningar för anropsstyrd trafik 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-06-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under maj 
     2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut gällande inköp under maj 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 200/11 
AU § 193/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende 2011-04-19, 2011-05-04 och 2011-05-19. 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande anställning av kommunchef och bildningschef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07:  
 
att bjuda in inflyttarlots Sofie Nyström till arbetsutskottet under hösten 2011  
     för en redovisning av hennes utförda arbete. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut gällande personalärende. 
-----  
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KS § 201/11   11/KS0034 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2011-05-19, 2011-05-24, 2011-06-07,  
2011-06-21, personalutskottet 2011-05-20, 2011-06-08, Donations-  
kommittén 2011-05-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
----- 
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KS § 202/11 
KS § 158/11 
AU § 161/11    11/KS0037 
Representant i Möre ResursCentrums styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Möre ResursCentrums styrelse ingår idag tillförordnad kommunchef Kent 
Frost. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost fortsätter att representera Torsås  
     kommun i Möre ResursCentrums styrelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost fortsätter att representera Torsås  
     kommun i Möre ResursCentrums styrelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-05-31 § 158 samt 
 
att utse kommunchef Jan Darrell att representera Torsås kommun i styrelsen  
     för Möre ResursCentrum. 

-----                       
Sändlista 
Möre ResursCentrum 
Kommunchef Jan Darrell 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 203/11   11/KS0022 
Beslutsattestanter 2011, revidering  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2011-01-01 

 
Driftsbudget 

 
Ansvar Text Attestant Ersättare 

 
11 

 
Kommunchef 

 
Kent Frost  

  
Per Lindberg 

112 Ekonomichef Kent Frost Per Lindberg 
113 Personalchef Per Lindberg Kent Frost 
115 Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson Kent Frost 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Charlotte Sandell Kent Frost 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kent Frost 
1103 Flyktingsamordnare Charlotte Sandell Kent Frost 
912 Finansförvaltning Kent Frost Per Lindberg 
 
                   Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 

 
11 

 
Kommunchef 

 
Kent Frost 

 
Per Lindberg 

112 Ekonomichef Kent Frost Per Lindberg 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Per Lindberg 
1122 Ekonomiassistent, kassa/bank Kent Frost Per Lindberg 
1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Per Lindberg 
1132 Personalassistent Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 2 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 

        
Kommunstyrelsen beslutar 2011-01-11: 
 
att godkänna förslag till beslutsattestanter och ersättare från och med  
2011-01-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 203/11, Beslutsattestanter 2011, revidering  
 
Revidering av beslutsattestanter och ersättare från och med 2011-07-01 

 
Driftsbudget 

 
Ansvar Text Attestant Ersättare 

 
11 

 
Kommunchef 

 
Jan Darrell  

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Jan Darrell 
113 Personalchef Per Lindberg Jan Darrell 
115 Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson Jan Darrell 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Jan Darell  Kent Frost 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Jan Darrell 
1103 Flyktingsamordnare Jan Darell Kent Frost 
912 Finansförvaltning Kent Frost Jan Darrell 
 
                   Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 

 
11 

 
Kommunchef 

 
Jan Darrell 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Jan Darrell 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Jan Darrell 
1122 Ekonomiassistent, kassa/bank Kent Frost Jan Darrell 
1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Jan Darrell 
1132 Personalassistent Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
   Kent Norrman 
1133 Löneassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
   Kent Norrman 
1134 Löneassistentbefattning 2 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
   Kent Norrman 

        
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revideringen av beslutsattestanter och ersättare från och med  
     2011-07-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunkansli, Ekonomiavdelning, Personalavdelning 
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KS § 204/11    11/KS0151 
Ledamot till Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och 
hembygd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har 2011-02-14 mottagit en ändringsanmälan 
gällande Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd. För att 
ändringen ska kunna registreras i stiftelseregistret ska uppgifter om vem som 
har utsett vilka ledamöter skickas till Länsstyrelsen Östergötland. 
 
I stiftelsens stadgar D § 6 framgår det att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. 
En ledamot ska utses av Länsförsäkringar, en av kommunstyrelsen i Torsås 
kommun och de tre övriga av styrelsen själv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetsutskottet uppdras att utse en representant. 

-----                       
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 205/11    11/KS0 
Förfrågan om markköp på del av fastigheten Bergkvara 2:1 
”Kajutan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Muntlig förfrågan har inkommit från Almar Larsen och Vivianne Ahlm, Norge 
om att få köpa fastigheten Kajutan i Bergkvara. 
 
Köparna ska framöver sälja sina fastigheter i Norge och uppföra ett bostadshus 
på fastigheten del av Bergkvara 2:1 ”Kajutan”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell uppdras att kontakta och informera Almar 
     Larsen och Vivianne Ahlm, Norge om möjligheten om att få teckna option  
     på köp av nämnda fastighet samt 
 
att upprätta ett förslag på ett avtal. 
-----  
Sändlista 
Almar Larsen och Vivianne Ahlm, Norge 
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KS § 206/11 
AU § 215/11 11/KS0145 
Förfrågan om markköp på Matrosgatan 6, Däcket 15 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Anders Johansson, Bergkvara om att få köpa 
fastigheten på Matrosgatan 8, Däcket 15 i Bergkvara. 
 
Anders Johansson har för avsikt att köpa fastigheten på Matrosgatan 6. Tanken 
är att fastigheterna slås samman till en fastighet för att kunna bygga ut bostads-
huset samt bygga ett större garage.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att ställa sig positiva till att sälja fastigheten, 
 
att efterhöra med tidigare intressenter om intresse kvarstår att köpa fastigheten  
     Däcket 15, 
 
att därefter lämna slutligt besked till Anders Johansson, Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-08-09 
 
Tidigare intressenter avstår att köpa fastigheten på Matrosgatan 6, Däcket 15 
och besked har lämnats till Anders Johansson, Bergkvara. 
 
Förslag föreligger på köpeavtal tecknat med Anders Johansson och Caroline 
Rooth på fastigheten Däcket 15. Fastigheten som har en areal på 916 kvm 
överlåtes till en köpesumma av 45 800 kronor. 
 
I en skrivelse daterad 2011-08-02 från Anders Johansson lämnas ett bud på 
Däcket 15 om 20 kronor per kvm, det vill säga en totalsumma av 18 320 
kronor. 
 
Motiveringen är bland annat  
 
• att tomten är liten och inklämd 
• en kostnad om 25 000 kronor för VA kommer att påföras köparen som 

inte nyttjas 
• med mera. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 206/11, Förfrågan om markköp på Matrosgatan 6, 
Däcket 15 
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på köpeavtal med Anders Johansson och 
     Caroline Rooth på fastigheten Däcket 15 samt 
 
att avslå framställan från Anders Johansson daterad 2011-08-02 om att sänka  
     köpesumman på fastigheten till 18 320 kronor. 
-----  
Sändlista 
Anders Johansson och Caroline Rooth 
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KS § 207/11 11/KS0147 
Förstudie om utveckling av kommunikationsverktyg och digital 
infrastruktur i södra Småland  
 
Ärendebeskrivning 
 
Målet med förstudieprojektet är att ta fram en grund för ett till en början 
regionalt projekt som går ut på att skapa en Interaktivt Mediacenter i Regionen 
Södra Småland och att bygga en teknikgrund och en mötesplats för att arbeta 
med: 
 
• Regional Public Accesskanal – via det digitala kabelnätet och regional 

Webb-TV 
• Demokrati och kommunikation 
• Utbildning och information 
• teknisk infrastruktur för interaktiv kommunikation samt kultur och 

samhällsutveckling i regionen. 
 

Södra Småland får genom ett aktivt centrum möjlighet att bygga ett nätverk 
med verktyg inom kommunikation, som ger hela regionen kompetens att 
använda den digitala infrastrukturen i utvecklingen av samhällsfunktioner och 
näringsliv. 
 
Syftet är att undersöka möjligheterna för genomförandet av projektet. 
Förstudien behöver komma igång senast i september 2011. 
 
Projektet omfattar de två geografiska områden som både Leader- Linné och 
Leader Småland Sydost omfattar.  
 
Genom ett mediacenter i länet kan kommunerna skapa demokrati-TV genom 
att sända kommunfullmäktigemötena live på både TV och Webb, samt arkivera 
de indexerade sändningarna på fil- och eller DVD för framtida användning 
eller för att göra mötena offentliga för alla som vill. 
 
Förslag på projektplan föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet samt 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 


