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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 70 - 96 
 
§ 70 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-02-28 
§ 71 Årsredovisning 2011  
§ 72 Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 2012  
§ 73 Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari  
 2012 
§ 74 Bergkvara Hamn & Stuveri AB  
§ 75 Kommunstyrelsens verksamhetsmål  
§ 76  Förslag till riktlinjer, feriearbetare 2012 
§ 77 Vision Bergkvara   
§ 78  Projekt – Tillväxt i Kalmar 
§ 79 Kommunledningen informerar   
§ 80 Inventering inklusive riskklassning för deponier  
§ 81 Icke verkställda beslut kvartal IV 2011  
§ 82 Avtal familjerådgivning – egenavgift   
§ 83  Riktlinjer alkoholservering och serveringstillstånd  
§ 84 Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening  
§ 85 Redovisning medborgarförslag 
§ 86 Redovisning motioner    
§ 87 Medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus  
§ 88 Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på 
 Sophiagården    
§ 89 Motion – Minska kostnad för andelsägare Torsås kommun 
 vid förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr  
§ 90 Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr 
§ 91  Redovisning, Förvaltningsrättens dom gällande VA-taxor 
§ 92 Anmälan arbetsutskottet 2012-03-01, 2012-03-06, personal- 
 utskottet 2012-02-21, 2012-03-06   
§ 93 - 94 Redovisning delegationsärende  
§ 95 Samverkansprojekt – Film om Torsås industri 
§ 96 Föreningsstämma med Coompanion Kalmar län 
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KS § 70/12 12/KS0020 
Föregående sammanträdesprotokoll      
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 71/12 
AU § 69/12 12/KS0034 
Årsredovisning 2011       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en kort redovisning över årsredovisningen 
för år 2011. 
 
Årets resultat 2011 blev positivt med 4,7 mkr trots att nämndernas totala 
budgetunderskott uppgick till 4.4 mkr. Resultatet 4,7 mkr inkluderar sänkning 
av diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning och efter extra ned-
skrivning av anläggningstillgångar avseende hamnanläggningar på 3 mkr samt 
extra avsättning på 2 mkr till sluttäckning av Hallagärde soptipp.  
Därmed klaras balanskravet. 
 
 Det är sjunde året i rad som Torsås kommun uppvisar ett positivt resultat. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att årsredovisningen för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-03-27 
 
Ekonomichefen redovisar årsredovisningen för 2011 innefattande en samman-
ställd koncernredovisning. Syftet med en koncernredovisning är att ge en 
helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande. Inom kommunkoncernen 
finns verksamheter som bedrivs i företagsform, genom aktiebolag och 
kommunalförbund. Företagen är helt eller delvis ägda av Torsås kommun. 
 
Kommunkoncernen: 
 
• Torsås Bostads AB, 100 % 
• Torsås Fastighets AB, 100 % 
• Bergkvara Hamn & Stuveri AB, 100 % 
• Torsås Fjärrvärmenät AB, 75 % 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 38,8 % 
• Kalmarsundsregionens Renhållare, 7 % 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, 8,23 %. 
 
Koncernens resultat för 2011, 7,5 mkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 71/12, Årsredovisning 2011 
 
Vid bokslutsdagen 2012-03-08 redovisades förvaltningarnas och Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB:s bokslut för 2011. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar en redovisning till arbetsutskottet, av redovisade 
siffror (800,0) gällande förvaltningen för ledning och administrations fyllnads 
och övertid för 2011. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Ledamöterna delges broschyren ”Så användes dina skattepengar 2011” som 
kommer att skickas ut till hushållen i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2011 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning, 
 
att redovisa till arbetsutskottet de redovisade siffror (800,0) gällande  
     förvaltningen för ledning och administrations fyllnads och övertid för 2011. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2011. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorerna 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 42  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-03-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 72/12 
AU § 70/12 12/KS0076 
Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 2012      
 
Ärendebeskrivning 
 
Omdisponeringar 2012 
 
Omdisponeringar 2011  

 Belopp i tkr 

Driftbudget  

  

Kommunstyrelsen -6 137 

Personalkostnader 0,50 ekonom från socialnämnden 286 
Personalkostnader 1,0 controller från bildningsnämnden 552 
AMIE överförs till socialnämnden -1 032 
Skolskjutsar överförs till bildningsnämnden -6 619 
Programlicenser 76 
Hamnen i Bergkvara avvecklas, inga intäkter 600 
  
Bygg- och miljönämnden 257 

Drift av vassklippningsmaskin (BoM § 20, 2012-02-15) 240 
Programlicenser 17 
  
Tekniska nämnden 21 

Programlicenser 21 
  
Bildningsnämnden 6 697 

Personalkostnader 1,0 controller till kommunstyrelsen -552 
Skolskjutsar överförs från kommunstyrelsen 6 619 
Lön handläggare skolskjutsar 30 % 130 
Budgetregleringspost, överskott i bokslut 2011 500 
  
Socialnämnden 923 

AMIE överförs från kommunstyrelsen 1 032 
Personalkostnader 0,50 ekonom till kommunstyrelsen -286 
Programlicenser 177 
  
Finansförvaltningen -1 761 

Budgetjustering finansförvaltningen -1 261 
Budgetregleringspost, till bildningsnämnden överskott i 
bokslut 2011 

 
-500 

   
Totalt -0 

Fortsättning  
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Fortsättning § 72/12, Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 
2012 
  
Investeringsbudget   
 Belopp i tkr Projekt 

Kommunstyrelsen   
Kommunal ledningsplats 1 215 1256 
   
Bygg- och miljönämnden   
Minskning av näringsläckage i Östersjön 331 1701 
   
Tekniska nämnden   
   
Skattefinansierad verksamhet   
Trafiksäkerhetsåtgärd, Ekesvägen 1 067 1317 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28 75 1323 
Flytbryggor 300 1361 
Promenadstråk Torpgatan – T-s-k-a 15 1381 
Parkanläggningar 28 1392 
Handikappanpassningar 500 1395 
Summa 1 985  

   
Affärsdrivande verksamhet   
Ledningsnät 473 1306 
Projektering Kvilla 100 1322 
Projekt VA söder Bergkvara 3 261 1388 
Reinvestering vattenledningsnät 582 1391 
Summa 4 416  

   
Summa 6 732  
   

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-08: 
 
att omdisponeringar / kompletteringsbudget 2012 överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beslut samt 
 
att notera informationen. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 72/12, Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 
2012 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-03-27 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att inför budgetarbetet 2013 beakta det 
sammanhållna ekonomikontorets kostnader så att de fördelas och belastar 
samtliga förvaltningar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan från bygg- och miljönämnden, om att överföra 240 tkr för  
     drift av vassklippningsmaskin med hänvisning till den positiva budget- 
     redovisningen för januari – februari 2012, 
 
att i övigt godkänna omdisponeringarna samt 
 
att godkänna och fastställa kompletteringsbudget för 2012, 
 
att inför budgetarbetet 2013 beakta det sammanhållna ekonomikontorets  
     kostnader så att de fördelas och belastar samtliga förvaltningar. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 73/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 
2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av nämndernas budget 
januari – februari 2012. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med -0,4 mkr, avgångsvederlag. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett budgetöverskott med 0,4 mkr med 
anledning av att budgeterade tjänster inte hunnit tillsättas vid årets början. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse med -2,1 mkr. Ett hemsjukvårdsärende 
med dygnetruntbemanning startar under våren. En helårskostnad bedöms 
översiktligt till cirka 2 mkr. Kostnad för 2012 bedöms till 1,5 mkr men kan 
avvika beroende på omständigheterna. I samband med budgetering för 
avvecklingen av särskilt boende vid Sophiagården 2012 minskades 
bemanningen nattetid för Solgläntan och Sophiagården från tre personer varje 
natt till två personer. För närvarande kvarstår dock en bemanning med tre 
personer. Kostnad för helåret 1,1 mkr. 
Socialnämnden önskar en diskussion med kommunstyrelsen angående 
beskrivna avvikelser ovan. 
 
Bildningsnämndens månadsuppföljning redovisar ingen avvikelse men 
prognosen är något osäker på grund av att endast två månader har gått. 
 
Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 2,5 mkr. Ny skatte- 
prognos från Sveriges kommuner och landsting. Kostnadsutjämning +1,6 mkr, 
skatteintäkter +0,5 mkr, fastighetsavgiften +0,4 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – februari 2012, 
  
att till kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-24 bjuda in socialchef Ninna  
     Melin för en redovisning av socialnämndens månadsuppföljning januari –  
     februari 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 
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KS § 74/12 
AU § 99/12  
KF § 26/12  
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 av- 
vecklingsförhandlingarna 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 nöd- 
vändiga 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. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 74/12 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs så måste beslut fattas av ägaren – det vill 
säga Torsås kommun att bolagets verksamhet ska läggas ner. 
 
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 2012-02-14: 
 
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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-03-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med: 
 
att upphöra med verksamheten inom Bergkvara Hamn & Stuveri AB ”under 
kommunalt ägande”,  
 
att aktiebolaget ska vara vilande ”alternativt försäljas till ny ägare” 
 
”att kommunstyrelsen tar slutligt beslut i frågan”. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning och 
därefter åter till kommunfullmäktige i april 2012. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller enligt 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige har beslutat 
att ärendet återremitteras för ny beredning och därefter åter till 
kommunfullmäktige i april 2012. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 74/12 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning och därefter åter till kommun- 
     fullmäktige i april 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-03-27 
 
Vid sammanträdet med arbetsutskottet 2012-03-15 genomlystes de olika 
alternativen som finns med i det förslag till åtgärdsplan som upprättats av 
revisor Yvonne Lundin, PwC. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerade om att idag finns intresse från 
två företag som vill ta över hamndriften i Bergkvara hamn. Företagen är 
skeppsklareringsföretag som arbetar i transport- och virkessektorn. 
 
Tekniska kontoret har informerat om att reningsverket är i behov av 
närliggande mark för att dra en ny kväverening. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----
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KS § 75/12 12/KS0074 
Kommunstyrelsens verksamhetsmål      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på strategikarta föreligger.  
 
Arbete med strategikartan kommer att fortsätta vid kommunstyrelsens extra 
sammanträde 2012-04-10.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att revidera förslaget på strategikartan till sammanträdet 2012-04-10. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 76/12 
PU § 3/12 12/KS0046 
AU § 44/12 
KS § 37/12     
Förslag till riktlinjer gällande feriearbetare 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 § 76/12, Förslag till riktlinjer gällande feriearbetare 
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 2012-01-31: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-07: 
 
att uppdra åt personalavdelningen att utforma riktlinjer för administrationen 
     utifrån kommunstyrelsens beslut 2012-01-31. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 76/12, Förslag till riktlinjer gällande feriearbetare 
2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på riktlinjer för feriearbeten föreligger.  
 
Personalutskottet beslutar 2012-02-21: 
 
att godkänna upprättat förslag på riktlinjer för feriearbeten i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på riktlinjer för feriearbeten i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista  

Personalavdelningen 
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KS § 77/12 
AU § 96/12   12/KS0097 
Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara om att få 
disponera marken på Stenskär för att anlägga ett grillhus samt att få tillstånd att 
muddra och bearbeta södra Ängaskär i linje från norra Skytteholmen, norr om 
Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och söder ut mot fastlandet. 
 
Beträffande Skytteholmen har markägaren gett tillstånd och att vattentillstånd 
kommer att sökas hos Länsstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta mark på Stenskär för att anlägga ett grillhus under förutsättning att  
     erforderliga tillstånd ansöks av Samhällsföreningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen upprätta ett dispositionsavtal på Stenskär med  
     Samhällsföreningen, 
 
att godkänna muddring och bearbetning av södra Ängaskär i linje från norra  
     Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och  
     söder ut mot fastlandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upplåta mark på Stenskär för att anlägga ett grillhus under förutsättning att  
     erforderliga tillstånd ansöks av Samhällsföreningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen upprätta ett dispositionsavtal på Stenskär med  
     Samhällsföreningen, 
 
att godkänna muddring och bearbetning av södra Ängaskär i linje från norra  
     Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och  
     söder ut mot fastlandet. 
-----  
Sändlista 
Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara 
Kommunchefen 
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KS § 78/12 
AU § 98/12   12/KS0075 
Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

  
Kalmar län behöver tillväxt:  
 
- I små- och medelstora företag  

- Inom kunskapsintensiva verksamheter  

- I befolkningen  

- Med flera och större ”huvudkontor”  

- Och dynamik inom arbetsmarknaden  

- I både nya och etablerade branscher  

- Inom export, både utanför regionen och landets gränser. Det vill säga ökade  
  intäkter till regionen.  

 
Tillväxt är en förutsättning för att kunna trygga vår regions och lands 
utveckling. Den internationella och den nationella konkurrensen gör sig 
ständigt gällande och görs ännu tydligare med de finansiella kriser som avlöser 
varandra. Företagen i Kalmar län klarade finanskrisen 2008-2009 relativt väl, 
mycket beroende på traditionell ”klurighet” och försiktighet. Vi har dock sett 
tydliga tendenser att företagen generellt sett varit försiktiga även under 2010 
och framförallt 2011 med relativt låga nivåer inom nyinvesteringar och 
nyanställningar. Försiktighet kan vara en dygd, men den riskerar också att 
tillväxten avtar och att man kommer efter i både kapacitet, konkurrenskraft 
och utvecklingsförmåga relativt andra företag vilket även drabbar regionens 
konkurrens- och attraktionskraft.  

 
Syfte och Mål  
 
Syfte är att Kalmar läns företag ökar sin tillväxtkraft långsiktigt.  
 
Syftet nås genom att följande Mål uppnås:  
 
A: De snabbt växande och lönsamma företagsexemplen lyfts fram samtidigt 
     som det visar på regionens ambition att utveckla ”loken”, det vill säga  
     tillväxtföretagen.   
 
B: Bygga bestående nätverk av företag med tillväxtambition och möjlighet att  
     växa lönsamt. Detta skapar nya samarbeten inom regionen med affärer och  
     nätverk utanför regionen mellan ledare för växande företag.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 78/12, Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
 
C: Bygga starka tillväxtföretag genom att förmedla och utveckla insikt och  
     kunskap om framgångsfaktorer för att identifiera och driva tillväxtaffärer,  
     både strategiskt och ledarskapsmässigt.  
 
D: Skapa en modell för regionens arbete med lokala företag som befrämjar  
     uthållig tillväxt på grunder inom ekonomi, ekologi och socialt.  
 
E: 25 företag har en tillväxt på minst 20%. Tillväxten mäts genom omsätt- 
     ningsförändring mellan åren 2011 och 2014  
 
F: 25 företag ökar antalet anställda med minst 10% i varje företag.  
 
G: 25 företag anställer minst en universitetsutbildad var inom områdena FoU,  
     marknad eller produktion  
 
Målgrupp 
  
Projektet vänder sig till:  
- Privata aktiebolag med säte i Kalmar län och som faller inom SME-begreppet 
   och som  

- 2011 har mellan 10-49 anställda och som  

- har förutsättningar för ny och fortsatt tillväxt  
 
Fokusering kommer delvis ske mot befintliga företag inom tillllverknings-
industrin samt inom nya kunskapsintensiva företag.  
 
Genomförande  
Förväntad projektstart juni 2012 med avslutning i december 2014.  
 
Resurser  
 
Till projektet kommer en projektledare att nyanställas samt knytas en deltid 
projektansvarig och administrativa resurser från Almi. Samordning kommer att 
ske med Almis resurser avseende rådgivning och finansiering. Utförande-
resurser i fas två och tre och delvis fas fyra kommer upphandlas, i möjligaste 
mån från lokal tjänste- och konsultmarknad. Följeforskare kommer att anlitas. 
 
Almi kommer att delfinansiera med egna medel enligt särskilt beslut där medel 
tas från eget kapital. Medfinansiering är muntligt beviljad från Kalmar kommun 
(300 tkr). Förfrågan om medfinansiering har ställts till övriga kommuner i 
Kalmar län.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 78/12, Projekt – Tillväxt i Kalmar län 
 
Medfinansiering ansöks också från Regionförbundet Kalmar län. Ansökan om 
EU-medel kommer att lämnas in den 5 mars 2012.  
 
Projektet förväntas under projekttiden, 1 juni 2012 – 31 dec 2014, omsätta ca 
10 mkr. Den största kostnadsposten är inköp av externa konsulttjänster 
motsvarande ca 6 mkr.  
 
Projektet kommer att bedrivas i hela Kalmar län, men med möjlighet till 
fördjupat samarbete med de kommuner som medverkar till projekt-
finansieringen.  
 

Förslag medfinansiering per år (3 år): 

Borgholm 20 tkr 
Emmaboda 20 tkr 
Hultsfred  22 tkr 
Högsby  20 tkr 
Kalmar  100 tkr 
Mönsterås 20 tkr 
Mörbylånga 22 tkr 
Nybro  31 tkr 
Oskarshamn 42 tkr 
Torsås   20 tkr 
Vimmerby 24 tkr 
Västervik  57 tkr 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet – Tillväxt i Kalmar län eftersom  
     arbete pågår idag med Omstart Torsås samt att ett samarbete på- 
     börjats med Linnéuniversitetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet – Tillväxt i Kalmar län eftersom  
     arbete pågår idag med Omstart Torsås samt att ett samarbete på- 
     börjats med Linnéuniversitetet. 
-----  
Sändlista  
Almi Företagspartner 
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KS § 79/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Inspirationsmöte med bland annat Södra, Vision 4you, TBS. 
• Möte gällande Socialt företag på Olssonska gården. Ärendet är inte aktuellt 

längre. 
• Eva Engdahl, Coompanion Kalmar län kommer att besöka kommun-

styrelsen i maj 2012. 
• Tidigare erfarenheter med Vänorter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 80/12 
AU § 76/12  12/KS0044 
Inventering inklusive riskklassning för deponier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har förelagt tekniska nämnden att inkomma med en 
MIFO fas 1 inventering inklusive riskklassning för deponierna: 
 
Torsås Ramsåg barktipp (Torsås 2:57) 
Torsåstippen (Torsås 4:2) 
Torsås glasbrukstipp (Torsås 4:60) 
Bergkvara tippen (Bergkvara 2:33) 
Dalskär barktipp (Ragnabo 3:28) 
Övraby tipp (Övraby 1:94) 
Övraby barktippar (Övraby 2:29) 
Bidalite tipp (Ugglemad 1:81) 
Gullabo tipp (Binnaretorp 2:1) 
 
Länets kommuner har gemensamt upphandlat en konsulttjänst med 
Vectura/Mark & Samhälle som ska utföra inventeringen i respektive kommun. 
För Torsås kommun innebär det en kostnad av 50 300 kronor exklusive moms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-01-17 § 10 att hos kommunstyrelsen hem-
ställa om medel till inventeringen från kontot återställande av Hallagärde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att ärendet gällande inventering inklusive riskklassning för deponier i Torsås  
     kommun överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna inventering inklusive riskklassning för ovanstående deponier, 
 
att kostnaden 50 300 kronor exklusive moms belastar verksamheten åter-  
     ställande av Hallagärde. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Tekniska nämnden 
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KS § 81/12 
AU § 78/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal IV 2011    
 
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: 169 
Antal män: 1 
Antal kvinnor: - 
  

Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 82/12 
AU § 79/11   12/KS0048 
Avtal familjerådgivning - egenavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjerådgivning är lagstadgad och något som kommunerna ska kunna 
erbjuda kommuninvånarna. 
 
Torsås kommun har, i likhet med Emmaboda kommun, tecknat avtal med 
Rådgivarhuset Eva Redin i Kalmar.  
 
Emmaboda kommun har en egenavgift på 200 kronor varför socialförvalt- 
ningen föreslår att Torsås kommun följer Emmabodas exempel och höjer 
nuvarande egenavgift från 150 kronor till 200 kronor per besök för att på 
detta sätt utgå från likhetsprincipen. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-01-25 § 2 kommunfullmäktige att höja egen-
avgifter för familjerådgivning från nuvarande 150 kronor till 200 kronor per 
besök. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att höja egenavgifter för familjerådgivning från nuvarande 150 kronor till 200  
     kronor per besök. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa egenavgifter för familjerådgivning från nuvarande 150 kronor till  
    200 kronor per besök. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 83/12 
AU § 80/11   12/KS0049 
Riktlinjer Alkoholservering och serveringstillstånd i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har utarbetat förslag till nya riktlinjer för 
Torsås kommun. 
 
Enligt Alkohollagen ska kommunen ha riktlinjer för serveringstillstånd. Det är 
endast restauranger och evenemang med matservering som kan beviljas 
tillstånd för servering med alkoholdrycker.  
 
Socialnämnden föreslår 2012-01-25 § 3 kommunfullmäktige att ställa sig 
bakom förslaget till riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd i 
Torsås kommun. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslaget till riktlinjer för alkoholservering och 
     serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslaget till riktlinjer för alkoholservering och 
     serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 84/12 
AU § 81/11   11/KS0091 
Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24 § 185 att avstå från att lämna bidrag till 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening. 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening ber därför Torsås kommun bidrar 
med 200 kronor för 2012 för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. 
Detta utgör 800 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2012 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2012 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.    
 -----  
Sändlista 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
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KS § 85/12 
AU § 86/12   12/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2012-03-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2012-03-01. 
 
1.   Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

 
2.   Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter  
      Rosenblad 

 
3.   Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117, Conny  
      Gustavsson, Torsås 

 
4.   Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, 
      Conny Gustavsson, Torsås 

 
5.   Översyn av vattendragen i kommunen, 11/KS0209, Sigurd Mellström,  
      Torsås 

 
6.   Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen, 12/KS0027, 
      Göran Sturegård, Gullabo 

 
7.   Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och ungdomscafé, 12/KS0028, 
      Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 

 
8.   Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara, 
      12/KS0041, Mats Insulander, Fågelmara 

 
9. Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs camping, båthamn 
      och badplats, 12/KS0052, Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara 

 
10. Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården med mera, 12/KS0061 
      Sigurd Mellström, Torsås 

 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 85/12, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2012-03-01 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 86/12 
AU § 87/12   12/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-03-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-03-01. 
 
1.   Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
      Torsåspartiet 
 
2.   Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
      anslutningar, 10/KS0058 
      Torsåspartiet 
 
3.   Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
4.   Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
      kommun, 10/KS0098 
      Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
5.   Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
6.   Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
      Ledamot Lars Sjöholm, MP 
 
7.   Minska kostnad för andelsägare Torsås kommun vid förläggning 
      VA-ledning i ny bro i Södra Kärr, 11/KS0220 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 
8.   Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr – Grämkulla, 11/KS0221 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 
9.   Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP, Roger Petersson, TP 
 
10. Nämndernas och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av 
      kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer, 12/KS0056 
      Ledamot Roger Isberg, S 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 86/12, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2012-03-01 
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-03-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 87/12 
AU § 88/12 
KF § 16/12   12/KS0028 
Medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk 
och ungdomscafé 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås, att kommunen 
utreder möjligheten för att, tillsammans med Folkets Hus föreningen köper in 
Torsås Torgkiosk, integrerar denna med biografen och skapar ett riktigt 
Folkets Hus med biograf, kiosk och ett ungdomscafé. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och  
     ungdomscafé överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom Torsås kommun inte är ägare till fastigheterna och vill behålla det  
     ideella engagemanget så finns ingen ambition att köpa in Torsås kiosk för  
     att integrera denna med biografen samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom Torsås kommun inte är ägare till fastigheterna och vill behålla det  
     ideella engagemanget så finns ingen ambition att köpa in Torsås kiosk för  
     att integrera denna med biografen samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 88/12 
AU § 89/12 
KF § 23/12   12/KS0061 
Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på 
Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att: 
 
1. Det särskilda boendet på Sophiagården bibehålles och att kommunen  
      genomför den renovering och ombyggnad som kommunen blev ålagda att  
      utföra för snart 15 år sedan efter Socialstyrelsens inspektion.   
 
2.   För närvarande inte införa LOV i kommunen. 
 
3.   Renovering av skolan och Mariahemmets kök bör prioriteras. 
  

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården  
     överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att informera Sigurd Mellström att ämnen av olika slag inte får tas upp i samma  
     medborgarförslag, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården  
     (§ 77, 2012-03-06) anses härmed medborgarförslagets punkt 1 besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården  
     (§ 77, 2012-03-06) anses härmed medborgarförslagets punkt 1 besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 89/12 
AU § 90/12 
KF § 169/11   11/KS0220 
Motion – Minska kostnad för andelsägare ”Torsås kommun” vid 
förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden 
uppdrag att se över kommunens rätt till minskade kostnader och en bro som 
klarar att förlägga VA-ledningen enligt Svevias önskan, med följd av mindre 
underhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-11-28: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 4 till yttrande: 
 
Den av motionären föreslagna förläggning av VA-ledningar i den nya bron till 
Nötholmen säkerställs på ett sämre sätt än med den planerade sjöledningen 
som finns i kontraktet mellan Torsås kommun och Svevia i VA-projektet 
mellan Bergkvara och Södra Kärr. 
 
Enligt Svevias platschef vid VA-byggnationen mellan Bergkvara och Södra 
Kärr finns det ingen önskan från deras sida att förlägga VA-ledningarna enligt 
motionärens förslag. 
 
Torsås kommuns beslut att inte längre betrakta Södra Kärrs badplats som en 
kommunal angelägenhet medför att kommunens engagemang i den enskilda 
vägen inte längre är aktuell. Det föreligger dessutom oklarheter om 
kommunens andelstal i vägsamfälligheten i Södra Kärr som bör utredas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 4 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 89/12, Motion – Minska kostnad för andelsägare 
”Torsås kommun” vid förläggning VA-ledning i ny bro i Södra 
Kärr 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 4 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS § 90/12 
AU § 91/12 
KF § 170/11   11/KS0221 
Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr - 
Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden 
uppdrag att ta fram en ny sträckning på land mellan Södra Kärr – Grämkulla i 
anslutning till utvecklingsområde sydväst Södra Kärr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 3 förslag till yttrande: 
 
I det kontrakt som finns mellan Torsås kommun och Svevia föreligger inga 
hinder för att säkerställa möjligheten att utöka verksamhetsområdet söderut i 
en framtid som kan bli aktuellt enligt gällande översiktsplan. Detta genom att 
ansluta till de kommunala VA-ledningar vid pumpstationen i Grämkulla. 
 
När det gäller de förlagda VA-ledningarna mellan Södra Kärr och Grämkulla 
bedöms detta vara en beprövad och teknisk fullgod lösning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 3 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag 2012-01-17 § 3 till yttrande samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 91/12 
AU § 93/12 
KF § 127/11 
KS § 225/11 
AU § 263/11 
AU § 47/11   10/KS0198 
Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i 
Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsområde för VA. För att lösa VA-frågan för dessa fastigheter 
efterhördes om det fanns möjlighet att deras fastigheter genom ny 
gränsdragning kan ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga 
kostnader. 
 
Därför hemställer fastighetsägarna med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att 
avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-
området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus 
lägenhetsavgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras 
enligt ”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att inhämta ett svar på skrivelsen från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 25 att ge samhällsbyggnadschef Peter 
Persson i uppdrag att upprätta ett svar på skrivelsen och överlämna det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Svar på skrivelse daterad 2011-08-10 föreligger från samhällsbyggnadschefen 
där det framkom att Torsås kommun i dagsläge inte har för avsikt att utöka 
verksamhetsområdet ytterligare och grundstrukturen i VA-taxans utformning 
ligger fast. Torsås kommun avser inte att överta ledningssystemet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/12, Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Jäv 
 
Roger Pettersson, TP anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-06 
 
Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Pettersson överklagar till 
Förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 § 127. 
 
Skriftliga synpunkter inlämnas 2011-11-22 av tillförordnad samhällsbyggnads- 
chef Leif Kuusela till Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Förvaltningsrättens dom 2012-02-23 föreligger där de avslår överklagandet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Förvaltningsrättens dom 2012-02-23. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Förvaltningsrättens dom 2012-02-23. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 92/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-03-01, 2012-03-06 och personalutskottet 
2012-02-21, 2012-03-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 93/12 
AU § 74/12  12/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
februari 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under februari 2012. 
 
• Bergkvara 2:69, tillbyggnad restaurang 
• Torsås 2:42 del av, uppsättning av informationsskylt. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande   
     under februari 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande   
     under februari 2012. 
-----  
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KS § 94/12 
AU § 75/12  12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
februari 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under februari 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     februari 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     februari 2012. 
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 41 av 42  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-03-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 95/12  12/KS0025 
Samverkansprojekt - Film om Torsås industri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan från Tuulikki Åkesson, Möre resurscentrum om kommunen är 
intresserad av att medverka i ett samverkansprojekt gällande film om Torsås 
industri. 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum och Maxe från Pama Records, håller 
på att skriva en ansökan om samverkansprojekt där finansiering kan erhållas på 
50% av den totala kostnaden. 
 
Kostnaden för hela projektet stannar på cirka 9 000 kronor per företag, med  
50 % stöd från Regionförbundet stannar kostnaden på 4 500 kronor. 
 
Varje företag får en film på tre minuter alternativt 3 x 1 minut som kan 
användas till marknadsföring på hemsidan, mässor och så vidare samt, en 
gemensam film om industrin som kan ligga både på företagens hemsida, 
Torsås kommuns hemsida, samt användas i olika sammanhang då man vill 
marknadsföra Torsås. 
 
Maxe kommer även att producera en separat ”naturfilm” om Torsås som man 
kan använda i marknadsföringssyfte och visa hur det är att bo i Torsås med 
vackra vyer från Bergkvara, Gullabo, Valfridsbo, Kulebo etc.  
 
Projektet skall börja i maj och vara färdigt i september.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delta i samverkansprojektet – Film om Torsås industri, 
 
att kostnaden för Torsås kommun belastar verksamheten 220. 
-----  
Sändlista 
Möre resurscentrum 
Ekonomikontoret  
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KS § 96/12  12/KS0003 
Föreningsstämma med Coompanion Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kallelse till föreningsstämma föreligger från Coompanion Kalmar län. 
 
Torsås kommun kallas i egenskap av medlem i Coompanion Kalmar län 
fredagen den 13 april 2012 klockan 12.30 på Staby Gårdshotell i Högsby. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka vid föreningsstämma med Coompanion Kalmar län. 
-----  
 
 


