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§ 252 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-09-06, 2011-09-19  
§ 253 Förändrade budgetförutsättningar, Budget 2012 - 2014  
§ 254 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011  
§ 255 Budgetuppföljning januari – augusti 2011, Kommunstyrelsen  
§ 256 Budgetuppföljning januari – augusti 2011  
§ 257 Tilläggsavtal på fem flyktingar utöver det nuvarande avtalet under 2011 
§ 258 Kommunledningen informerar   
§ 259 Vindexpo Bergkvara 
§ 260 Nyttjanderätt av mark, Applerum 5:6 del av  
§ 261 Översyn arvodesreglemente   
§ 262 Medborgarförslag – Omfördelning av medel 
§ 263 Tillfälligt utlånande av hjälpmedel   
§ 264 Avgifter för vård- och stödtjänster   
§ 265 Arbetsintegrerade sociala företag i samverkan  
§ 266 Information, förstudie för kollektivtrafikanläggning E22 vid Söderåkra 
§ 267 Projektgrupp, ombyggnad Torskolan   
§ 268 Budgetsammanträde i november 2011  
§ 269 Decembersammanträde 2011    
§ 270 Dagordning för kommunfullmäktige 2012  
§ 271 Sammanträdestider 2012     
§ 272 Redovisning enkät inflyttarservice   
§ 273 Länsövergripande marknadsföring   
§ 274 Bibliotekslokal Torsås kommun   
§ 275 Avtal om disposition av simbadsanläggning  
§ 276 Redovisning delgivningsärende 
§ 277 Anmälan arbetsutskott 2011-08-30, 2011-09-13  
§ 278 Landsbygdskonferens i Emmaboda 2011    
§ 279 Informationsärende, Polismyndighetens beslut 
§ 280 Remiss - Leaderprojekt Bygdens marknad 
§ 281        Redovisning preliminär befolkningsstatistik 
§ 282        Skolskjutstrafiken på glesbygden, linjelagd 
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KS § 252/11 11/KS0034 
Föregående sammanträdesprotokoll      
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-09-06 och 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.  
-----  
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KS § 253/11 11/KS0071 
Förändrade budgetförutsättningar, Budget 2012 - 2014      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förändrade budgetförutsättningar för Torsås kommun. 
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 11:39 (2011-09-29) 
 
Tkr Ram 

2012 
Ny 

prognos 
Diff 2013 2014 

      
Antagen folkmängd 1/11 året 
innan 

 
6 892 

 
6 875 

 
 

 
6 800 

 
6 725 

      
Skatteintäkter 241 303 234 575 -6 728 244 679 255 690 
Skatteavräkning  1 286 1 286   
Mellankommunal utjämning 414 414 0 197 131 
Inkomstutjämningsbidrag 74 303 75 928 1 625 73 658 71 292 
Kostnadsutjämningsbidrag 2 998 3 300 302 3 264 3 228 
Regleringsbidrag 2 804 3 461 657 2 015 98 
LSS-utjämning -1 575 1 085 2 660 1 073 1 062 
Fastighetsavgift 13 820 13 820 0 13 820 13 820 
Skatter och bidrag 334 067 333 869 -198 338 706 345 321 
 
Resultaträkning, tkr 2012 2013 2014 

Budgeterat resultat, kommunfullmäktige juni 2011 1 000  3 895  3 929 
Ny prognos skatter och bidrag   -198 -1 953 -1 543 
Förändring generella statsbidrag    448     482     806 
Budgeterat resultat 1 250   2 424 3 192 
    
Spec förändringar generella statsbidrag    
Effektiviseringar nya gymnasieskolan 489   
Fler nationella prov 55   
Lärarlegitimation -96   
Summa 448   
 
Ny skatteprognos kommer 2011-10-14. 
 
Ekonomichefen återkopplar till Sveriges kommuner och landstings föredragning på 
kommunfullmäktige 2010-01-27 § 2 gällande demografiskt beting samt nettokostnaden i 
förhållande till standardkostnaden. 
 
Med utgångspunkt från det nuvarande ekonomiska läget samt inte minst de prognoser som 
finns för 2012 – 2014, så är det ett mycket allvarligt läge och enligt våra styrprinciper 
rekommenderar ekonomichefen att åtgärder måste omgående genomföras. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 253/11, Budget 2012 – 2014 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag på förändrad ledningsorganisation i 
Torsås kommun. 

 
Torsås kommun är en befolkningsmässigt liten kommun vilket innebär en del svagheter 
framför allt när det gäller möjligheten att tillgodose behovet av särskilda kompetenser inom  
alla kommunala område. 

 
Den mindre kommunens fördel är däremot möjligheten att ha en överblick över helheten 
och skapa en sammanhållen ledning av alla verksamheter. 

 
För att ta vara på denna fördel och samtidigt se möjligheten till samordning av kompetens-
behoven i en liten kommun föreslås att Torsås kommuns förvaltningsledning nu 
organiseras om och att det bildas ett centralt kommunledningskontor med stabsfunktion. 

 
Förändringen innebär kommunchefen i den nya organisationen inte bara är ledare för 
socialchef, bildningschef och samhällsbyggnadschef. Denna högsta ledningsorganisation 
skall dessutom flyttas samman till ett gemensamt kommunledningskontor för att skapa en 
naturlig daglig kontakt mellan kommunens ledande chefer. De viktigaste målen i denna 
organisation är  
att skapa ett sammanhållet lednings- och uppföljningssystem över förvaltningsgränserna,  
att se nya möjligheter till samverkan mellan förvaltningarna,  
att öka chefernas kunskaper om andra förvaltningar,  
att  verka för ett gemensamt ansvarstagande för hela den kommunala verksamhetens 
ekonomi och kvalitet 

 
Till stöd för chefsgruppens arbete inrättas också en särskild enhet under ekonomikontoret 
med uppdraget att utveckla och förvalta ett gemensamt ekonomi och kvalitetssystem för en 
tydligare styrning av kommunens resursfördelning och en stärkt uppföljning, kontroll och 
jämförelser av verksamheternas kvalitet och budgetföljsamhet. 

 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans 
med övriga förvaltningschefer genomföra denna nyorganisation och att i samband med 
detta vidta nödvändiga förändringar av personalorganisationen över förvaltningsgränserna 
samt omdisponeringar av kommunkontorens lokaler och kontorsutrymmen. 

 
Förändringen genomförs under första halvåret 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost.  
-----  
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KS § 254/11 11/KS0013 
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i Torsås 
kommun      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av 
kommunens delårsrapport. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten ”Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i Torsås kommun 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. Här framgår också vad som krävs 
för att delårsrapporten ska uppfylla lagens krav och god redovisningssed. 
 
Revisorerna rekommenderar 
 
• att kommunstyrelsen utvecklar och kompletterar delårsrapporten för att fullt ut 

uppfylla lagens krav och god redovisningssed,  
• att förvaltningsberättelsen utvecklas för att få en ”röd tråd” mellan budget, delårs- 

rapport och årsredovisning i struktur och innehåll, för att möjliggöra uppföljning på ett 
enkelt och tydligt sätt, 

• att delårsrapporten utvecklas med analys och väsentliga förhållande för att kunna göra 
en bedömning av kommunens resultat och tillstånd. 

 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2011-11-15. Rapporten lämnas 
för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-26 redovisar Lars Carlson, förtroendevald 
revisor syftet med granskningen samt revisorernas bedömning. 
 
Ekonomichef Kent Frost gör en jämförelse med Borås stads delårsrapport som är större än 
Torsås kommun och det visar sig att rapporterna är ganska lika förutom att Torsås har 
notförteckning med i sin.  
 
I Torsås kommun lämnas månadsvis under löpande år en utförlig redovisning från 
kommunens nämnder avseende resultat, budgetföljsamhet och planerade åtgärder.  
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott och vidare till kommun-
styrelsen. Detta system kommer att utvecklas ytterligare och bedöms ha störst betydelse för 
möjligheten att följa upp och utvärdera kommunens verksamhet och service. Detta innebär 
att delårsbokslutets betydelse som instrument för styrning och uppföljning minskar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 254/11, Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 
i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunfullmäktige godkänner att delårsbokslutet fortsättningsvis inte måste uppfylla 
    lika höga redovisningskrav som årsbokslutet. Den ska innehålla minst resultatrapport  
    med årsprognos, nämndernas kommentarer till budgetavvikelser, balansräkning och 
    finansieringsanalys, 

 
att en mer utförlig förvaltningsberättelse och djupare analysarbete hänskjuts till års- 
     bokslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-10-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 255/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning januari – augusti 2011 med helårsprognos, 
kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 1,1 mkr i budgetuppföljningen för  
januari – augusti 2011. 
 
Kalmar Läns Trafik AB – 0,1 
Bergkvara sjöfartsmuseum – 0,3 (utvändiga åtgärder) 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB – 0,2 
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 0,8 (lägre driftbidrag) 
Samhällsbyggnadschef vakant september – oktober 2011 + 0,1 
Inflyttarservice – 0,1 
Vindkraftsexpo – 0,1 
Vågen – 0,4 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – augusti 2011. 
-----  
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KS § 256/11 11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 2011 med 
helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 1,1 mkr. 
 
Kalmar Läns Trafik AB – 0,1 mkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum – 0,3 mkr (utvändiga åtgärder) 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB – 0,2 mkr 
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 0,8 mkr (lägre driftbidrag) 
Samhällsbyggnadschef vakant september – oktober 2011 + 0,1 mkr 
Inflyttarservice – 0,1 mkr 
Vindkraftsexpo – 0,1 mkr 
Vågen – 0,4 mkr 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,3 mkr.  
 
Gata/park – 500,0 tkr gällande vinterväghållningen, gatubelysning och småbåtshamn 
VA – 850,0 tkr mindre intäkter än beräknat samt ökade energikostnader och slam-
hanteringskostnader. 
 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mkr. 
 
Äldreomsorgen totalt enligt budget, förutom centralt budgeterade besparingsåtgärder som 
ej får full genomslag i år – 1,9 mkr 
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,2 mkr 
Försörjningsstöd – 1,1 mkr 
Utredningar IFO – 0,9 mkr 
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS + 1,6 mkr 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett positivt årsresultat på 2,2 mkr. 
Nämnderna visar negativa avvikelser med totalt 5,9 mkr medan finansförvaltningen väntar 
överskott med 8,1 mkr. 
 
Riktpunkt 67 %. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     augusti 2011 med helårsprognos.  
-----  
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KS § 257/11 11/KS0016 
Tilläggsavtal på fem flyktingar utöver det nuvarande avtalet under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 § 80 att teckna överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Kalmar län om mottagande av femton flyktingar och andra 
skyddsbehövande samt att utreda möjligheten att ta emot ensamkommande barn och unga 
i mindre omfattning. 
 
Integrationsenheten tycker att verksamheten är fullt kapabel och utrustad för att kunna ta 
emot fler flyktingar under 2011. Därför vill introduktionshandläggare Tara Braem att 
kommunstyrelsen beslutar om ett tilläggsavtal på ytterligare fem flyktingar vid sidan av det 
nuvarande avtalet som finns på femton flyktingar per år. 
 
Mona Magnusson, M tar inte ställning till något beslut utan inväntar ett sammanträffande 
med sin partigrupp. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta frågan till arbetsutskottet samt 
 
att samtidigt redovisas en lägesrapport om antalet flyktingar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
Tara Braem 
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KS § 258/11 11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar: 
 
• Rekrytering pågår gällande samhällsbyggnadschef, 
• Från informationen gällande RUS, 
• Mötet med näringslivet på Möre ResursCentrum som var mycket positivt, 
• Planering av företagsbesök för kommunstyrelsens ledamöter, heldag, 4 – 5 olika 

företag, 
• Ekonomichef Kent Frost och kommunchef Jan Darrell har påbörjat arbetet med att 

utveckla styrmodellen, 
• Arbetet pågår med ett arbetsmöte för ledamöterna i kommunfullmäktige, 
• Förfrågan om intresse finns för ett studiebesök vid vindkraftsparken i Gettnabo,  
• Information om pågående planer söder Bergkvara, Sweco är bortkopplade från 

planarbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-10-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 259/11 
KS § 235/11 10/KS0146 
Vindexpo Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Rune Franzén redovisar förstudie Vindexpo – Sydöstra Sveriges kunskapsplatser 
för vindbruk.  
 
Förstudien ska analysera möjligheten att utveckla Vindkraftsexpo i Bergkvara till Vindexpo 
– Sydöstra Sveriges kunskapsplatser för vindbruk.  
 
Målet med satsningen bygger på den vision som tagits fram som ett första steg i en 
utveckling av vindkraftsexpon i Bergkvara. Man vill verka för en positiv utveckling av 
vindkraft som ett led i att gå mot en fossilbränsle fri energianvändning. 
 
Expon ska vända sig till industrin, projektörer, köpare och säljare. Andra målgrupper är 
elever i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Offentliga sektorn såsom olika 
myndigheter, kommuner och politiker kan dra nytta av ett ställe där kunskapen är samlad. 
Sist men inte minst ses allmänheten som en stor och betydelsefull målgrupp. 
 
Resultatet visar att omfattande utbyggnad av vindkraft planeras i sydost både till land och 
havs. Inom näringslivet pågår förberedelse för att bli nya leverantörer. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att utifrån förstudien bjuda in intressenter för en diskussion om ett eventuellt   
     framtida vindkraftsexpo i Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från sammanträffandet med en del av 
intressenterna i förstudien om en eventuell framtida vindkraftsexpo i Bergkvara. 
 
På mötet framkom att det som var mest intressant är ett mobilt expo.  
 
Kontakt kommer att tas med de övriga intressenter som inte kunde medverka vid mötet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
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KS § 260/11 
AU § 278/11  11/KS0180 
Nyttjanderätt av mark, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Berth och Carina Johansson, Torsås ansöker om att få nyttja cirka 180 kvm på del av 
Applerum 5:6 i anslutning till Applerum 12:1. 
 
Carina Johansson godkänner även att markyta utökas mot Orregatan vilket ger en 
nyttjanderätt på cirka 400 kvm istället. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta avtal om markdisposition med Berth och Carina Johansson på del  
     av fastigheten Applerum 5:6, cirka 400 kvm, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprätta avtal om markdisposition med Berth och Carina Johansson på del  
     av fastigheten Applerum 5:6, cirka 400 kvm, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Berth och Carina Johansson, Torsås  
För kännedom till samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 261/11 
AU § 279/11  11/KS0036 
Översyn arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom Irma Folkesson, C avsade sig uppdraget som ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet anser Irma att det är lämpligt att arvodet för uppdraget som 
bildningsnämndens ordförande blir ett delat arvode. Lämpligen bör arvodet ligga på 
ungefär samma nivå som för 2:e vice ordförande i bildningsnämnden. Detta bör gälla från 
och med 2011-09-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från ordförandes   
      arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från ordförandes   
      arvode, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 261/11, Översyn arvodesreglemente 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 262/11 
AU § 282/11   
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 kommunfullmäktige 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 § 262/11, Medborgarförslag – Omfördelning av medel 
gällande miljöpris 2009-2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen när samhällsbyggnadskontoret lämnat  
     svar på varför miljöpriset inte delats ut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-08-23 § 143 att meddela kommun-styrelsen att 
lämpliga kandidater ej fanns. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 263/11 
AU § 286/11  11/KS0177 
Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
 
Ärendebeskrivning 
 
MAR Agnetha Karlsson har i en skrivelse till socialnämnden föreslagit att avgiften för 
utlåning av tillfälliga hjälpmedel (100 kronor per hjälpmedel) bör ändras till 100 kronor per 
hjälpmedel och månad. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 100 att förslå kommunfullmäktige att  
 
* fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
   medel och månad,  
 
* att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
   samt  
 
* att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 264/11 
AU § 287/11 11/KS0175 
Avgifter för vård- och stödtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Våren 2010 beslutade nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i 
landstinget att ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar Län” ska införas och gälla vård och stöd till målgruppen. 
 
Modellen bygger på att personen med psykisk funktionsnedsättning erbjuds en case 
manager – en namngiven person som är utsedd av de ansvariga organisationerna för att 
samordna insatserna. Case manager (CM) har mandat att samordna och utvärdera stödet 
och vården för personen under hela den tid som personen vill ha stöd från samhället. 
 
Utbildningen av 120 CM har påbörjats och beräknas vara slutförd under år 2013. Våren 
2012 examineras de första 40 CM i Kalmar län. 
 
Med funktionen CM införs en helt ny samordningsinsats som erbjuds till personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län. Då inställer sig frågan om insatsen ska 
avgiftsbeläggas. 
 
Enligt så väl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen ska landsting och kommuner 
ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar län är en sådan överenskommelse. 
 
Uppdraget som CM är en förutsättning för ett reellt samarbete mellan kommun och 
psykiatri på individnivå. Insatsen är ett erbjudande till brukaren och en hjälp för 
organisationerna för att kunna uppfylla vad som sägs i lagarna om samarbete. Den bör 
därför inte avgiftsbeläggas. Det innebär att CM:s samtliga uppgifter enligt ”Modellen för 
sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län” ska vara 
avgiftsfria för brukaren. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 264/11, Avgifter för vård- och stödtjänster 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 265/11 
AU § 288/11  11/KS0015 
Arbetsintegrerade sociala företag i samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet har för avsikt att stödja de grupper som vill gå vidare till socialt företagande, 
alternativt stärka de företag som redan bildats.  Detta skall ske dels genom stöd i 
affärsutvecklingsprocessen, dels i workshop och dialogseminarier, men även genom att 
bygga ett starkt regionalt nätverk för dessa grupper. Arbetet ska ske utifrån varje lokal orts 
förutsättningar. 

 

Tanken är att samtliga aktörer som vill delta i projektet kan kartlägga de lokala behoven och 
arbeta med nyrekryteringar till de påbörjade grupperna. Deltagarna i projektet ska under 
genomförandefasen bland annat arbeta med att hitta hållbara affärsidéer som möjliggör att 
fler får plats på den vidgade arbetsmarknaden.  

 

Projektet beräknas pågå under 2,5 år med början januari 2012. Första halvåret är en 
mobiliseringsfas där inblandade aktörer gemensamt planerar genomförandefasen. Under 
mobiliseringsfasen kommer det att arbetas med att rekrytera deltagare samt arbeta fram hur 
samverkan med kommun och Arbetsförmedling kan fungera. Dessutom ska det bildas en 
referensgrupp. Under genomförandefasen kommer arbetet med att utveckla affärsidéer och 
bygga upp verksamheten. 
 
 I Torsås kommun friställs ett stort antal personer från Faurecia, med en slutlig avveckling 
årsskiftet 2011-2012. Här behövs många insatser och socialt företagande kan vara ett av 
verktygen.  

 

Ansökan lämnas in till Europeiska Socialfonden programområde 2, 2011-09-14. 
 

Besked lämnas under december och projektstart januari 2012 för en mobiliseringsfas på sex 
månader. 
I mobiliseringsfasen arbetas det fram en plan för samverkan och genomförande inklusive 
projektbudget för perioden augusti 2012 - juni 2014. Den offentliga medfinansiering under 
mobiliseringsfasen är 25 % och 60 % under genomförandefasen. Den kan till exempel 
bestå av lokalkostnader och arbetstid från berörd personal och deltagare.  
 
Projektägare är Coompanion i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att ställa sig bakom projektet arbetsintegrerade sociala företag i samverkan,  
 
att informera kommunstyrelsen om beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 265/11, Arbetsintegrerade sociala företag i samverkan 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen om att ställa sig bakom projektet arbetsintegrerade sociala företag  
     i samverkan. 
-----  
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KS § 266/11 
AU § 291/11  11/KS0182 
Förstudie för kollektivtrafikanläggning E22 vid Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att fler ska välja att åka buss arbetar Kalmar Läns Trafik AB för att minska restiderna 
bland annat på sträckan mellan Karlskrona och Kalmar. 
 
Genom att flytta ut hållplatser till större stråk istället för att bussen går in i samhällen spar 
tid. 
 
Trafikverket och Kalmar Läns Trafik AB (KLT) planerar ett nytt hållplatsläge på E22 för 
snabbussen mellan Karlskrona och Kalmar, linje 500 med tillhörande gångvägar och 
pendlarparkering vid Söderåkra. 
 
Förstudiearbetet väntas vara klart hösten 2011 och därefter tas beslut om och hur arbetet 
ska drivas vidare. 
 
Skriftliga synpunkter ska inlämnas senast 2011-09-30 till Trafikverket, 551 91 Jönköping, 
märkt TRV 2011/37304. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att förorda alternativet med hållplatslägen (B) utmed ramper och tänkbart läge  
     för parkering (P) enligt utskickad förstudie. 
 
att informera kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande synpunkter på förstudien för kollektivtrafikanläggning  
     E22 vid Söderåkra. 
-----  
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KS § 267/11 
AU § 296/11 11/KS0184 
Projektgrupp, Ombyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige upphävde 2011-06-13 § 88 fullmäktiges beslut 2010-04-21 § 46  att 
Torsås Fastighets AB tillsammans med bildningsnämnden projekterar och genomför en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek.  
 
Samtidigt fick Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden uppdraget att påbörja planering 
och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan som i huvudsak följer det nya 
förslag som har presenterats. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens presidium ska ingå i den projektgrupp som ska ta hand om  
     planeringen av Torskolans renovering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens presidium ska ingå i den projektgrupp som ska ta hand om  
     planeringen av Torskolans renovering. 
-----  
Sändlista 
För kännedom till: 
Torsås Fastighets AB 
Bildningsnämnden
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KS § 268/11 
AU § 298/11 
KF § 104/11 11/KS0001 
Budgetsammanträde i november 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 18.00. 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 269/11 
AU § 299/11 
KF § 105/11 11/KS0001 
Decembersammanträde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utdelning av hedersgåvor/avtackning av kommunfullmäktigeledamöter som avgår under 
2011 sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
 
Förslag framkom att utdelningen av hedersgåvor/avtackning av ledamöter i stället läggs en 
annan kväll antingen innan fullmäktigesammanträdet eller efter. 
 
Alternativa förslag på lokal för decembersammanträdet: 
 
• Torskolans matsal (anbud catering)  
• Ta in anbud från Möre Hotell, Dalskärs Sjökrog och Gullabo Värdshus 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att decembersammanträdet 2011 läggs under två kvällar, en kväll för  
     sammanträdet och en kväll för avtackningar. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 270/11 
AU § 300/11 
KF § 106/11 12/KS0001 
Dagordning för kommunfullmäktige 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på olika ärende som kommunfullmäktiges dagordningen kan kompletteras med  
 
• Olika teman 
• Information från ledamöter som tilldelas olika uppdrag av kommunfullmäktige, till 

exempel begravningsombud, vigselförrättare, nämndemän med mera 
• Information från kommunens bolag/förbund 
• Information från kommunens nämnder/förvaltningar 
• Information från myndigheter 
• Diskussionsmöte   
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträde 
     2012, boka in datum för olika aktiviteter utifrån ovanstående förslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträde 
     2012, boka in datum för olika aktiviteter utifrån ovanstående förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med fullmäktiges sammanträde 2012, boka in datum för olika aktiviteter  
     utifrån ovanstående förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 271/11 
AU § 301/11 
KF § 107/11 12/KS0001 
Sammanträdestider 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål föreligger från ekonomiavdelningen om att flytta kommunstyrelsens 
sammanträde till sista veckan varje månad. 
 
Om sammanträdet flyttas kan ledamöterna få en aktuell budgetuppföljning från nämnderna 
som redovisas direkt till kommunstyrelsen. För att budgetuppföljningen ska vara 
godkänd av respektive nämnd innan redovisning i kommunstyrelsen måste 
nämnderna utgå från kommunstyrelsens sammanträdesdatum när de sätter sina 
datum för sammanträde. 
 
Om detta godkänns innebär det att kommunfullmäktige får flytta sina sammanträden minst 
fjorton dagar efter kommunstyrelsens sammanträde, som då kommer att infalla tredje 
veckan varje månad. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att se över möjligheten att eventuellt flytta sammanträdena under 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att förslag upprättas på sammanträdestider för 2012 utifrån ovanstående, 
 
att förslaget redovisas på kommunstyrelsen 2011-10-04. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2012 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  17 Augusti  14 
Februari  7 September  4, 18 
Mars  6, 20 Oktober  16 
April  3, 17 November  6, 20 
Maj  8, 22 December  4 
Juni  12 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 271/11, Sammanträdestider 2012 
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Februari   21 Augusti  21 
Mars   14 September  11 
April  10 Oktober  2 
Maj  15 November  13 
Juni  5 December  11 
 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  31 Augusti  28 
Februari  28 September  25 
Mars  27 Oktober  30 
April  24 November  27 
Maj  29 December  18 
Juni  19 
 
Sammanträdet börjar kl 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  13 Augusti  13 
Mars  12 September  10 
April  16 Oktober  15 
Maj  14 November  12 
Juni  11 December  10  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 12 november och 10 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 271/11, Sammanträdestider 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2012 för arbetsutskottet, personalutskottet samt  
     kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och anta sina sammanträdestider för 2012 utifrån 
     kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2012 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och Kalmar Läns  
     Tidning. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 272/11 
AU § 303/11 
KS § 189/11 11/KS0017 
Redovisning enkäter in- och utflyttning  
 
Ärendebeskrivning 
 
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 2011-08-09: 
 
att notera informationen om enkäten som utskickats till 109 personer som valt  
     att flytta till Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-26: 
 
Sofie Nyström, inflyttarlots redovisar studien kring in- och utflyttning i Torsås kommun. 
 
Syftet med studien är att identifiera vilka människor som flyttar till- respektive från Torsås 
kommun samt att undersöka vilka faktorer det är som påverkar beslutet. 
 
De två enkäter som tagits fram avseende in- och utflyttning har skickats till totalt 214 
personer (inflyttare 109 personer och utflyttare 105 personer). Studien genomförs bland de 
som flyttat till- respektive från Torsås kommun under 2010. I de fall det finns två vuxna på 
en adress har ett slumpmässigt urval gjorts. 
 
Då tiden för genomförandet av studien har varit begränsad kommer resultatet inte kunna 
analyseras eller jämföras med liknande studier i andra kommuner under projekttiden. 
 
Eftersom Sofies tjänst som inflyttarlots upphör 2011-09-30 så lämnas en redovisning över 
hennes utförda arbetsuppgifter för perioden  
2011-05-02 – 2011-09-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-27: 
 
att notera informationen till protokollet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar sammanställningen från inflyttar- och 
utflyttarundersökningen 2011. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 272/11, Redovisning enkäter in- och utflyttning  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från inflyttar- och utflyttarundersökningen 2011. 
----- 
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KS § 273/11 
AU § 306/11   11/KS0017 
Länsövergripande marknadsföring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under åren 2008 till 2010 har Regionförbundet i Kalmar län drivit projekt Vinst, ett projekt 
som har syftat till att öka besöksnäringsbranschens omsättning, öka antal gästnätter samt 
öka regionens internationella marknadsandel. Projektet har haft en total budget på cirka 27 
miljoner och de fem starkaste varumärkena i regionen Öland, Kalmar, Glasriket, Västervik 
och Astrid Lindgrens Värld har gått in med 400 000 kronor vardera då de insett att 
projektet på olika sätt gynnar deras verksamhet.  

 
Genom projekt Vinst har man gjort en satsning på att samordna och effektivisera Kalmar 
läns turistiska marknadsföring internationellt enligt principen ”tillsammans blir vi starkare” 
. Kommunerna jobbar enligt tradition gemensamt i en grupp, Länsturismgruppen, där alla 
turistchefer/turismansvariga representerar vardera sin kommun. 
 
 Under Vinst har alla kommuner som varit med i projektet, Kalmar läns 12 stycken, beslutet 
att vardera bidra till en gemensam marknadsföringspott med 30 000 kronor per år under 3 
år tid. Med hjälp av dessa pengar har annonserats i print och webb, deltagit i mässor, 
ordnat journalistbesök så artiklar blivit skrivna om vår region mot utvalda marknader, 
primärt Danmark och Tyskland, men också Holland och Norge.  

 
Nu inleds slutfasen i projekt Vinst och därför ställdes frågan om kommunernas eventuella 
önskemål om fortsätt gemensam internationell marknadsföring vid senaste 
Länsturismträffen av Christina Torstensson. Den totala summan som läggs från 
kommunerna har tidigare, och kommer även nu att, multipliceras med två där 
Regionförbundet går in med motsvarande summa ur sin budget. Kalmar kommun (via 
Destination Kalmar) har bestämt att man kommer att delge den gemensamma budgeten 
200 000 kronor. Förut har varje kommun lagt 30 000 kronor men detta känns inte riktigt 
rättvist utan istället bör kommunerna betala per capita. För Torsås del innebär det en 
kostnad med 22 000 kronor (baserat på 6 900 invånare). 
 
Torsås kommun har ingen tillräcklig marknadsföringsbudget eller tillräckliga kunskaper om 
de utländska marknaderna för att kunna genomföra denna typ av slagkraftig kampanj mot 
de utvalda marknaderna som Länsturismgruppen kan göra gemensamt.  
 
Turismansvarig äskar härmed 22 000 kr för att kunna delta i den gemensamma 
marknadsföringen i samarbete med övriga kommuner i länsturismgruppen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 273/11, Länsövergripande marknadsföring 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-26 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att finansieringen blir per capita och att kommunen  
     tagit del av utvärderingen beslutar Torsås kommun om de ska delta i den  
     gemensamma marknadsföringen i samarbete med övriga kommuner i  
     länsturismgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att finansieringen blir per capita och att kommunen  
     tagit del av utvärderingen beslutar Torsås kommun om de ska delta i den  
     gemensamma marknadsföringen i samarbete med övriga kommuner i  
     länsturismgruppen. 
----- 
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län, Christina Thorstensson 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson 
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KS § 274/11 
AU § 307/11   11/KS0181 
Bibliotekslokal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 att säga upp nuvarande hyreskontrakt med 
Rosenträdet AB gällande biblioteks- och fritidslokaler på fastigheten Torsås 50:80. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar att förhandling med Fritz Schaefer, ägare till 
Rosenträdet AB är slutförda gällande lokalen där nuvarande bibliotek finns idag samt 
förslag på hyreskontrakt föreligger. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har stämt av med VD i Torsås Bostads AB Magnus 
Andersson om kostnaden är rimligt i hyreskontrakten. 
 
Roland Swedestam, S tar inte ställning till något beslut utan återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till hyreskontrakten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, M yrkande. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-26 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättade hyreskontrakt med Rosenträdet AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar på en omförhandling av det hyreskontrakt som gäller nedre 
plan för att ändra kontraktstiden från tre år till två år. 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut att godkänna och anta 
upprättade hyreskontrakt med Rosenträdet AB. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M bifallsyrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Mona 
Magnussons, M yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Mona Magnussons, M bifallsyrkande och nej = Roland Swedestams, 
S yrkande avges sex ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att godkänna och anta 
upprättade hyreskontrakt med Rosenträdet AB. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 274/11, Bibliotekslokal      

 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C Anita Borg, C  X             
Mona Magnusson M       X             
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S             X       
Henrik Nilsson Bokor S             X       
Sören Bondesson S             X       
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson Bokor, S, Sören Bondesson, S, Ann-Britt 
Mårtensson, S och Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
Roland Swedestam, S lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 
Socialdemokraterna anser att den styrande Högeralliansen genom sin senfärdighet, försatts i 
ett sådant underläge mot fastighetsägaren vid hyresförhandlingarna om bibliotekslokaler 
och kontor så man tvingats acceptera hyreshöjningar. 
 
Enligt Håkan Algotsson var det fastighetsägarens önskemål om ett 3-årigt hyreskontrakt på 
kontorslokaler för Korrespondensgymnasiet i källarplan. Då det finns möjlighet att inreda 
kontor i skolans egna lokaler yrkar vi på omförhandling till högst ett 2-års kontrakt på 
källarplan, som skulle innebära en kostnadsminskning på 236 tkr för kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättade hyreskontrakt med Rosenträdet AB, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna hyreskontrakten. 
----- 
Sändlista 
Rosenträdet AB, Bildningsnämnden 
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KS § 275/11 
AU § 308/11   11/KS0187 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-01 § 81 att godkänna upprättat avtal om 
 disposition av simbadanläggning. 
 
Avtalets omfattning 
 
Fastighetsägaren upplåter till Torsås kommun den i fastigheten belägna 
simbadanläggningen bestående av fyra banor á 25 meter jämte till simbad- anläggningen 
hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme. 
 
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader exklusive 
simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt till- kommer. Bashyran 
ska indexuppräknas med 30 000 kronor årligen från och med 2011-01-01. Hyran erläggs 
med hälften den 2 januari och med hälften den 1 juli respektive år. Första hyran erläggs 
2010-10-01 för tiden 2010-09-01 – 2010-12-31. 
 
Avtalet löper under tiden 2010-09-01 – 2016-08-31. Sägs inte avtalet upp av någondera part 
förlängs avtalet ytterligare fem år åt gången. Avtalet ska sägas upp skriftligt senast 18 
månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Ägarna till Möre Hotell har varit i kontakt med ordförande Håkan Algotsson, C gällande 
framställan om en revidering av upprättat avtal med anledning av att simhallen redovisare 
ett underskott och att hyran från kommunen inte täcker upp kostnaderna. 
 
Fortsatta diskussioner kommer att ske 2011-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-26: 
 
att notera informationen till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår för fortsatt beredning. 
----- 
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KS § 276/11 
AU § 277/11  11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under augusti 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     augusti 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     augusti 2011. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 39 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-10-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

KS § 277/11   11/KS0034 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2011-08-30 och 2011-09-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
----- 
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KS § 278/11 
KF § 117/11 11/KS0003 
Landsbygdskonferensen i Emmaboda  
 
Ärendebeskrivning 
 
Landsbygdskonferens i Emmaboda är den 19 – 20 oktober 2011. Förut blev en till två 
personer från samhällsföreningar/byalag inbjudna av kommunen.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-26 ställde Lars Carlson, Djursvik frågan  
om intresse finns från kommunens sida att ge föreningarna stöd för att kunna medverka i 
konferensen? 
 
Håkan Algotsson, C svarar då, att det inte har diskuterats om att gå ut med en allmän 
inbjudan till konferensen. 
 
Lars Carlson, Djursvik ställde även frågan om de sammanträffande som föregående 
kommunchefer har haft med samhällsföreningar/byalag kommer att återupptas? 
 
Håkan Algotsson, C svar är att han anser att det är bra att utveckla en dialog med 
föreningarna och ambitionen är att få igång dessa möten igen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att först återuppta nätverket med kommunens samhällsföreningar/byalag, 
 
att därefter i framtiden bjuda med från nätverket till landsbygdskonferens i Emmaboda.  
----- 
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
Lars Carlson, Djursvik 
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KS § 279/11   11/KS0024 
Underrättelse om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
I februari 2011 polisanmäldes en chef inom Torsås kommun för stöld. Denna utredning 
har nu polisen lagt ner på grund av att brott inte kan styrkas. 
 
Underrättelse om beslut 2011-09-22 från Polismyndigheten i Kalmar län föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att underrättelsen 2011-09-22 från Polismyndigheten i Kalmar län noteras till protokollet. 
-----  
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KS § 280/11   11/KS0191 
Remiss – kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt Bygdens 
marknad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Leader Småland Sydosts Organisations- och Arbetsordning ska projektansökningar, 
där den totala offentliga (kommunala-) medfinansiering överstiger 300 000 kronor, snabb- 
remitteras till samtliga kommuner för yttrande innan ärendet tas upp för beslut i styrelsen. 
 
Kommunerna ska därvid meddela om de ställer sig positiva eller inte till medfinansiering av 
respektive remitterat projekt. Under förutsättning att projektet därefter beviljas av styrelsen 
i Leader Småland Sydost fördelas den offentliga medfinansiering på de kommuner som 
stödjer projektet. Notera att det därvid är den redan inbetalda offentliga medfinansiering 
från kommunerna som tas i anspråk som ekonomiskt stöd till projektet och inte någon 
ytterligare medfinansiering som debiteras. 
 
Leader Småland Sydost har nu berett en projektansökan som infriar ovannämnda 
bedömningsgrunder. Projektet är föredraget och diskuterat i styrelsen, varför eventuella 
frågor och kompletteringar även kan besvaras av respektive kommuns ledamöter. 
 
Bygdens marknad med den ideella föreningen Bygdens marknad som projektsökande. 
 
Sökta projektmedel är 1 368 267 kronor, varav den totala offentliga medfinansiering är 
410 408 kronor. 
 
Remissvar önskas senast 2011-10-24 till Leader Småland Sydost. 
 
Projektansökan med bilagor är bifogat till ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till projektet Bygdens marknad.  
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 
361 30 Emmaboda 
Ekonomikontoret 
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KS § 281/11   11/KS0068 
Redovisning preliminär befolkningsstatistik 
 
Ärendebeskrivning 
 
En preliminär befolkningsstatistik till och med augusti 2011 från Statistiska Centralbyrån 
föreligger. 
 
Folkmängden vid periodens slut visar en folkökning med tre.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna delgivningen av den preliminär befolkningsstatistik till och med  
     augusti 2011 från Statistiska Centralbyrån. 
-----  
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KS § 281/11   11/KS0080 
Skolskjutstrafiken på glesbygden, linjelagd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om att utforma ett regelsystem för skolbarn upp till 
tolv år inom den upprättade linjelagda skolskjutsväg och i mån om plats, så att de kan få 
åka med skolbussen även om avståendet är mindre än tre kilometer mellan skolan och 
hemmet. 
 
Marie Jansson, KD informerar om att bildningsnämnden har beslutat att bjuda in Hanna 
Gran för en redovisning vad som gäller den linjelagda skolskjutstrafiken. 
 
Trots att bildningsnämnden gör besparingar på indragna terminskort så är det kommun-
styrelsen som har kostnaderna för hela kollektivtrafiken inklusive skolskjutsarna. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen Jan Darrell och Hanna Gran utformar ett 
regelsystem för skolbarn upp till tolv år inom den upprättade linjelagda skolskjutsväg och i 
mån om plats, så att de kan få åka med skolbussen även om avståendet är mindre än tre 
kilometer mellan skolan och hemmet. 
 
Håkan Algotsson, C motsätter sig detta, eftersom kommunchefens viktigaste uppdrag inte 
är att utreda skolskjutstrafiken utan detta bör behandlas inom bildningsnämnden. Därför 
yrkar Håkan avslag på yrkandet och hänskjuter ärendet till bildningsnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotssons, 
C  yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = att hänskjuta ärendet till bildningsnämnden och nej = Roland 
Swedestams, S yrkande avges sex ja-röster och 5 nej-röster samt 1 avstod. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
hänskjuta ärendet till bildningsnämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 282, Skolskjutstrafiken på glesbygden, linjelagd 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C Anita Borg, C  X             
Mona Magnusson M       X             
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S             X       
Henrik Nilsson Bokor S             X       
Sören Bondesson S             X       
Ann-Britt Mårtensson S               X 
Monica Fredriksson TP             X       
Håkan Algotsson C       X             

Summa 6 4 1 

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson Bokor, S, Sören Bondesson, S, och Monica 
Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till bildningsnämnden. 
----- 
 

 


