TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sid 1 av 36

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Ekbackssalen, Korrespondensgymnasiet, 2012-02-28, 17.30 - 21.00

Beslutande

Håkan Algotsson, C ordförande
Eva-Kristina Berg, C
Christofer Johansson, C
Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C
Mona Magnusson, M
Marie Jansson, KD
Roland Swedestam, S
Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S
Sören Bondesson, S
Ann-Britt Mårtensson, S
Hans Larsson, S tjänstgörande ersättare för Monica Fredriksson, TP

Övriga deltagande

Jan Darrell, kommunchef, föredragande 42 – 66
Yvonne Nilsson, sekreterare
Lars Carlson, förtroendevald revisor § 43
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum § 44

Utses att justera

Roland Swedestam, S

Justeringens

Kommunledningskontoret 2012-03-01

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Håkan Algotsson

Justerande

Roland Swedestam

Paragrafer 42 - 68

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2012-03-23

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 42 - 68
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

Justerandes signaturer

Föregående sammanträdesprotokoll 2012-01-31
Bergkvara Hamn & Stuveri AB
Redovisning från Tuulikki Åkesson, Möre resurscentrum
Möre Hotell
Rutiner för internkontroll
Projekt Bygdens Marknad
Muddring av småbåts-/gästhamn och hamnavgift
Jakträtt på kommunal mark
Överlåtelse av dispositionsavtal, Bergkvara 2:1 del av
Arkivreglemente för Torsås kommun
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering
Revidering av skolskjutsreglemente
Förvärv av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77
Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Kommunstyrelsens internbudget 2012
Kommunledningen informerar
Samlad ledningsorganisation
Annons i tidningen Länken
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2012
Ekonomireglemente, revidering
Lokalutredning
Förstudie – Lantbruksturism i Torsås kommun
Anmälan arbetsutskottet 2012-02-07, 2012-02-14
Fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro,
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun
Konsumentrådgivning i Torsås kommun
Skrivelse från Skäppeviks Camping
Preliminär befolkningsstatistik till och med december 2012

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 42/12
Föregående sammanträdesprotokoll

12/KS0020

Ärendebeskrivning
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-01-31.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll som läggs till handlingarna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 3 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 43/12
AU § 43/12
12/KS0046
Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB
Ärendebeskrivning
Protokoll daterat 2012-02-03 föreligger från Bergkvara Hamn & Stuveri AB
där styrelsen hemställer till ägaren Torsås kommun om att få vara delaktig i avvecklingsförhandlingarna gentemot hamnbolaget.
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-07:
att Torsås kommuns inriktning är att avveckla bolaget,
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen utreda förutsättningarna för
att avveckla Bergkvara Hamn & Stuveri AB.
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Kommunchef Jan Darrell och ekonomichef Kent Frost träffade 2012-02-15
förtroendevald revisor Lars Carlson och revisor Yvonne Lundin från PwC med
anledning av att eventuellt avveckla Bergkvara Hamn & Stuveri AB.
Arbetsutskottets beslut 2012-02-07 avser avveckling av bolaget men en
diskussion bör föras kring alternativen försäljningen eller avveckling av
verksamheten där bolaget som juridisk person läggs vilande. Beroende på
vilken väg som väljs kommer arbetsprocess och konsekvenser att se olika ut.
Ett beslut exempelvis om avveckling, behöver tas av bolagsstämman där
kommunens representant fattar beslutet och uppdrar åt styrelsen att vidta nödvändiga åtgärder. För detta fordras att ägaren/kommunfullmäktige lämnar ett
sådant uppdrag.
Vid mötet 2012-02-15 föreslogs att kommunstyrelsen kallar bolagsstyrelsen, vd
samt revisorerna till möte där alternativen diskuteras samt hur bolagsstyrelsen
under rådande situation handhar verksamhet och personal. Mot bakgrund av
inriktningsbeslutet är det viktigt att förberedelser vidtas i avvaktan på formella
beslut.
Förtroendevald revisor Lars Carlson informerar om att de alternativ som finns
gällande hamnbolaget, en försäljning av bolaget, likvidation eller låta bolaget
vara vilande.
Oavsett vilket alternativ som väljs så måste beslut fattas av ägaren – det vill
säga Torsås kommun att bolagets verksamhet ska läggas ner.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 4 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 43/12 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri
AB
Beslutet ska även innefatta uppsägning av personal, försäljning av
maskiner/inventarier samt beslut gällande nyttjanderättsavtal och eventuellt
andra avtal där beslut måste fattas att dessa ska sägas upp.
Kommunstyrelsen beslutar:
att arbetsutskottet kallar bolagsstyrelsen, vd samt revisorerna till ett möte.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att upphöra med verksamheten inom Bergkvara Hamn & Stuveri AB,
att aktiebolaget ska vara vilande,
att kalla till en extra bolagsstämma.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 5 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 44/12
12/KS0025
Redovisning från Tuulikki Åkesson, Möre resurscentrum
Ärendebeskrivning
Tuulikki Åkesson, Möre resurscentrum lämnar en kort redovisning av
verksamhetsberättelsen 2011 för Möre ResursCentrum.
Syftet för deras verksamhet är att främja tillväxten samt nyföretagandet i
regionen genom kompetensutveckling, kunskapsutbyte och ökat samarbete.
Verksamhetsmålet är att öka tillväxten i kommunens näringsliv med hjälp av
kompetensutveckling genom utbildning och nätverk, nyföretagande, samarbete
med näringslivet och aktörerna däromkring och erbjuda service som främjar
företagen.
Verksamheten har bedrivits utifrån verksamhetsplanen som är Möre resurscentrums styrinstrument. Den fastställs årligen av styrelsen och anger
verksamhetens huvudsakliga inriktning.
Föreningen har 2011-12-31, 82 medlemsföretag med sammanlagt cirka 1 500
anställda. Möre resurscentrum har under året haft fyra anställda.
Projekt:
•
•
•
•
•
•
•

Omstart Torsås
Runt Hörnet
Handel & Service
Torsåsboken
Skola-näringsliv i samarbete
Företagskontakter
Regionalt arbete.

Arbete som pågår nu är Näringslivsdagar i Torsås 27 – 28 april 2012.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen gällande Möre resurscentrums verksamhets berättelse.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 6 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 45/12
KS § 275/11
AU § 308/11
11/KS0187
Avtal om disposition av simbadanläggning, omförhandling
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 simbadanläggningen hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme.
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader
exklusive simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt tillkommer. 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 2011-10-04:
att ärendet utgår för fortsatt beredning.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 45/12, Avtal om disposition av simbadanläggning,
omförhandling
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Möre Hotell har kontaktat ordförande Håkan Algotsson med anledning av
omförhandling av avtal som tecknats 2010-08-16 om disposition av
simbadanläggning.
Enligt underlag som Möre Hotell tagit fram redovisas en driftskostnad för
simhallen mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor mer än vad kommunen
betalar.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig positiva till att fortsätta förhandla om avtalet men förutsättningen
är att försöka bidra till att energieffektivisera anläggningen.
----Sändlista
Möre Hotell

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 8 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 46/12
KS § 40/12
Rutiner för internkontroll

12/KS0019

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 timkostnaden 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 2012-01-31:
att till kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa avtalet/överenskommelsen med konsulten samt
att kommunchefen redovisar ett förslag på att förbättra internkontrollen.
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Vid personalutskottet 2012-02-21 § 7 redovisar personalchefen att Bengt
Einarssons uppgift om 500 kronor per timme visade sig senare vara hans egen
ersättning. Einarsson anlitades via ett konsultföretag som tog ut 850 kronor
per timme. Eftersom timersättningen var rimlig i jämförelse med andra
konsultersättningar och rekryteringen måste ske med skyndsamhet på grund av
vakansen på socialchefstjänsten godkändes ersättningen och ett elektroniskt
avtal tecknades.
Offert från e-Ouality Personalkraft daterat 2011-02-07 gällande personaluthyrningstjänst till Torsås kommun samt mail daterat 2011-03-23 gällande
förslag på 850 kronor per timme exklusive moms föreligger.
Personalutskottet beslutar att notera och godta personalchefens förklaring till
den förhöjda ersättningsnivån samt att kommunchefen undersöker förutsättningarna för elektroniska avtal samt upprättar förslag på gemensamma
riktlinjer.
Kommunstyrelsen beslutar:
att Torsås kommun tillämpar rutinen att avtal ska vara påskrivet av motparten i samband med att godkännande/beslut tas i nämnden.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 9 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 47/12
AU § 34/12
Projekt Bygdens Marknad

11/KS0191

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost informerar om att Föreningen Bygdens Marknad har
blivit beviljade 1 253 267 kronor i projektstöd från Leader Småland Sydost. Av
denna summa har redan 100 000 kronor betalats ut i förskott.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 170 att delegera till ekonomichefen
att i fortsättningen bevilja förskottering under förutsättning att beslut om
bidrag är tagna.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-07 kommunstyrelsen besluta:
att bevilja förskottering till Föreningen Bygdens Marknad.
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja förskottering till Föreningen Bygdens Marknad samt
att utbetalning sker i två omgångar.
----Sändlista
Ekonomichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 48/12
AU § 35/12
AU § 16/12
11/KS0231
Muddring av småbåts-/gästhamnen och hamnavgifter, Dalskär
Ärendebeskrivning
Skrivelse föreligger från ordförande Lars Östman, Bergkvara Båtklubb daterad
2011-12-06.
Bergkvara Båtklubb har vid flera tillfällen i samband med möten med
representanter för kommunen tagit upp frågan angående muddring.
Flera båtar har blivit stående på botten vid lågt vattenstånd. Detta gäller både
gästande båtar och båtar med hemmahamn i småbåtshamnen.
Återigen är frågan beträffande höjning av båtplatsavgifterna aktuell, vilket även
drabbar gästande båtar. Vid förra tillfället denna fråga var uppe svarade
Båtklubben att det är omöjligt att höja priset innan muddring har genomförts
och detta gäller fortfarande.
Båtklubben tillsammans med flera olika föreningar arbetar med Visions
Bergkvara som bland annat går ut på att göra Dalskär mer turistvänligt. Då går
det inte att erbjuda båtplatser där man blir stående på botten. Ett flertal båtgäster har påtalat problemet.
Bergkvara Båtklubb har varit övertygade om att kommunen skulle hålla sitt
löfte om att muddra hamnen men har nu insett att så inte skett. Båtklubben ber
därför att snarast få ett skriftligt besked om när muddring ska ske.
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17:
att bjuda in tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och Tommie
Sigvardsson för en redovisning av de utredningar samt kostnadsberäkningar
som gjorts gällande muddring av småbåtshamnen.
Arbetsutskottet behandling 2012-02-07
En genomgång gör av före detta samhällsbyggnadschef Peter Perssons
skrivning gällande lodning i småbåtshamnen daterad 2009-07-13 tillsammans
med tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och Tommie
Sigvardsson.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 48/12, Muddring av småbåts-/gästhamnen och
hamnavgifter, Dalskär
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-07 kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna för att muddra
inom hamnområdet runt gästhamnsbryggorna,
att bygg- och miljönämnden uppdras att kontakta Länsstyrelsen för eventuella
tillstånd.
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Skrivelse föreligger från Carl- G Nyquist, Forum Södra Kalmarsunds Båtliv
som verkar för förbättringar i våra gäst- och permanenthamnar i södra delen av
sundet för båtlivets- och båtturismens utveckling.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna för att muddra
inom hamnområdet runt gästhamnsbryggorna,
att bygg- och miljönämnden uppdras att kontakta Länsstyrelsen för eventuella
tillstånd samt
att notera inkommen skrivelse från Carl- G Nyquist, Forum Södra Kalmarsunds Båtliv.
----Sändlista
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 49/12
AU § 39/12
Jakträtt på kommunal mark

12/KS0039

Ärendebeskrivning
Förfrågan daterad 2012-01-23 har inkommit från Anders Nilsson, Torsås om
kommunen är ägare till marker lämpliga för jakt och om man i så fall är
intresserad av att arrendera ut jakträtten på dessa marker till privatpersoner.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-07 kommunstyrelsen besluta:
att avstå från att arrendera ut mark som är lämpliga för jakt till privatpersoner.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att arrendera ut mark som är lämpliga för jakt till privatpersoner.
----Sändlista
Anders Nilsson, Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 13 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 50/12
AU § 46/12
12/KS0038
Överlåtelse av dispositionsavtal, Bergkvara 2:1 del av
Ärendebeskrivning
Avtal är upprättat 2001-01-23 mellan Torsås kommun och ägarna till
fastigheten Garvaren 4 gällande disposition av ett område cirka 30 kvm på del
av Bergkvara 2:1.
Nu ska fastigheten försäljas och fastighetsmäklaren efterhör om de nya ägarna
kan överta dispositionsavtalet daterat 2001-01-23.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att dispositionsavtalet som tecknats 2001-01-23 med Doris och Håkan
Kullberg bekräftas att gälla på samma villkor med de nya ägarna till
fastigheten Garvaren 4, Stefan Nordin och Carin Lantorp,
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell
underteckna avtalet med de nya ägarna på fastigheten Garvaren 4.
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Förslag på dispositionsavtal föreligger med fastighetsägarna till fastigheten
Garvaren 4, Stefan Nordin och Carin Lantorp gällande markdisposition på del
av fastigheten Bergkvara 2:1. Ett markområde innefattande cirka 30 kvm.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat dispositionsavtalet med fastighetsägarna till
fastigheten Garvaren 4, Stefan Nordin och Carin Lantorp,
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell
underteckna avtalet med de nya ägarna på fastigheten Garvaren 4.
----Sändlista
Stefan Nordin och Carin Lantorp
Svensk Fastighetsförsäljning Irene Fohlin

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 14 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 51/12
AU § 50/12
Arkivreglemente för Torsås kommun

11/KS0233

Ärendebeskrivning
Förslag på reviderat arkivreglemente för Torsås kommun föreligger.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås
kommun.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 15 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 52/12
AU § 236/11
11/KS0148
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger på riktlinjer för Torsås kommun ärendehantering.
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16:
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil,
att komplettera stycket E-post hantering med ”förvaltningscheferna ansvarar för att
IT-personalen meddelas vid nyanställningar och anställningar som upphör”,
att översända förslaget på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering till
nämnderna för synpunkter samt
att synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 2011-09-30.
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden och bildningsnämnden har inget att erinra mot upprättade riktlinjer för Torsås kommuns
ärendehantering.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen beslutar:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil,
att godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås
kommuns ärendehantering.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil,
att godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås
kommuns ärendehantering.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 53/12
AU § 402/11
Revidering av skolskjutsreglemente

11/KS0219

Ärendebeskrivning
Det har framförts att det ibland kan vara otydligt för föräldrarna vem som har
ansvaret för elevens väg till och från skolan om eleven inte har skolskjuts.
Bildningsnämnden beslutar 2011-11-07 § 143 att föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat skolskjutsreglemente med följande justeringar:
sidan 2, sista meningen i första stycket under rubriken Säkerhet ändra lydelse
till: Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från
hållplats till skola måste finnas samt
under rubriken Ansvar, sidan 3, ska följande rad läggas till sist i första stycket:
Ansvaret för de elever som ej är berättigade till skolskjuts, utan tar sig mellan
hemmet och skolan på egen hand, ligger hos vårdnadshavaren.
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06:
att inhämta ett förtydligande på revideringen gällande Säkerhet, Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats
till skola måste finnas.
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att godkänna och fastställa bildningsnämndens revideringar 2011-11-07 § 143
av skolskjutsreglementet.
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Bildningsnämnden beslutar 2012-02-06 § 13 att helt stryka stycket Förutsättningar för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats till skola måste
finnas, från reglementet med motiveringen att meningen kan ses som överflödig då dess innehåll behandlas mer ingående i andra delar av reglementet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att efter bildningsnämndens revidering 2012-02-06 § 13, godkänna och
fastställa upprättat skolskjutsreglemente.
----Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 17 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 54/12
AU § 353/11
11/KS0214
Förvärv av mobiliseringsbyggnad, Torsås 5:77
Ärendebeskrivning
Förfrågan föreligger från Fortifikationsverket om Torsås kommun är
intresserad av att förvärva fastigheten Torsås 5:77.
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08:
att notera Fortifikationsverkets förfrågan om att förvärva fastigheten
Torsås 5:77 samt
att ärendet återkommer igen.
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket efterhör om kommunen tagit ställning
till ett eventuellt förvärv av fastigheten.
Torsås kommun erbjuds att förvärva fastigheten till en kostnad av 200 000
kronor.
Om intresse inte finns kommer fastigheten att säljas via budgivning.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att
underteckna köpekontrakt/köpebrev.
Kommunstyrelsen beslutar:
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att
underteckna köpekontrakt/köpebrev.
----Sändlista
Fortifikationsverket

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 18 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 55/12
AU § 54/12
12/KS0032
Fördjupad översiktsplan över Oskarhamns stad
Ärendebeskrivning
Oskarshamns kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan
över Oskarhamns stad. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en
helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter och vägleda den kommande
planeringen av stadens utveckling för ett hållbart samhälle. Visionen är den
attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna.
Torsås kommun har tillfälle att lämna synpunkter på planens innehåll senast
2012-03-09 till Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att inga erinringar föreligger mot fördjupad översiktsplan över Oskarshamns
stad.
Kommunstyrelsen beslutar:
att inga erinringar föreligger mot fördjupad översiktsplan över Oskarshamns
stad.
----Sändlista
Oskarhamns kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 19 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 56/12
AU § 56/12
AU § 45/12
Kommunstyrelsens internbudget 2012

11/KS0071

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens internbudget för 2012.
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-07:
att notera informationen.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna och fastställa kommunstyrelsens internbudget för 2012.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna och fastställa kommunstyrelsens internbudget för 2012.
----Sändlista
Kommunchefen
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 20 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 57/12
Kommunledningen informerar

12/KS0005

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jan Darrell informerar om
•

Vikarie för turismansvarig är Ann-Sofie Gränefält som börjar 2012-03-05.

•

En överenskommelse har träffats mellan Faurecia och företagen TBS
Industrial Properties och TBS Yard AB om övertagande av den sista av de
två fastigheter som Faurecia har ägt i Torsås. Övertagandet kommer att
ske 2012-04-01.
TBS Industrial Properties AB kommer att etablera en industripark i
lokalerna där de eftersträvar att få in kompletterande industri/tillverkning
till TBS Yard AB. Restaurangen ”Till Tobbe & Fred” och ett korttidskontrakt med Yaskawa Nordic AB (Motomarn) finns redan på plats och
hyreskontrakten kommer att tas över. Diskussion pågår med andra
intressenter.
TBS Yard AB kommer att bedriva serietillverkning av kompositmaterial
för flera olika slutprodukter.

•

Information från mötet med Ulrika Bergström, Kreab om Kreabs
verksamhet och framtidsplaner.

•

Utbildning inom offentlighet och sekretess 2012-04-24.

Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 21 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 58/12
Samlad ledningsorganisation

12/KS0033

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2011-12-12 § 173 att kommunchefen får i
uppdrag att redovisa hur en samlad ledningsorganisation skall utveckla
styrningen av Torsås kommun med målsättningen att förebygga sektorisering
och gränsdragningsproblematik. Uppdraget redovisas och organisationen
fastställs vid kommunstyrelsens februarisammanträde samt
att utredningen av den gemensamma ledningsorganisationen med kostnadsberäkningar och finansieringsplan ska gå till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunchef Jan Darrell redovisar uppdraget om hur en samlad ledningsorganisaton skall utveckla styrningen av Torsås kommun med målsättningen
att förebygga sektorisering och gränsdragningsproblematik.
Förslag till åtgärd:
Samtliga berörda chefer är redan anställda av kommunstyrelsen. De behöver en
uppdragsbeskrivning över vad en samlad ledningsorganisation innebär,
Forum för samarbetet finns i Centrala LedningsGruppen och i Chefsgruppen där arbetet pågår med att utveckla helhetssynen. I budget 2013 behövs
det tas med medel för fortsatt arbete eftersom en grupp aldrig är färdig eller
stadigvarande.
Lokalfrågan är komplex och behöver utredning. Som framgår är det olika
aspekter och konsekvenser som behöver tas ställning till. Förslagsvis kan detta
ingå i projektet att anpassa de två kommunhusen till en krisledningsplats, något
kommunen fått i bidragsbeslut från Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap.
Arbetet med att skapa en samlad ledningsplats vid kris kan samordnas med
behovet av en ledningsplats vid ordinära förhållanden. Flera av åtgärderna som
behöver vidtas i fastigheterna har naturlig koppling till ordinarie verksamheten.
När kommunstyrelsens utredning om ny nämndorganisation genomförs
behöver dess slutsatser beaktas när det gäller förvaltningschefernas ansvarsområden.
Se vidare aktbilaga.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 22 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 58/12, Samlad ledningsorganisation
Kommunstyrelsen beslutar:
att arbeta vidare enligt kommunchefens förslag till åtgärd,
att den politiska organisationen upptar överläggningar enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-11-28 att den politiska organisationen ses över och
eventuellt göra om den så att det finns en kommunstyrelse och utifrån
denna utskott,
att notera redovisningen gällande bland annat en samlad organisation.
---Sändlista
Kommunchefen
Partigrupperna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 23 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 59/12
Annons i tidningen länken Kamraten

12/KS0006

Ärendebeskrivning
Förfrågan föreligger från Länkarna om ett fortsatt stöd i tidningen länken
Kamraten.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå förfrågan från Länkarna.
----Sändlista
Länkarna, lank@glocalnet.net

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 24 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 60/12
AU § 58/12
12/KS0047
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2012
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger på Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning för
Torsås kommun 2012 daterad 2012-01-27 från Annika Persson Åberg.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättad Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning
2012.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna och fastställa upprättad Verksamhetsplan för Energi- och
klimatrådgivning 2012.
----Sändlista
Annika Persson Åberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 25 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 61/12
AU § 61/12
Ekonomireglemente, revidering

12/KS0054

Ärendebeskrivning
Förslag på revidering av ekonomireglementet för Torsås kommun föreligger.
Förändringar i reglementet:
Kravverksamhet
Punkt 7, Påminnelse ska utsändas fem arbetsdagar efter fakturans förfallodatum och förfaller till betalning efter åtta arbetsdagar.
Punkt 8, Inkassokrav skall utsändas fem arbetsdagar efter påminnelsens
förfallodatum och förfaller till betalning efter tolv dagar.
Inköp/upphandling
Punkt 3, Direktupphandling kan ske om upphandlingsbeloppet understiger
288 000 kronor per objekt typ under en tolvmånadersperiod för varor, tjänster
och entreprenader. Förväntade upphandlingar för de kommande tre åren ska
också tas in i beräkningen. Det är det sammantagna upphandlingsbeloppet som
gäller och det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen för att komma under
gränserna.
Punkt 4, Vid direktupphandling under 15 000 kronor kan inköp göras direkt
utan krav på direktupphandlingsprotokoll med mera.
Representation
Punkt 2, Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att
besluta om kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente.
----Sändlista Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 26 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 62/12
AU § 63/12
Lokalutredning

12/KS0033

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden och socialnämnden har påbörjat att se över sina lokaler
samt sin organisation.
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14:
att med anledning av ovanstående avvakta med den stora lokalutredningen som
beslutats i kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avvakta med den stora lokalutredningen som beslutats om i kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163 tills det att bildningsnämnden och
socialnämnden är klara med sin översyn av sina lokaler och sin organisation.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 27 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 63/12
AU § 64/12
12/KS0040
Förstudie - Lantbruksturism i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
I alla tider har städer varit stora turistdestinationer. I dag söker dock fler och
fler efter nya typer av upplevelser, vilket har lett till att lantbruksturism är en
växande turismnäring i Sverige. Lantbruksturism innebär att man som lantbrukare erbjuder aktiviteter såsom exempelvis måltidsupplevelser, gårdsbutiker,
hästturism eller betessläpp. Andra aktiviteter kan vara aktivitetsbanor, grissafari
eller traktorrace.
Att bo på lantgård är ett koncept som är en del av lantbruksturismen. Grundkonceptet innebär att man bor på en gård med ett levande lantbruk. Bo på
Lantgård är också ett gemensamt varumärke för cirka 500 landsbygdsföretagare
i Sverige. Basen för dessa är inom jord, skog och landsbygdens miljö. Enligt
konceptet Bo på Lantgård ska gästen uppleva gården som ett levande lantbruk
eller en lantgårdsmiljö.
Informationsmöte genomförs med syfte att undersöka intresset av att utveckla
lantbruksturismen bland lantbrukare i Torsås kommun. Förutom den
turismansvarige från Torsås kommun deltog bland andra en företagarcoach
från LRF Sydost och sex lantbrukare från Torsås kommungrupp inom LRF. På
mötet diskuterades bland annat nuläge, behov och goda exempel. Enligt
lantbrukarna bedrivs i dag ingen verksamhet gällande lantbruksturism inom
Torsås kommun. Närmaste Bo på Lantgård finns i Rugstorp i Nybro kommun.
I samma kommun finns Agebo aktivitetsgård med olika aktiviteter kopplade till
lantbruk. I Kristianopel genomförs varje år ett traktorrace, vilket lockar många
besökare.
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att utveckla
lantbruksturism i Torsås kommun.
Initiativtagare till projektidén är Torsås kommun. Diskussioner har förts med
Möre resurscentrum som är intresserade av att vara projektägare. En förutsättning för att kunna utveckla verksamheten är att lantbrukare i kommunen är
intresserade. Därför kommer vi i förstudiens början att genomföra ett
inspirationsseminarium och därefter arbeta för att få svar på frågorna ovan.
Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojekt – Startgas föreligger.
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättad ansökan om delaktivitet inom paraplyprojekt –
Startgas.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 28 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 63/12, Förstudie - Lantbruksturism i Torsås
kommun
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättad ansökan om delaktivitet inom paraplyprojekt –
Startgas.
----Sändlista
Turismansvarig

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 29 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 64/12
Anmälan om beslut

12/KS0020

Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-02-07 och 2012-02-14.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 30 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 65/12
AU § 57/12
12/KS0059
Fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro,
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun
Ärendebeskrivning
Konkurrensen om investeringar, nya invånare och anslag till infrastruktur
hårdnar. Det märks också i vår del av landet. Samtidigt ökar kommuninvånarnas rättmätiga krav på hög kvalité och ett rikt serviceutbud, både i stad
och på landsbygd. Detta är en utveckling som knappast kommer att avta.
Mot denna bakgrund föreslås att en gemensam framtidsstudie görs.
I uppdraget ingår att:
-

Belysa den demografiska utvecklingen i våra respektive kommuner tio år
framåt.
Belysa den ekonomiska utvecklingen i våra respektive kommuner tio år
framåt.
Belysa möjligheterna att klara kompetensförsörjningen i våra respektive
kommuner tio år framåt.
Belysa möjligheterna att fortsätta som egna kommuner, samordna
verksamhet i kommunalförbund eller bilda ny eller nya kommuner. I denna
del ska också medborgarinflytande och demokratifrågor belysas.

Redovisning av uppdraget föreslås att ske på en konferens där samtliga
ledamöter i respektive kommunstyrelse bjuds in.
En preliminär anbudsanalys föreligger från Björn Sundström, Sveriges
kommuner och landsting.
Mona Magnusson, M med stöd från sitt parti vill inte medverka i utredningen.
Margareta Ohlin, FP med stöd från sitt parti vill inte att kommunerna slås
samman.
Yrkande och proposition
Håkan Algotsson, C yrkar att Torsås kommun medverkar i utredningen
eftersom vi är intresserade av att ytterligare utreda ett fördjupat samarbete
mellan kommunerna. Däremot vill vi redan nu understryka att vi inte har något
intresse av en kommunsammanslagning och därför anser att det inte finns
anledning att utreda denna fråga.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 31 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 65/12, Fördjupad samverkan mellan Emmaboda,
Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla yrkandet.
Reservation
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att medverkar i utredningen, eftersom intresse finns av att ytterligare utreda ett
fördjupat samarbete mellan kommunerna. Däremot finns inget intresse av
en kommunsammanslagning och anser därför att det inte finns någon
anledning att utreda denna fråga,
att kommunledningsgruppen återsamlas igen för att formulera en gemensam
uppdragsbeskrivning.
----Sändlista
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Kalmar kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 32 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 66/12
KS § 17/12
AU § 12/12
11/KS0038
Konsumentrådgivare till Torsås kommun
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 halvårsskiftet 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 2012-01-31:
att godkänna att samarbetet med Nybro kommun gällande tjänsten som
konsumentrådgivare upphör vid halvårsskiftet 2012,
att kommunchefen fortsätter att se över möjligheterna om konsumentrådgivning till kommuninvånarna i Torsås.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 33 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 66/12, Konsumentrådgivare till Torsås kommun
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28
Kommunchefen har i uppdrag att finna ny samarbetspartner och har ställt
frågan till andra kommuner bland annat Ljungby. De samverkar inom
Konsument Södra Småland och ger råd till invånare i Alvesta, Emmaboda,
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Mönsterås, Osby, Tingsryd, Växjö
och Älmhult.
Initialt meddelade Ljungby att nuvarande volym utgör gränsen för deras
kapacitet, men har återkommit med ett förslag på samarbete.
Avgiften för Torsås blir 45 253 kronor baserat på antalet kommuninvånare
2010, som var 6 962 och enhetskostnaden på 6.50 kronor. Avgiften är för ett år
fram till 2013-03-01.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna ett samarbete med Ljungby kommun,
att uppdra åt kommunchefen att teckna ett avtal om två år gällande
konsumentrådgivning med Ljungby kommun
----Sändlista
Kommunchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 34 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 67/12
12/KS0062
Sammanställning över inträffade händelser och problem i
samband med VA-anslutning i Skäppevik
Ärendebeskrivning
Skrivelse daterad 2012-02-16 från Ulrika och Martin le Noble, Skäppeviks
Camping föreligger gällande inträffade händelser och problem för deras
verksamhet i samband med VA-anslutning i Skäppevik.
Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 35 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-28

Sammanträdesdatum

KS § 68/12
11/KS0068
Redovisning preliminär befolkningsstatistik
Ärendebeskrivning
En preliminär befolkningsstatistik till och med december 2011 från Statistiska
Centralbyrån föreligger.
Folkmängden vid periodens slut visar en minskning av tio personer. Totalt för
året minus 76 personer.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna delgivningen av den preliminär befolkningsstatistik till och med
december 2011 från Statistiska Centralbyrån.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 36 av 36

