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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 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S 
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Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef § 3 - 36 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Margareta Ohlin, FP       
 Roger Isberg, S 
 Inga-Britt Karlsson, S      
 Hans Larsson, S      
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 3 - 41 
 
§ 3 - 4 Föregående sammanträdesprotokoll 2011-11-30, 2011-12-12,  
 2012-01-09    
§ 5 Lägesrapport pågående bokslutsarbete  
§ 6 Lunchpriser för gäster på institutionerna 
§ 7 Beslutsattestanter 2012    
§ 8 Inköps- och anställningsstopp, upphäva  
§ 9 Gullaboaffären    
§ 10 Avtal gällande abonnemang för centralantennanläggningar i  
 Torsås kommun    
§ 11 Referensgrupp, Vision Bergkvara   
§ 12 Skriftliga yrkande    
§ 13 Icke verkställda beslut kvartal III 2011, Individ- och 

 familjeomsorg    
§ 14 Reglemente för bildningsnämnden   
§ 15 Översyn arvodesreglemente   
§ 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor,  
 Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
§ 17 Avveckla tjänst som konsumentrådgivning  
§ 18 Avsluta verksamheten vindkraftexpo   
§ 19 Ersättare i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 20 Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2012  
§ 21 Stöd till Katthemmet i Kalmar   
§ 22 Miljonprogrammen kan ge arbetskraften i vården  
§ 23 Pilotprojekt, strategi för romsk inkludering  
§ 24 Preliminär befolkningsstatistik per november 2011  
§ 25 Delårsrapport, Regionförbundet i Kalmar län  
§ 26 Verksamhetsplan med mera, Samordningsförbundet 
§ 27 Budget 2012, Kalmarsunds Gymnasieförbund  
§ 28 Detaljplan Södra Kärr 1:55 med flera   
§ 29 Detaljplan Järnsida 1:2 med flera   
§ 30 Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg  
§ 31-32 Delegationsärende 
§ 33 Anmälan personalutskottet 2011-12-21, 2011-12-28, 

 arbetsutskottet 2011-11-22, 2011-12-08, 2012-01-17 
§ 34 Uppföljning av beslut gällande iPad 
§ 35 Fördjupning av strategikarta/verksamhetsmål 
§ 36 Lägesrapport Bergkvara Hamn & Stuveri Ab 
§ 37 Feriearbetande ungdom 2012  
§ 38 Delgivning 
§ 39 Information, Socialt företag 
§ 40 Rutiner för interkontroll 
§ 41 Vänortsamarbete med Lettlands Vänner 
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KS § 3/12  12/KS0020 
Föregående sammanträdesprotokoll 11/KS0206    
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2011-11-30, 2011-12-12 och 2012-01-09. 
 
Monica Fredriksson, TP påpekar att vid kommunstyrelsens sammanträde 
2012-12-12 § 357 avstod även hon från att stödja Gullaboaffären vilket inte 
har antecknats i protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att § 1 i kommunstyrelsens protokoll 2012-01-09 tas upp för nya behandling, 
 
att i övrigt godkänna föregående sammanträdesprotokoll som läggs till  
     handlingarna. 
-----  
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KS § 4/12 
AU § 30/11 
KS § 1/12 
KS § 358/11  11/KS0232 
Avtal gällande abonnemang för centralantennanläggningar i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sedan många år tillbaka 
upprättat avtal med Hemtema gällande kabel-TV. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-01-09 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om sammanträffandet med VD 
Magnus Andersson från Torsås Bostads AB, ekonomichef Kent Frost och 
Christer Andersson från Hemtema AB med anledning av abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ärendet med utgångspunkter 
från ett PM sammanställa av advokat Henrik Seeliger daterat 2011-12-28. 
 
Detta PM är en sammanfattande juridisk bedömning av Torsås kommuns och 
Torsås Bostads AB:s skyldighet att ersätta Hemtema för deras kabeltv-service 
till det kommunala lägenhetsbeståndet. 
 
Ersättningskravet baseras på ett avtal som löpte ut 1994 men som ändå kan 
tolkas som gällande genom konkludent handlande. 
 
En viktig omständighet är om ersättningen är rimlig. 
 
Torsås Bostads AB:s VD Magnus Andersson har undersökt vad som gäller i ett 
antal andra kommuner och kommit fram till att i normalfallet ligger 
ersättningen till kabeltv-leverantören mellan 20 och 30 kronor per lägenhet. 
Ersättningen i Hemtemas gamla avtal ligger inom denna ram. Noteras att det 
finns enstaka avtal med lägre ersättning. 
 
Advokat Henrik Seeligers samlade bedömning är att kommunen/Torsås 
Bostads AB bör inleda en förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 4/12, Avtal gällande abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C anser att man bör följa advokatens 
rekommendationer och kommunen och Torsås Bostads AB inleder en 
förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att förhandling inte ska ske med anledning av att 
inget formellt krav har inkommit till Torsås kommun från Christer Andersson 
på Hemtema AB. En faktura på det samlade kravet på Torsås kommun 
infordras från Hemtema och därefter tas ställning till om fakturan ska bestridas 
och tvisteförhandling inleds. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-09: 
 
att bifalla Roland Swedestam, S yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2012-01-16 från Christer Andersson, 
Hemtema AB med anledning av uppkommen situation snarast uppta en 
förhandling beträffande serviceavgift Kabel-TV 1990-2010 föreligger. 
 
Mona Magnusson, M utsedd justerare för kommunstyrelsens protokoll  
2012-01-09 har lämnat in en skrivelse som bilagts protokollet, där 
beskrivningen av Rolands Swedestams, S yrkande inte godtas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inte ta ställning till Christer Anderssons framställan utan överlämna  
     skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31 
 
Rättelse av yrkande i kommunstyrelsens protokoll 2012-01-09 § 1 
 
Roland Swedestam, S yrkar att förhandling inte ska ske eftersom inget formellt 
krav har inkommit till Torsås kommun från Christer Andersson, Hemtema AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa och godkänna kommunstyrelsens protokoll 2012-01-09 § 1 efter 
     att Roland Swedestams, S yrkande tillrättats. 
-----  
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KS § 5/12 
AU § 29/11  12/KS0034 
Lägesrapport pågående bokslutsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport kring pågående bokslutsarbete 
för 2011. Stämmer av förslag gällande avsättning för sluttäckning Hallagärde 
soptipp och nedskrivning av anläggningstillgångar avseende hamnverksam- 
heten. 
 
Ekonomichefen efterhör med anledning av momssänkning om lunchpriset  
65 kronor på institutionerna för gäster ska sänkas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inom ramen av 2011 års budget avsätta medel för sluttäckning Hallagärde  
     soptipp samt för nerskrivning av värdet på investeringar i hamnen,  
 
att lunchpriset 65 kronor ska vara oförändrat. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ekonomichefen specificerar och redovisar 
finansförvaltningens budget 2011, utfall 2011 och budget 2012 vid bok-
slutsdagen 2012-03-08. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enlig Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inom ramen av 2011 års budget avsätta medel för sluttäckning Hallagärde  
     soptipp samt för nerskrivning av värdet på investeringar i hamnen,  
 
att ekonomichefen specificerar och redovisar finansförvaltningens budget  
     2011, utfall 2011 och budget 2012 vid bokslutsdagen 2012-03-08. 
-----   
Sändlista 
Ekonomichefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-01-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 6/12 
AU § 29/11  12/KS0034 
Lunchpris för gäster på institutionerna  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost efterhörde med ledamöterna i arbetsutskottet  
2012-01-17 med anledning av momssänkning om lunchpriset 65 kronor för 
gäster på institutionerna ska sänkas. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lunchpriset 65 kronor ska vara oförändrat. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 7/12 
AU § 5/12   12/KS0018 
Beslutsattestanter 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2012-01-01: 
 

Driftbudget    

Ansvar Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
1100 Kommunchef Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kansliadministratör Jan Darrell Kommunchef 
1120 Ekonomichef Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1130 Personalchef Per Lindberg Personalchef Kenth Norrman Personalsekreterare 
1150 Turistansvarig Lise-lotte Gustavsson Turismansvarig Jan Darrell Kommunchef 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
      
Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand kommunchef Jan Darrell och i andra hand 
ekonomichef Kent Frost alla ansvarsområden.   
      
Investeringsbudget    

Projekt Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
      
1112 Datautrustning Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
      
Balanskonton som är kopplade till:    

Ansvar Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 
11 Kommunchef Jan Darrell Kommunchef Kent Frost Ekonomichef 
112 Ekonomichef Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

1122 
Ekonomiassistent, 
kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 
1132 Personalassistent Carina Johansson Personalassistent Birgitta Eriksson Löneassistent 
    Mona Magnusson Löneassistent 

    Per Lindberg Personalchef 

    Kenth Norrman Personalsekreterare 
1133 Lönesassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Löneassistent Carina Johansson Personalassistent 
    Mona Magnusson Löneassistent 
    Per Lindberg Personalchef 
    Kenth Norrman Personalsekreterare 
1134 Lönesassistentbefattning 2 Mona Magnusson Löneassistent Birgitta Eriksson Löneassistent 
    Carina Johansson Personalassistent 
    Per Lindberg Personalchef 
    Kenth Norrman Personalsekreterare 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell Kommunchef 

Fortsättning 
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Fortsättning § 7/12, Beslutsattestanter 2012  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-07-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2012-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Berörda beslutsattestanter 
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KS § 8/12 
AU § 25/12   11/KS0227 
Inköps- och anställningsstopp, redovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar nämndernas konsekvenser utifrån inköps- 
och anställningsstoppet. 
 
Socialnämnden 
 
Tiden för införandet är för kort för att se några omedelbara konsekvenser. 
Vilka konsekvenser ett inköps- och anställningsstopp på längre sikt har är svårt 
att avgöra i nuläge. 
 
Bildningsnämnden 
 
När det gäller anställningsstoppet så är det ett nytt terminsskifte och därför har 
flera nyanställningar och förlängningar av anställningsavtalen för visstids- 
anställda varit uppe. 
 
När det gäller inköpsstoppet har åtaganden fullföljts från tiden innan stoppet 
infördes. Utöver detta har ett avtal ingåtts med ett utbildningsföretag om att 
temporärt placera två – tre elever, för att de ska ges möjlighet att nå målen med 
sin undervisning. Sedvanliga interkommunala avgifter för elever som studerar 
med annan huvudman samt biblioteket har gjort bokinköp i vanlig ordning. 
 
Bygg- och miljönämnden / Tekniska nämnden 
 
Inga beslut om anställningar och inga större inköp att rapportera. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Allmän återhållsamhet inom ekonomiförvaltningen. Minskade inköp inom IT-
området. 
 
Inga konsekvenser över huvudtaget på personalavdelningen. 
 
Inga större inköp inom kansliavdelningen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att anställningsstoppet upphör med 
omedelbar verkan. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/12, Inköps- och anställningsstopp, redovisning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att upphäva 
     anställnings- och inköpsstoppet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva beslutet om anställnings- och inköpsstopp. 
-----  
Sändlista  
Kommunchef  
Bildningschef  
Socialchef 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Personalchef 
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KS § 9/12 
AU § 28/12 
KS § 357/11 
AU § 412/11 
AU § 394/11  11/KS0206 
Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att intressent finns att ta över 
affären i Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 § 335 att Torsås kommun har en positiv 
inställning till en fortsatt dialog om Gullaboaffärens framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-22: 
 
att bjuda in Bengt Eriksson för en redovisning av företagets förutsättningar  
     samt få en helhetsbild över aktiebolaget. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06: 
 
Nuvarande innehavare drar sig tillbaka av personliga skäl men en ny intresserad 
övertas affären i Gullabo. 
 
Bengt Eriksson ordförande i Gullaboaffären och Stig Hellström, Landsbygds-
mentorerna informerar kort om planerna för Gullaboaffärens framtid. 
 
Butiken är idag behov av en fasadrenovering, nytt golv, nya armaturer med 
mera och man kan få bidrag från Regionförbundet till del av detta under 
förutsättning av medfinansiering. 
 
Förslag är att kommunen går in som delägare i bolaget med 300 tkr.  
 
Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S tar inte ställning till något 
beslut utan vill ta med ärendet till sina partigrupper. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ärendet tas upp igen för vidare handläggning, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9/12, Gullaboaffären 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-12-12: 
 
Marie Jansson, KD meddelar att hon inte kommer att ta ställning till några 
beslut i ärendet gällande Gullaboaffären. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att Torsås kommun ställer sig positiva till att stödja 
Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att stödja Gullaboaffären eller att 
avstå finner han att kommunstyrelsen beslutat att avstå från att gå in som del- 
ägare i Gullaboaffären. 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Henrik Nilsson Bokor, S, 
Sören Bondesson, S, Mona Magnusson, M och Margareta Ohlin FP avstår från 
att stödja Gullaboaffären. 
 
Protokollsanteckning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha till protokollet antecknat att Torsås kommun bör 
stödja Gullaboaffären. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att avstå från att stödja Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Landsbygdsmentorernas skrivelse gällande begäran om delägande av 
affärsfastighet i Gullabo föreligger. 
 
Boende i Gullabo har ställt upp med 125 000 kronor för att rädda butiken. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     beslut. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9/12, Gullaboaffären 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har haft kontakt med Stig Hellström Lands-
bygdsmentorerna och hans förklaring av behovet av bidrag är: 
 
De insamlade pengarna plus ideellt arbete från invånare i Gullabo kommer att 
användas som medfinansiering och tillsammans med bidrag från Region-
förbundet att finansiera renoveringen av lokalen som beräknas kosta cirka 
500 000 kronor. 
 
De kommunala pengarna ska gå till fastighetsbolaget för att amortera av 
bolagets banklån och därmed säkra en rimlig hyresnivå för butiksinnehavaren. 
Kommunen kan göra detta genom att bli delägare i bolaget eller genom att ge 
ett direkt bidrag. 
 
Stig Hellström bedömer att det kan bli svårt att få bidrag från Region-
förbundet utan kommunal medverkan, dels eftersom man bedömer att 
hyresnivån i så fall blir för hög, dels för att kommunens allmänna intresse av 
att stödja butiken har betydelse i sammanhanget.  
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
Torsås kommun ställer sig positiva till att medfinansiera underhållskostnader 
för butiksfastigheten i Gullabo upp till 300 000 kronor, att kommunchefen får i 
uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens presidium arbeta fram ett förslag 
till hur stödet ska utformas samt att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras 
att fatta beslut i ärendet. 
 
I samband med Christofers yrkande föreligger även varför det är så viktigt att 
stödja Gullaboaffären. Se aktbilaga. 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på framställan om att stödja Gullaboaffären 
eftersom det är olagligt att lämna bidrag till ett fastighetsbolag. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Lena Gustafsson, V och Monica 
Fredriksson, TP yrkar avslag på framställan.  
 
Marcus Johansson, C begär ajournering för Alliansen.  
Sammanträdet ajourneras mellan 18.40 – 18.50 innan kommunstyrelsen återtar 
sammanträdet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9/12, Gullaboaffären 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
avslagsyrkande och Christofer Johansson, C med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras avslags-
yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt avslagsyrkandet och nej = enligt Christofer 
Johansson, C med fleras yrkande avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat avslå framställan om att stödja Gullaboaffären. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C             X       
Christofer Johansson C             X       
Marcus Johansson C             X       
Mona Magnusson M       X             
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S       X             
Henrik Nilsson Bokor S       X             
Sören Bondesson S       X             
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson V      X             
Monica Fredriksson TP       X             
Håkan Algotsson C             X       

 Summa 7 4  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om att stödja Gullaboaffären. 
 
Reservation 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus Johansson och Håkan 
Algotsson samtliga C reserverar sig till förmån för Christofer Johanssons 
yrkande. 
-----  
Sändlista  
Bengt Eriksson, Gullabo 
Stig Hellström, Landsbygdsmentorerna 
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KS § 10/12 
AU § 30/11 
KS § 1/12 
KS § 358/11  11/KS0232 
Avtal gällande abonnemang för centralantennanläggningar i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sedan många år tillbaka 
upprättat avtal med Hemtema gällande kabel-TV. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-01-09 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om sammanträffandet med VD 
Magnus Andersson från Torsås Bostads AB, ekonomichef Kent Frost och 
Christer Andersson från Hemtema AB med anledning av abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ärendet med utgångspunkter 
från ett PM sammanställa av advokat Henrik Seeliger daterat 2011-12-28. 
 
Detta PM är en sammanfattande juridisk bedömning av Torsås kommuns och 
Torsås Bostads AB:s skyldighet att ersätta Hemtema för deras kabeltv-service 
till det kommunala lägenhetsbeståndet. 
 
Ersättningskravet baseras på ett avtal som löpte ut 1994 men som ändå kan 
tolkas som gällande genom konkludent handlande. 
 
En viktig omständighet är om ersättningen är rimlig. 
 
Torsås Bostads AB:s VD Magnus Andersson har undersökt vad som gäller i ett 
antal andra kommuner och kommit fram till att i normalfallet ligger 
ersättningen till kabeltv-leverantören mellan 20 och 30 kronor per lägenhet. 
Ersättningen i Hemtemas gamla avtal ligger inom denna ram. Noteras att det 
finns enstaka avtal med lägre ersättning. 
 
Advokat Henrik Seeligers samlade bedömning är att kommunen/Torsås 
Bostads AB bör inleda en förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 10/12, Avtal gällande abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C anser att man bör följa advokatens 
rekommendationer och kommunen och Torsås Bostads AB inleder en 
förlikningsdiskussion med Hemtema. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att förhandling inte ska ske med anledning av att 
inget formellt krav har inkommit till Torsås kommun från Christer Andersson 
på Hemtema AB. En faktura på det samlade kravet på Torsås kommun 
infordras från Hemtema och därefter tas ställning till om fakturan ska bestridas 
och tvisteförhandling inleds. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-09: 
 
att bifalla Roland Swedestam, S yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2012-01-16 från Christer Andersson, 
Hemtema AB med anledning av uppkommen situation snarast uppta en 
förhandling beträffande serviceavgift Kabel-TV 1990-2010 föreligger. 
 
Mona Magnusson, M utsedd justerare för kommunstyrelsens protokoll  
2012-01-09 har lämnat in en skrivelse som bilagts protokollet, där 
beskrivningen av Rolands Swedestams, S yrkande inte godtas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inte ta ställning till Christer Anderssons framställan utan överlämna  
     skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-01-31 
 
Efter den genomgång av avtalsförhållandet mellan Hemtema AB och Torsås 
Bostads AB/Torsås kommun som gjorts av båda partner juridiska ombud 
anser Christer Andersson, Hemtema AB att avtalsförhållande och i alla 
händelser betalningsansvar (jfr ”obehörig vinst”) föreligger. 
 
Redovisning daterad 2012-01-27 föreligger på Hemtemas krav inför en 
förhandling. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-01-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 10/12, Avtal gällande abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås 
 
Det är 19 år utan att någon serviceavgift debiterats vilket motsvarar cirka 
1,3 mkr exklusive moms. Men då vedertagen regresstid är 10 år blir – räknat 
från medio 2010 (Hemtemas brev daterat 2010-06-15) – Hemtemas krav enligt 
följande: 
 
Serviceavgift medio 2000-2007, 175 kronor per lägenhet per år 
416 x 175 kronor = 72 800 kronor per år 
7,5 år x 72 800 kronor   = 546 000 kronor 
 
Serviceavgift 2008-2010, 175 kronor per lägenhet per år 
437 x 175 kronor = 76 475 kronor per år 
3 år x 76 475 kronor   = 229 425 kronor 
(varav 76 475 kronor debiterats 2010-12-31, faktura nr 10129318) 
 
Ej debiterad anslutningsavgift Söderåkra  
21 x 1 450 kronor   =   30 450 kronor 
 
Totalt 805 875 kronor exklusive moms. 
 
I ovanstående har inte någon ränte-effekt beaktats.  
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ej förhandla eftersom Torsås kommun ej äger 
några fastigheter anslutna till kabel-TV. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig tvekande till det framförda kravet och anser att 
ärendet bör få en sakkunnig genomgång för att arbeta fram ett tydligt mot-
förslag innan man påbörjar en eventuell förhandling med Hemtema. 
Därför yrkar Håkan Algotsson, C att frågan hänskjuts till Torsås Bostads AB:s 
styrelse för slutligt avgörande, att kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice 
ordförande deltar i en eventuell förhandling samt att kommunstyrelsen ställer 
sig positiva till att Torsås kommun täcker uppkomna kostnader genom ägar-
tillskott.   
 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 10/12, Avtal gällande abonnemang för 
centralantennanläggningar i Torsås 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkandet och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att ej förhandla eftersom Torsås kommun ej äger några fastigheter 
anslutna till kabel-TV. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C       X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C       X         
Mona Magnusson M         X       
Marie Jansson KD         X       
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson V        X       
Monica Fredriksson TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 4 7  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att förhandla eftersom Torsås kommun ej äger några fastigheter  
     anslutna till kabel-TV. 
 
Reservation 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus Johansson och Håkan 
Algotsson samtliga C reserverar sig till förmån för Håkan Algotssons yrkande. 
-----  
Sändlista  
Hemtema AB, Christer Andersson   
Torsås Bostads AB 
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KS § 11/12 
AU § 31/12  11/KS0097 
Arbetsgrupp, Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan om att bilda en referensgrupp 
för att utveckla Torsås kommun som ett turistmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bilda en referensgrupp för att utveckla Torsås kommun som ett turistmål. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår en referensgrupp innefattande av:  
 
Håkan Algotsson, C ordförande för kommunstyrelsen 
Roland Swedestam, S 2:e vice ordförande för tekniska nämnden 
Magnus Svensson, M ordförande för bygg- och miljönämnden 
Marie Jansson, KD ordförande i kultur- och fritidsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bilda en referensgrupp för att utveckla Torsås kommun som ett turistmål  
     enligt ovanstående förslag. 
-----  
Sändlista 
Håkan Algotsson, C ordförande för kommunstyrelsen 
Roland Swedestam, S 2:e vice ordförande för tekniska nämnden 
Magnus Svensson, M ordförande för bygg- och miljönämnden 
Marie Jansson, KD ordförande i kultur- och fritidsutskottet. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-01-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 12/12 
AU § 32/12  12/KS0006 
Skriftliga yrkande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson efterhör om inte de yrkande som lämnas vid 
sammanträden i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan  
vara skriftliga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i arbetsutskott,  
     kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska vara skriftliga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i arbetsutskott, personal- 
     utskott och kommunstyrelse ska vara skriftliga. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i kommunfullmäktige ska  
     vara skriftliga. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 13/12 
AU § 401/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal III 2011, Individ- och familje-
omsorg    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal III, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Kontaktperson, Individ- och 
 familjeomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 158 
Antal män: 1 
Antal kvinnor: - 
  

Arbetsutskottet föreslår 2011-12-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 14/12 
AU § 8/12   11/KS0172 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05 § 159 att föreslå kommunfullmäktige 
att godta föreslaget till nytt reglemente. 
 
Förslag på nytt reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 15/12 
AU § 9/12 
KF § 140/11 
KS § 261/11 
AU § 279/11  11/KS0036 
Revidering av 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 15/12, Revidering av arvodesreglemente 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommun-
fullmäktige 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 2011-10-24 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30 § 55 att ett förslag 
på förändrat reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är 
kultur- och fritidsutskottets uppgifter ska redovisas 2011-08-29, vilket inte är 
gjort yrkar Roland Swedestam, S åter- remiss av ärendet gällande arvode till 
ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestams, S med instämmande av Lena Gustafssons, V 
yrkande, finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten Bondesson, 
Marcus Johansson, Pär Larsson, Irma Folkesson, Åsa Haglund – Rosenborg, 
Linda Eriksson, Christina Svensson, Jörgen Johansson samtliga C och Mona 
Magnusson, Ewy Svensson, Magnus Nilsén, Magnus Svensson samtliga M 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 15/12, Revidering av arvodesreglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att återremittera ärendet och i samband med att reviderat reglementet för 
     bildningsnämnden fastställs, även besluta om förändring i arvodes- 
     reglementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Förslag på revidering av arvodesreglementet föreligger gällande vad som avses 
med förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande 
ledamöter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att komplettera nuvarande arvodesreglementet med: 
 
      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, 
 
att § 1 tredje stycket Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan  
     ordförande alternativ vice ordförande kontaktas när det krävs för  
     ordförandebeslut. Arvode utgår vid förrättning, stryks,  
 
att Alternativ 1 i förslag på revidering gällande vad som avses med  
     förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande  
     ledamöter läggs som en bilaga ett förtydligande till reglementet, 
  
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att efter revidering godkänna och fastställa arvodesreglementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arvodesreglementet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 16/12 
AU § 10/12  11/KS0072 
Handlingsprogram enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” skall kommunen/förbundet för varje ny 
mandatperiod anta ett nytt handlingsprogram för dels räddningstjänst dels för 
förebyggande verksamhet. 
 
Innan antagande skall de myndigheter och de verksamheter som kan ha 
väsentligt intresse av programmens innehåll ha möjlighet att ge synpunkter på 
förslag till handlingsprogram. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås har upprättat ett förslag på ett 
handlingsprogram för mandatperioden 2011-2014 där Torsås kommun nu har 
möjlighet att ge synpunkter på.   
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till ett handlingsprogram för  
     mandatperioden 2011-2014, enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till ett handlingsprogram för  
     mandatperioden 2011-2014, enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 17/12 
AU § 12/12  11/KS0038 
Avveckla tjänst som konsumentrådgivare 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med krav på besparingar inom den kommunala verksamheten i 
Nybro kommun har beslut tagits om att avveckla konsumentrådgivning. Detta 
innebär att Nybro kommun ej kan leverera de tjänster som Torsås kommun 
tidigare köpt. 
 
Mats Arner, Nybro kommun efterhör om Torsås kommun godkänner att 
eventuellt avveckla tjänsten redan från början av 2012 alternativt vid halvårs-
skiftet 2012. 
 
Verksamhetsberättelse för konsumentverksamheten 2010 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att till nästa arbetsutskott se över kommunens skyldighet att handha tjänsten  
     samt undersöka om någon grannkommun vill ta över tjänsten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31: 
 
Mona Magnusson, M informerar om att det finns ett samarbete ”Konsument 
södra Småland” mellan tio kommuner för gemensam konsumentrådgivning. I 
samarbetet ingår Alvesta, Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, 
Markaryd, Osby, Tingsryd, Växjö samt Älmhult. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att kommunen inte har några  
skyldighet att handha tjänsten. Kommunchefen har även haft kontakt med 
några kommuner om intresse finns att Torsås kommun köper tjänsten av dem.  
 
Monica Fredriksson, TP informerar om att idag finns det en anställd på Torsås 
kommun som tidigare har haft tjänsten som konsumentrådgivare. 
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att godkänna att samarbetet med Nybro kommun gällande tjänsten som 
     konsumentrådgivare upphör vid halvårsskiftet 2012, 
 
att kommunchefen fortsätter att se över möjligheterna om konsument- 
     rådgivning till kommuninvånarna i Torsås. 
-----   
Sändlista 
Nybro kommun 
Kommunchefen 
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KS § 18/12 
AU § 15/12  12/KS0014 
Avsluta verksamheten vindkraftexpo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet avser att avsluta verksamheten vindkraftexpo inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta verksamheten vindkraftexpo samt 
 
att se över anställningsförhållandet med anställd personal inom vindexpo. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta verksamheten vindkraftexpo samt 
 
att se över anställningsförhållandet med anställd personal inom vindexpo.   
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 19/12 
AU § 13/12  12/KS0030 
Ersättare i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 173 att utse fem ordinarie och fem 
ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
I bolagsordningen står det att det ska finnas fyra ersättare och för att Bolags-
verket ska godkänna styrelsen måste en ersättare strykas. 
 
Ersättare idag som sitter med i styrelsen är: 
 
Bengt Bertilsson, C 
Hans-Peter Ludwig, C 
Björn Ekelund, M 
Sören Bondesson, S 
Roger Isberg, S 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 20/12 
AU § 17/12 
AU § 403/11   11/KS0218 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 250 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 183 av dessa 
mer än en gång. 
 
Torsås kommun medverkade våren 2008. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2012-02-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde i januari 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i vårens medborgarundersökning 2012,  
 
att kostnaden 47 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens budget för  
     2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delta i vårens medborgarundersökning 2012,  
 
att kostnaden 47 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens budget för  
     2012. 
----- Sändlista SCB 
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KS § 21/12 
AU § 18/12   11/KS0104 
Stöd till Katthemmet i Kalmar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lista med 279 namn har inlämnats 2011-12-08 där de vill att Torsås kommun 
använder 15 000 kronor av våra skattepengar till att stödja Katthemmet i 
Kalmar (för att de ska ta emot övergivna katter även från vår kommun). 
 
Djurskyddet Kalmar har tidigare anhållit om bidrag med 15 000 kronor per år 
för hjälp med omhändertagande av vilsegångna katter i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-26 § 131 att överlämna ansökan till bygg- och 
miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att stödja Katthemmet i Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att stödja Katthemmet i Kalmar. 
-----  
Sändlista 
Katthemmet i Kalmar 
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KS § 22/12 
AU § 20/12   12/KS0031 
Miljonprogrammen kan ge arbetskraften vården med mera 
behöver, Miljonprogrammens utflyttare som resurs för Sveriges 
landsbygder 
 
Ärendebeskrivning 

 

Carlos Rojas med kollegor i MIKLO (www.miklo.se) har i tre år jobbat som 
konsulter åt Jordbruksverket, för att titta på om miljonprogrammen kan bli en 
resurs för gles- och landsbygdskommuner. Slutsatsen är att de kan det, och 
konkretiserades i en rapport som kom förra veckan och blev uppmärksammad 
ibland annat Rapport och i dagarna även i Dagens Nyheter. Där tittades det på 
vilken arbetskraft som flyttade ut från Norra Botkyrka, och vilken arbetskraft 
som fanns där utan att vara sysselsatt – och parade ihop den med bästa möjliga 
kommun, som i det här fallet blev Hedemora.  

De har till exempel behov av 100 personer bara inom den kommunala vården 
och fler på landstinget. Samtidigt är det den största yrkesgruppen bland de 4 
000 som flyttar ut från Norra Botkyrka varje år, och dessutom står det 365 
personer i kö på Botkyrkas arbetsförmedling, som söker just såna jobb. Samma 
sak inom flera andra fält som tillverkningsindustrin och administrativa tjänster 
inom till exempel ekonomi med mera. 

Slutsatsen är – skulle Hedemora skapa kunskap om sin kommun och 
möjligheterna som finns i den, i Botkyrka, skulle sannolikt många inom fem år 
välja att flytta dit. I andra undersökningar som gjorts har det visat sig att 77 
procent av alla miljonprogramsbor mellan 18 och 45 år kan tänka sig att bo på 
landsbygden. 

Därför vill de på MIKLO arbeta för kommuner som vill jobba ännu mer 
konkret med detta. Jordbruksverkets uppdrag var spekulativt och ett 
experiment med siffror.  

Skulle Torsås vilja vara först i kön tror Carlos Rojas att kommunen kan ha 
mycket att vinna på denna ”outnyttjade” marknad. 

Rapporten Miljonprogrammens utflyttare som resurs för Sveriges 

landsbygder föreligger. 

Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i miljonprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i miljonprogrammet. 
-----  
Sändlista 
Carlos Rojas 
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KS § 23/12 
AU § 21/12   12/KS0006 
Ansökan om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen 
för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi 
för romsk inkludering 2012-2032 
 
Ärendebeskrivning 
 
En samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk 
inkludering genomförs 2012-2032. Insatserna inom ramen för den tjugoåriga 
strategin för romsk inkludering ska inledningsvis koncentreras till ett antal 
pilotkommuner för att intensifiera utvecklingsarbetet. 
 
Regeringskansliet kommer att ha det övergripande ansvaret med att samordna 
och följa strategin. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer att ha ett 
operationellt ansvar för pilotverksamheten. 
 
Torsås kommun erbjuds härmed att ansöka om att från och med 2012 
medverka i denna fyraåriga pilotverksamhet (2012-2015) för romsk 
inkludering. 
 
Genomförandet av strategin kommer genomgående präglas av romsk 
delaktighet och inflytande och kontinuerlig uppföljning av romers mänskliga 
rättigheter på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Fem kommuner som ska ingå i pilotverksamheten kommer att utses utifrån 
dem som ansökt. Pilotkommunerna kommer att få ekonomiskt stöd (cirka 
700 000 kronor per år) för att bygga upp en struktur i den kommunala 
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framförallt områdena 
utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Medverkan i utvecklingsarbetet 
förutsätter viss egenfinansiering av kommunen. 
 
Ansökan ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast 2012-03-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ansöka om att medverka i den fyraåriga pilotverksamhet  
     (2012-2015) för romsk inkludering. 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att ansöka om att medverka i den fyraåriga pilotverksamhet  
     (2012-2015) för romsk inkludering. 
-----  
Sändlista 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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KS § 24/12 11/KS0068 
Redovisning preliminär befolkningsstatistik 
 
Ärendebeskrivning 
 
En preliminär befolkningsstatistik till och med november 2011 från Statistiska 
Centralbyrån föreligger. 
 
Folkmängden vid periodens slut visar en minskning av elva personer. Totalt 
för året minus 66 personer.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna delgivningen av den preliminär befolkningsstatistik till och med  
     november 2011 från Statistiska Centralbyrån. 
-----  
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KS § 25/12 
AU § 22/12   11/KS0125 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011, Regionförbundet i Kalmar 
län 

Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunalförbund) enligt lagen 2022:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionför- 
bundets verksamhet skall fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 103/11 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2011 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Regionförbundets revisorer bedömer efter en översiktlig granskning: 
 
delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, 

förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet, 

resultatet i delårsrapporten är förenlig med två av tre finansiella mål, 

måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken 
verksamhetsberättelse, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. För att 
utveckla respektive verksamhetsuppföljning bör en sammanfattning av mål- 
uppföljelsen göras. Det bör även göras en prognos av måluppfyllelsen för 
helåret. 

Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25/12, Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011, 
Regionförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att notera inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 26/12 
AU § 23/12   11/KS0049 
Verksamhetsplan, budget, medlemsavgift 2012, Samordnings-
förbundet i Kalmar län 

Ärendebeskrivning 
 
Från Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit verksamhetsplan och 
budget för 2012 samt medlemsavgifter får år 2012 samt Samordnings-
förbundets styrelseprotokoll daterat 2011-11-18.  
 
Dessutom översänds från styrelsen minnesanteckningar och grupparbetssvar 
från en framtidskonferens i Oskarshamn 2011-10-20 som anordnades av 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 27/12 
AU § 24/12   11/KS0133 
Budget 2012, Ekonomisk planering 2013-2014, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 

Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmarsunds Gymnasieförbund har inkommit budget för 2012 samt 
ekonomisk planering 2013-2014.  
 
Trots drastiska ramförändringar under perioden 2012-2014 på grund av 
minskade elevkullar och Gy2011, betonar styrelsen vikten av att stärka 
gymnasieförbundets attraktionskraft genom att bibehålla en hög kvalitet och 
samtidigt satsa för att ge våra elever de bästa förutsättningarna och verktygen 
för att nå kunskapsmålen. 
 
Som ett led i detta arbete lyfter styrelsen särskilt fram följande fokusområden 
under perioden 2012-2014: 

• Alla elever skall nå kunskapsmålen 

• Eleven i centrum – trygghet och trivsel 

• Elever i behov av särskilt stöd 

• Digital kompetens 

• Ekonomi i balans 

• Sfi och yrkesutveckling 

• Jämställdhet 

• En skola på vetenskaplig grund. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

• föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 27/12, Ekonomisk planering 2013-2014, 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/12 
AU § 408/11  11/KS0228 
Detaljplan Södra Kärr 1:55 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I området finns en gällande detaljplan från 1963 där markanvändning och 
byggrätter ej stämmer överens med verkliga förhållanden. 
 
Syftet är med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av 
pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 
 
Planförslag är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara bygg- och miljönämnden 
tillhanda senast 2012-01-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ingen erinran föreligger mot detaljplanen för Södra Kärr 1:55 med flera,  
     Torsås kommun,  
 
att beslutet redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut, ingen erinran föreligger mot detalj- 
     planen för Södra Kärr 1:55 med flera, Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden
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KS § 29/12 
AU § 409/11  11/KS0229 
Detaljplan Järnsida 1:2 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I området finns en gällande detaljplan från 1962, 1966 och 1995 där 
markanvändning och byggrätter ej stämmer överens med verkliga förhållanden. 
 
Syftet är med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av 
pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 
 
Planförslag är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara bygg- och miljönämnden 
tillhanda senast 2012-01-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ingen erinran föreligger mot detaljplanen för Järnsida 1:2 med flera,  
     Torsås kommun,  
 
att beslutet redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut, ingen erinran föreligger mot detaljplanen  
     för Järnsida 1:2 med flera, Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 30/12 
AU § 405/11 
KF § 153/11   11/KS0194 
Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i 
samband med snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från åretruntboende på Dundersväg i Söderåkra 
att kommunen i framtiden, då anledning finns (farligt hal vägbana), sandar 
Dundersväg, Djursvik i samband med snöröjning. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med 
     snöröjning överlämnas till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-12-06 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-11-08 § 122 att ställa upp en behållare med 
sandningssand i anslutning till Dunders väg i Djursvik. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-12-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 31/12 
AU § 3/12  11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under december 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
inköp under december 2011. 
 
• ML Rental AB, Autoplan, Ramavtal avseende leasing och administration 

avseende bilar. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2011. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 32/12 
AU § 4/12  11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under december 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2011. 
-----  
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KS § 33/12   12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i personalutskottet 2011-12-21 och 2011-12-28, arbetsutskottet 
2011-11-22, 2011-12-08 och 2012-01-17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 34/12   12/KS0006 
Uppföljning av beslut gällande iPad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S efterhör om uppföljning av beslutet gällande iPad. 
 
Ärendet ligger hos bildningschefen Jon-Erik Egerszegi. 
-----  
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KS § 35/12   11/KS0059 
Fördjupning av strategikarta/verksamhetsmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att arbetet ska fortsätta med strategikarta/verksamhetsmål föreslår 
ordförande Håkan Algotsson, C att nämnder, styrelser och förvaltningschefer 
bjuds in för en fördjupning av strategikartan och verksamhetsmålen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in nämnder, styrelser och förvaltningschefer för en fördjupning av 
     strategikartan och verksamhetsmålen. 
 -----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 36/12   12/KS0045 
Lägesrapport, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en kort lägesrapport om 
verksamheten i Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
 -----  
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KS § 37/12   12/KS0046 
Feriearbetande ungdom 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från personalavdelningen om kommunen ska erbjuda 
ungdomar feriearbete under sommaren 2012. 
 
Monica Fredriksson, TP anser att de ungdomar som får sommarjobb i Torsås 
kommun, bör vilja vara på det arbetsställe som anvisats (motivation). 
 
Proposition 
 
Proposition ställs på om ungdomar i Torsås kommun ska erbjudas feriearbete 
under sommaren 2012. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutat att 
ungdomar i Torsås kommun ska erbjudas feriearbete under sommaren 2012. 
 
Tilläggsyrkande, propositioner och votering 
 
Eva-Kristina Bergs, C yrkar tillägg med att sommararbetande skolungdomar 
ska erbjudas arbeten med hänsyn till genusperspektiv, erbjudas även icke 
traditionellt arbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på Eva-Kristina Bergs, C tilläggsyrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat bifalla Eva-Kristina Bergs, C 
tilläggsyrkande. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att i urvalet prioriteras ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på Lena Gustafsson, V tilläggsyrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat avslå Lena Gustafssons, V tilläggs-
yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = bifall till Lena 
Gustafssons, V tilläggsyrkande, avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att i urvalet prioriteras ungdomar med funktionsnedsättning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/12, Feriearbetande ungdom 2012 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C             X       
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C       X         
Mona Magnusson M       X             
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson V        X       
Monica Fredriksson TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 5 6  
 

Protokollsanteckning 
 
Christofer Johansson, C lämnar en skriftlig protokollsanteckning mot Lena 
Gustafssons, V tilläggsyrkandet där han anser att det är diskriminerande mot 
barn med funktionsnedsättning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att erbjuda ungdomar feriearbete under sommaren 2012 inom samma  
     kostnadsram som tidigare år, 
 
att sommararbetande skolungdomar ska erbjudas arbeten med hänsyn till  
     genusperspektiv, erbjudas även icke traditionellt arbete, 
 
att i urvalet prioriteras ungdomar med funktionsnedsättning. 
-----  
Sändlista  
Lönekontoret 
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KS § 38/12   12/KS0010 
Delgivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges minnesanteckningar 2012-01-31 från Samverkans-
konferens med anledning av risk för utfärdande av varning klass 2 för stora 
snömängder (snöbyar). 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och att minnesanteckningarna noteras. 
 -----  
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KS § 39/12   11/KS0157 
Information, Socialt företag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från sammanträffande med 
Socialt företag, personal från Försäkringskassan, Samordningsförbundet, IFO 
och LSS.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
 -----  
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KS § 40/12   12/KS0019 
Rutiner för internkontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalutskottet beslutar 2011-03-07 § 19 att personalchefen tecknar avtal 
med konsult Bengt Einarsson för att vikariera som ställföreträdande socialchef 
fram till dess att ordinarie socialchef tillträtt tjänsten. 
 
Fakturorna som betalts av Torsås kommun till konsulten visar att tim-
kostnaden blev större än vad som överenskommits. 
 
Utifrån detta vill Roland Swedestam, S att kommunchefen redovisar ett 
förslag på att förbättra internkontrollen så att detta inte händer igen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa avtalet/överens-  
     kommelsen med konsulten samt 
 
att kommunchefen redovisar ett förslag på att förbättra internkontrollen. 
 -----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 41/12   12/KS0006 
Vänortsarbete med Lettlands Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP initierar frågan om hur kommunen ställer sig till vidare 
samarbete med Lettlands Vänner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Margareta Ohlin, FP återkommer med mer information i ärendet. 
 -----  
  
 


