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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-09-19, 17.30 – 18.30     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Inga-Britt Karlsson, S tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S 
 Monica Fredriksson, TP 
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 
 Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare 
 Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare 
 Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare      
 Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare 
  
Utses att justera Inga-Britt Karlsson, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-09-20 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 245 - 250 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Inga-Britt Karlsson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-09-19        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-09-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-10-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 245 - 250 
 

§ 245 Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
§ 246 Delårsbokslut, Torsås Bostads AB 
§ 247 Delårsbokslut, Torsås Fastighets AB 
§ 248 Delårsbokslut, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 249 Delårsbokslut, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 250 Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 2011 
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KS § 245/11 
AU § 284/11   
KS § 223/11 
AU § 262/11 
KS § 197/11 
AU § 212/11 11/KS0146 

Kommunal hjälpmedelsförsörjning                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 200 att Avtal om service 
hjälpmedel med mera sägs upp innan 2010-12-31 samt uppdra åt 
Primärkommunala nämnden tar fram ett förslag till kommunal 
samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjning 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. 
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Fortsättning 
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Fortsättning § 245/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Primärkommunala nämndens protokoll 2011-06-30 § 30 föreligger. Håkan 
Algotsson 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.  
 
Ärendet kommer att behandlas i Torsås kommunfullmäktige i september 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att informationen noteras till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer för beslut i september 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
är ärendet färdigberett tas det upp vid kommunstyrelsens sammanträde  
2011-09-06 annars tas det upp vid kommunstyrelsens extra samman- 
träde 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2011-09-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
MAR Agnetha Karlsson lämnar en redovisning över alternativen samverkan 
med övriga kommuner eller driva i egen regi. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att ekonomikontoret uppdras att ta fram underlaget för 21 433 772 kronor som  
     är skillnad mot nuvarande kostnad enligt bilaga 5 budget år 2012, 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-09-19: 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C sammanfattar från Primärkommunala 
nämndens sammanträde 2011-09-15. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 245/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Kommunen samverkar om hjälpmedelsförsörjning med kommunalt ägande 
som utgångspunkt och bas. 
 
En länsövergripande Hjälpmedelsenhet för avancerade hjälpmedel och 
specifika kompetenser. 
 
Kommunala basförråd kvarstår och modifieras efter lokala förutsättningar. 
 
Kommunerna kommer att samverka om: 
 
• avancerade hjälpmedel 
• upphandling 
• recirkulation 
• reservdelar 
• policy – riktlinjer 
• utbildning 
• lagerplats/logistik. 

 
Beräknad uppskattad kostnad för kommunernas gemensamma hjälpmedels-
enhet 27 559 553 kronor.  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S vill att 
kommunen driver det i egen regi. 
 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare tillika socialnämndens ordförande 
vill att kommunen driver det i egen regi. Det finns ett problem och det är den 
konflikt som finns mellan cheferna. 
 
Marcus Johansson, C vill ha anteckna till protokollet sin avvikande uppfattning 
när det gäller att driva det i egen regi. 
 
Yrkande och proposition 
 
Eva-Kristina Berg, C yrkar bifall till att driva hjälpmedelsförsörjningen i egen 
regi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Eva-Kristina Bergs, 
C yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 245/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att medverka i den gemensamma kommunala hjälpmedels-  
     försörjning och istället driva det i egen regi. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 246/11 
AU § 292/11  11/KS0160 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Bostads AB 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för 
godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 247/11 
AU § 293/11  11/KS0161 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Fastighets 
AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för 
godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 248/11 
AU § 294/11 
AU § 250/11   11/KS0162 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett 
med företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte 
särskilt ljus. Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan 
eventuellt bli nödvändigt med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås  
     Fjärrvärmenät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för  
     godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 249/11 
AU § 295/11 
AU § 250/11   11/KS0163 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett 
med företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte 
särskilt ljus. Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan 
eventuellt bli nödvändigt med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås 
     Fjärrvärmenät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för  
     godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 250/11 
AU § 297/11 
KF § 102/11 11/KS0014 
Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fondutdelningen ur Syskonen Johanssons Stipendiefond för 2011 är 120 913 
kronor. 
 
För att inte bli skatteskyldiga måste det tas ut 97 000 kronor före november 
månads utgång 2011. 
 
Ordförande Sten Bondesson, C överlämnade vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2011-06-13, stipendium om 40 000 kronor.  
 
Övriga utgifter som tillkommit är annonskostnader. 
 
Detta innebär att minst 46 800 kronor måste tas ut för att kommunen inte ska 
bli skatteskyldiga. 
 
Fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning av ungdom 
över 18 år bosatta i Torsås nuvarande kommun. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 250/11, Utdelning Syskonen Johanssons 
Stipendiefond 2011 
 
Olika förslag på utdelning framkom vid dagens sammanträde. 
 
• Annonsera igen 
• Avgångsklass gymnasiet 3:e året 
• Volontärer 
• Föreningslivet 
• Årskurs nio, Torskolan för en resa till koncentrationsläger i Polen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium/fondkommittén föreslår  
2011-09-08: 
 
att överlämna cirka 50 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt kunna göra  
     en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda 
grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna cirka 50 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt kunna göra  
     en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda 
grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna mellan 50 000 – 55 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt  
     kunna göra en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda 
grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
att någon från skolförvaltningen återkomma till kommunstyrelsen, med en  
     redovisning från resan. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden / Klass 9, Torskolan 
Åsa Carlsson, ekonomikontoret 


