
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 42  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-04-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-04-24, 18.30 – 21.30     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S      
 Monica Fredriksson, TP 
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 98 – 100 
 Ninna Melin, socialchef § 98 – 99  
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare § 97 - 99       
 Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare      
 Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare 
 Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare 
Utses att justera Ann-Britt Mårtensson, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-04-27  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 97 - 122  

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

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-04-24 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-04-27  Datum för anslags 
nedtagande 

2012-05-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 42  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-04-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 97 - 122  
 
§ 97 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-03-08, 2012-03-27 
§ 98 Månadsuppföljning januari – mars 2012   
§ 99 Redovisning socialnämndens månadsuppföljning januari –  
 februari 2012  
§ 100 Upphandling av städentreprenad i Torsås kommun 
§ 101 Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond   
§ 102 Allmänna bestämmelser för brukande ABVA  
§ 103 Samråd Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun  
§ 104 Samråd fördjupad översiktsplan för Nybro stad  
§ 105 Kommunledningen informerar   
§ 106 Verksamhetsberättelse 2011, Avtal konsumentrådgivning  
§ 107 Bidrag till samlingslokaler 2012    
§ 108 Handlingsprogram för skydd mot olyckor  
§ 109 Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång   
§ 110 Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers  
 Corner    
§ 111 Motion – Nämnders och styrelsers skyldigheter  
§ 112 Revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 113 Revisionsrapport - Försörjningsstödet  
§ 114 Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd  
§ 115 Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund  
§ 116 Projekt Vision Bergkvara   
§ 117 Anmälan arbetsutskottet 2012-03-15, 2012-03-20, 2012-04-03,  
 donationskommittén 2012-03-28 
§ 118 Nyttjanderättsavtal, Bergkvara hamn 
§ 119 Världskonferens i Stockholm 
§ 120 Förvärv av Skytteholmen 
§ 121 Samverkan, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Kalmar - 

 Nybro – Torsås 
§ 122 Projekt – Service skapar nätverk  
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KS § 97/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-03-08 och 2012-03-27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 98/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning januari – mars 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost inleder med en historik över nämndernas 
budgetavvikelse under perioden 2007 – 2011. 
 
Mkr 2007 2008 2009 2010 2011 

Kommunstyrelsen 2,4 -2,0 -2,5 0,2 -2,6 
Bygg- och miljönämnden 0,5 0,4 0,4 0,3 0,8 
Tekniska nämnden 0,5 -0,6 -0,2 -2,9 -0,2 
Kultur- och fritidsnämnden 0,2 0,1    
Socialnämnden -6,0 -3,8 -3,7 -2,9 -2,9 
Bildningsnämnden 2,4 2,2 0,6 -2,0 0,5 
Miljönämnden 0,0 0,0    
Summa 0,0 -3,7 -5,6 -7,3 -4,4 
 
 
Redovisning av månadsuppföljning för nämndernas budget januari – mars 
2012. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med -0,1 mkr. Nettoavvikelse från 
turismverksamheten avseende viss dubbelgång vid vikariatsförordnande samt 
kostnader för avveckling av vindkraft Expo som ej är budgeterade. Båda 
avvikelserna är engångshändelser. 
Återhållsamhet bland verksamheterna för att balansera. 
 
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 -2,9 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 av-
vecklingen 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. Hyresförluster och minskade kostintäkter på 
grund av vakanta lägenheter inom särskilt boende samt mycket in- och 
utflyttningar, underskott 300 tkr. Försörjningsstöd, underskott cirka 500 tkr. 
Efter omdisponering kvarstår 0,5 mkr av socialnämndens anslag för oförutsett. 
Detta är beaktat vid prognosen ovan. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/12, Månadsuppföljning januari – mars 2012 
 
Bildningsnämndens månadsuppföljning redovisar ingen avvikelse. 
Följande område har prognostiserat underskott:  
• Torskolan 7-9 med -0,3 mkr beroende på extra personal under vårterminen 

i årskurs 7 samt resursskolan. 
• Söderåkra/Bergkvara med -0,45 mkr beroende på extra kostnader för 

Skogslyckan och kosten -0,3 mkr beroende på övergång till mer egen-
producerad mat vilket innebär högre kostnader.  

• Underskotten täcks upp av de 0,5 mkr som erhållits från kommun-
fullmäktige beroende på ett positivt årsbokslut 2011 samt att intäkts-
budgeten förväntas ge ett överskott. 

Fortsatt stram budgetuppföljning och kontroll på kostnader och intäkter. 
 
Ekonomichefen efterfrågar en handlingsplan från socialnämnden som visar hur 
nämnden ska få budgeten i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – mars 2012. 
-----  
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KS § 99/12 
AU § 73/12   12/KS0012 
Redovisning socialnämndens månadsuppföljning 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 2012-03-27:  
  
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/12, Redovisning socialnämndens månads- 
uppföljning januari – februari 2012  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Socialchef Ninna Melin redovisar de större avvikande posterna som bidrar till 
socialnämndens underskott. 
 
• Hyresförluster och minskade kostintäkter på grund av vakanta lägenheter 

inom särskilt boende samt mycket in- och utflyttningar, 
• Hemsjukvårdsärende med dygnetruntbemanning, 
• Försörjningsstöd, 
• Extra bemanning nattetid för Solgläntan och Sophiagården. 

 
Områdescheferna önskar mer stöd från personalavdelningen med anledning av 
de höga sjukskrivningssiffrorna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att uppdra åt socialnämnden att ta fram en handlingsplan som visar hur  
     nämnden ska få budgeten i balans, 
 
att socialnämnden särredovisar vid månadsuppföljningen Sophiagårdens  
     hyresförluster på grund av tomma lokaler, 
 
att notera redovisningen gällande socialnämndens månadsuppföljning  
     januari – februari 2012.  
-----  
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KS § 100/12 
AU § 134/12   11/KS0138 
Upphandling av städentreprenad i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost informerar om pågående 
upphandling av städentreprenad i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-17: 
 
att notera informationen om pågående upphandling av städentreprenad i 
     Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost informerar om pågående 
upphandling av städentreprenad i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen om pågående upphandling av städentreprenad i 
     Torsås kommun. 
-----  
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KS § 101/12 
DK § 36/12 12/KS0013 

Utdelning av Syskonen Johanssons Stipendiefond                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Fondutdelningen 2012 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är 
168 385 kronor. 
 
Utdelningen ska uttas före november månads utgång. 
 
Ekonomichefen redovisar kort om stipendiefonden. 
 
Donationskommittén föreslår 2012-03-28 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avsätta 75 000 kronor under tre år till Toleransprojektet under förutsättning  
     att fonden fortsätter att generera avkastning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsätta 75 000 kronor under tre år till Toleransprojektet under förutsättning  
     att fonden fortsätter att generera avkastning. 
-----  
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KS § 102/12 
AU § 100/12 12/KS0071 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet VA söder omfattas av cirka 60 fastigheter som erfordrar villapump- 
station för anslutning till den allmänna avloppsanläggningen. I samband med 
detta revideras och kompletteras nuvarande Allmänna bestämmelser för 
brukande av Torsås kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 
(ABVA). 
 
Idag består ABVA av två delar: ABVA + Information till fastighetsägare om 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. ABVA är själva 
lagtexten medan informationsdelen förtydligar vad som står i ABVA. 
Informationsdelen är mindre formell och vänder sig till brukarna av den 
allmänna VA-anläggningen. 
 
Reviderad ABVA är identisk med nuvarande ABVA förutom: 
 
2 § Benämningen ”VA-verket” har ersatts med ”Samhällsbyggnads- 
 förvaltningens VA-verksamhet 
3 § Tillägg, 2 stycket 
7 § Tillägg, ny paragraf gällande återströmningsskydd 
16 § Tillägg, ny paragraf gällande Villapumpstationer. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Marie Jansson, KD yrkar att 
tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska 
konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 102/12, Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA)   
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA,  
 
att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska  
     konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande  
     av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 103/12 
AU § 104/12   12/KS0070 
Samråd om Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett förslag till ny Översiktsplan 2012 för Emmaboda kommun har upprättats. 
Syftet med översiktsplanen är att den ska utgöra ett vägledande underlag för 
beslut om mark- och vattenanvändningen. Planen omfattar hela kommunens 
yta och därför ska den beslutas demokratiskt. 
 
Eventuella synpunkter, erinringar eller kompletteringar ska vara Emmaboda 
kommun tillhanda senast 2012-04-30. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättad Översiktsplan 2012 för Emmaboda  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättad Översiktsplan 2012 för Emmaboda  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Emmaboda kommun 
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KS § 104/12 
AU § 105/12   12/KS0080 
Samråd fördjupad Översiktsplan för Nybro stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nybro kommun har upprättat ett förslag till revidering av översiktsplanen för 
Nybro stad. Syftet med översiktsplanen är att ge en helhetsbild av kommunens 
planering för framtiden. Dokumentet är strategiskt och långsiktigt och ska 
fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människan 
och miljön.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprätta förslag till revidering av över- 
     siktsplanen för Nybro stad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprätta förslag till revidering av över- 
     siktsplanen för Nybro stad. 
-----  
Sändlista 
Nybro kommun 
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KS § 105/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Befolkningsprognos, 
• Svensk Näringslivs mätning, 
• Företagsbesök för kommunstyrelsens ledamöter flyttas till efter semestern. 

Besök med handlarna blir 2012-05-30 klockan 18.30 på Möre resurs-
centrum, 

• Vårpropositionen. 
 

Ordförande Håkan Algotsson informerar om: 
 
• Vision Bergkvara, grillstuga,  
• Före detta våghuset i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 106/12 
AU § 117/12 
KS § 66/12 
KS § 17/12 
AU § 12/12   11/KS0038 
Verksamhetsberättelse 2011 för konsumentverksamheten i 
Torsås, Redovisning av nytt avtal       
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har sedan 2004-05-01 köpt konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. 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. 
 
Verksamhetsberättelse för 2011 föreligger. 
 
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. 
 
Avtal för konsumentrådgivning med Ljungby kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelsen för 2011 gällande konsumentvägledning från 
     Nybro kommun samt 
 
att notera nytt avtal för konsumentrådgivning med Ljungby kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera verksamhetsberättelsen för 2011 gällande konsumentvägledning från 
     Nybro kommun samt 
 
att notera nytt avtal för konsumentrådgivning med Ljungby kommun. 
-----  
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KS § 107/12 
AU § 118/12   12/KS0011 
Bidrag till samlingslokaler 2012  
 

Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2012: 
 
Lokal/förening           Bidrag 2011               Ansökan 2012 
 
Torsås Bygdegårdsförening             125 000:- (70 000:-)          125 000:-   
Torsås Folketshusförening              185 000:- (100 000:-)        185 000:-  
Gullabo Bygdegårdsförening             25 000:-                  
 
Verksamhetsbidrag: 
 
Gullabo Hembygdsförening              4 000:- 
Torsås Hembygdsförening              4 000:-     
Bergkvara Hembygdsgille              4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille              4 000:- 
 
Skruvemåla skolrotesförening     
 
Finansiering konto 301           351 000:-                   
      
Investeringsbidrag 
 
Slätafly SK/IBK 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 129 att när det gäller investerings-
bidrag att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt att hjälp med 
information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till Anders Adelgren på 
telefon 0486-333 82. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 107/12 Bidrag till samlingslokaler 2012 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening 25 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2012 års 
     budget, 
 
att till kommunstyrelsen inhämta årsredovisning och verksamhetsberättelse  
     från Gullabo Bygdegårdsförening, Gullabo Hembygdsförening, Torsås  
     Hembygdsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Söderåkra Hembygdsgille, 
 
att ansökan om investeringsbidrag från Slätafly SK/IBK:s överlämnas till 
     kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C och Ann-Britt Mårtensson, S meddelar jäv och deltar inte 
i ärendet. 
 
Yrkande   
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Marie Jansson, KD och Roland 
Swedestam, S yrkar att en översyn görs av fördelningen av bidragen till 
samlingslokalerna inför 2013 samt att redovisning sker i november 2012. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening 125 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening 185 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening 25 000 kronor, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 107/12 Bidrag till samlingslokaler 2012 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2012 års 
     budget, 
 
att en översyn görs av fördelningen av bidragen till samlingslokalerna inför  
     2013 samt att redovisning sker i november 2012. 
-----   
Sändlista 
Torsås Bygdegårdsförening   
Torsås Folketshusförening  
Gullabo Bygdegårdsförening              
Gullabo Hembygdsförening                
Torsås Hembygdsförening      
Bergkvara Hembygdsgille                
Söderåkra Hembygdsgille                
Skruvemåla skolrotesförening 
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KS § 108/12 
AU § 119/12 
KS § 16/12 
AU § 10/12  11/KS0072 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Mandatperioden 
2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grundsynen när det gäller att hantera olycksrisker är att olyckor ska 
förebyggas. Målet med det förebyggande arbetet är att minska sannolikheten 
för att olyckor överhuvudtaget ska inträffa, eller att inbyggda skyddsåtgärder 
ska minimera skadeverkningarna av olyckan.  
 
Att med förebyggande åtgärder helt förhindra skador till följd av olyckor skulle 
dock påverka vår frihet i alltför stor omfattning och skulle dessutom på grund 
av kostnader inte vara samhällsekonomiskt försvarbart. Samtidigt kommer det 
alltid att inträffa oförutsedda olyckor. Att som kommuninnevånare få veta att 
man vid en inträffad olycka får hjälp med räddningsinsats, har dessutom en 
stor betydelse för den personliga tryggheten.  
 
Olyckorna som inträffar blir mer komplicerade ju mer utvecklat samhället blir. 
Kraven från samhället på en effektiv räddningstjänst har därigenom ökat. För 
att uppnå bästa resultat ska räddningstjänstverksamheten och kommunernas 
olycksförebyggande verksamheter samverka. Erfarenheter från respektive 
verksamhet ska tas tillvara och samordnas. Samverkan med grannkommuner 
och andra samverkande organ ska vara en naturlig del av verksamheten.  

  
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
tillhörande förordning skall en kommun ha ett handlingsprogram för före-
byggande verksamhet och räddningstjänst. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur 
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
 
I Emmaboda och Torsås kommuner har Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås uppdraget att utföra kommunal räddningstjänst samt 
förebyggande verksamhet enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)  
Förbundsdirektionen har ansvaret för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Direktionen har ett lokalt tillsynsansvar och ska ge löpande direktiv och 
övergripande anvisningar för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Handlingsprogrammet skall antas av direktionen för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och 
kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 108/12 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
Mandatperioden 2011-2014 

 

Detta dokument utgör Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst enligt LSO.  
 
Dokumentet skall beskriva Räddningstjänstförbundets mål och organisation 
för att förebygga bränder och olyckor som kan innebära räddningstjänst, som 
kan drabba liv och hälsa för de människor som vistas i kommunerna, eller 
egendom eller miljö, samt hur arbetet ordnas och planeras. Organisationen för 
att, efter avslutad räddningsinsats, undersöka olyckan för att klargöra orsaken, 
olycksförloppet och hur insatsen genomförts beskrivs också.  
 
I dokumentet skall anges hur rådgivning och information till allmänheten skall 
ske, vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda 
räddningsinsatser samt organisation för rengöring (sotning) av fasta för-
bränningsanordningar.  

 

Räddningstjänstförbundet får under mandatperioden uppdatera handlings-
programmets fakta och statistik. Vid ändringar som berör organisation eller 
mål med verksamheten ska handlingsprogrammet fastställas i förbunds-
direktionen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 109/12 
AU § 121/12 
KF § 31/12  12/KS0064 
Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets 
entré 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att en 
flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré, som hissas varje dag 
kommunen får en ny medborgare, nyfödd eller inflyttad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets  
     entré till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
att erbjuda de familjer som vill, hissa flaggan i den flaggstång som finns  
     bredvid kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
att för de familjer som vill, så hissas flaggan i den flaggstång som finns bredvid  
     kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 110/12 
AU § 122/12 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers 
Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges presidium 
besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Ordförande Sten Bondesson, C 
1:e vice ordförande Christer Söderholm, KD 
2:e vice ordförande Ann-Britt Mårtensson, S 
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KS § 111/12 
AU § 123/12 
AU § 92/12 
KF § 21/12   12/KS0056 
Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt 
följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att med skriftligt direktiv till styrelser, central 
ledningsgrupp och nämnderna i Torsås kommun mycket tydligt anger och 
talar om hur tagna beslut i kommunfullmäktige skall uppfattas, hanteras och 
verkställas i framtiden samt 
 
att kommunstyrelsen ger tydliga direktiv till styrelser, central ledningsgrupp 
och nämnderna i Torsås kommun om att i varje enskilt fall av beslut beakta 
möjligheten av att skapa en möjlig tomt/tomter och därmed en fastighet för 
framtiden. Se aktbilaga. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     chefen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar på inlämnad motion. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 111/12, Motion – Nämnders och styrelsers 
skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktige fattade 
beslut och riktlinjer 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 112/12 
AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå 2012-04-03 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 112/12, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 113/12 
AU § 125/12 
KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten 
framgår att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 113/12, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     Inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 114/12 
AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/12, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 115/12   12/KS0032 
Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 

 

Statistiska data för elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 116/12 
AU § 133/12 
KS § 77/12 
AU § 96/12   11/KS0097 
Projekt 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 2012-03-27: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Framställan föreligger om intresse finns från kommunen att överta ägandet av 
grillhuset som ska uppföras på Stenskär. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 116/12, Projekt Vision Bergkvara 
 
Arbetsutskottets beslutar 2012-04-03: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att överta ägandet av grillhuset som ska uppföras på Stenskär 
     samt 
 
att bjuda in Vision Bergkvara för att diskutera fram en annan lösning. 
-----  
Sändlista 
Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara 
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KS § 117/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-03-15, 2012-03-20, 2012-04-03 och 
donationskommittén 2012-03-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 118/12 
AU § 148/12   12/KS0045 
Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag på ett nyttjanderättsavtal gällande Bergkvara 
hamn. 
 
Förslag framkom om att hela § 9, Övriga verksamheter ska utgå. 
 
En av intressenterna besökte arbetsutskottets ledamöter och informerade om 
deras intresse för att överta hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-17: 
 
att notera informationen gällande Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport om intresset för 
Bergkvara hamn. 
 
Kommunchefen informerar om innehållet i det upprättade nyttjanderättsavtal 
för Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att översända förslaget till nyttjanderättsavtal till de företag som förklarat sig  
     intresserade av att driva hamnen, 
 
att inhämta synpunkter från en avtalsjurist på nyttjanderättsavtalet,  
 
att bjuda in företagen för en separat förhandling om slutligt avtal, 
 
att avtalet därefter återkommer till kommunstyrelsen för godkännande samt 
 
att ta in bud på hamnbolaget inklusive inventarierna. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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KS § 119/12   12/KS0003 
Världskonferens i Stockholm 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under tiden 8 – 12 juli 2012 pågår Världskonferens om socialt arbete i 
Stockholm. 
 
Emöke Bokor efterhör om kommunstyrelsen är intresserad av att bekosta 
medverkan för Mossad Ali och Mohamed Khalifa Jama som då kommer att 
representera Torsås kommun och föreläsa om arbetet som flyktingföräldrar. 
 
Den totala kostnaden uppgår till mellan 10 – 12 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bekosta Mossad Ali och Mohamed Khalaifa Jama medverkan vid Världs- 
     konferensen om socialt arbete i Stockholm samt 
 
att bjuda in Mossad Ali och Mohamed Khalaifa Jama till kommunfullmäktige  
    för en information om arbetet som flyktingföräldrar. 
-----  
Sändlista 
Emöke Bokor 
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KS § 120/12 
AU § 151/12 
AU § 116/12 
AU § 112/12   12/KS0083 
Förvärv av Skytteholmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Ingrid Dahlberg, 
Stockholm en av ägarna till Skytteholmen i Bergkvara efterhör om intresse 
finns att förvärva Skytteholmen. Ett annat alternativ är att kommunen betalar 
en skälig ersättning årligen för att ägarna upplåter marken för allmänna 
aktiviteter.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-04-03. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har varit i kontakt med Ingrid Dahlberg och 
begärt att få ett pris på fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från möte med Lars Karlberg, en 
av ägarna till Skytteholmen i Bergkvara. 
 
Intresse finns att försälja ett området som omfattar Skytteholmen och 
”Alhagen” cirka 3 hektar för en kostnad av 200 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-04-17: 
 
att till kommunstyrelsen upprätta ett förslag på köpekontrakt innefattande  
     Skytteholmen och ”Alhagen” cirka 3 hektar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 120/12, Förvärv av Skytteholmen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt gällande Bergkvara 2:29 samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna köpekontraktet. 
-----  
Sändlista 
Lars Karlberg, Bergkvara 
Ingrid Dahlberg, Stockholm 
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KS § 121/12 
AU § 359/11   11/KS0072 
Samverkan, Räddningstjänstförbund Emmaboda – Kalmar – 
Nybro – Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om en förstudie avseende en 
eventuell samverkan inom Södra Kalmar län gällande räddningstjänsten. 
 
Fördelarna med en samverkan är: 
 
• Större utryckningsorganisation 
• Bättre uthållighet 
• Enhetlig standard 
• Tillgång till specialresurser 
• Kompetens och utveckling 
• Samordnad utbildningsverksamhet 
• Övningsanläggningar 
• Bättre ledningsorganisation 
• Möjliggör besparingar med minskade konsekvenser 
• Mindre administration 
• Rekrytering 
• Rutiner och samarbete. 
 
Kommunerna i södra Kalmar län inklusive invånare: 
 
Kalmar 62 388 
Nybro 19 576 
Mörbylånga 13 834 
Mönsterås 12 980 
Borgholm 10 806 
Emmaboda 9 223 
Torsås 7 044 

 

Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att Torsås kommun deltar i förstudien avseende en eventuell samverkan inom 
     Södra Kalmar län gällande räddningstjänsten. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 121/12, Samverkan, Räddningstjänstförbund 
Emmaboda – Kalmar – Nybro – Torsås 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Förstudie daterad 2012-03-25 av Göran Schnell gällande Räddnings-
tjänstförbund Emmaboda – Kalmar – Nybro – Torsås föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun förordar att avstå från att bilda ett Räddningstjänst- 
     förbund Emmaboda – Kalmar – Nybro – Torsås samt 
 
att översända beslutet till direktionen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda - Torsås. 
-----  
Sändlista 
Direktionen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 41 av 42  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-04-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 122/12 
AU § 150/12 
AU § 120/12  12/KS0081 
Projekt – Service skapar nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns landsbygd står inför stora utmaningar. Den minskande befolkning 
i flertalet av Kalmar läns kommuner, liksom länet som helhet, drabbar inte 
minst landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna. En minskad 
befolkning får konsekvenser för kommunernas ekonomi och möjligheterna att 
bo och verka i dessa delar av kommunen försämras eftersom underlaget för 
service och infrastruktur begränsas. För Kalmar län är satsningar på att öka 
befolkningen viktiga och en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.  

Tillväxtanalys har i en studie konstaterat att vissa orter lyckas att öka sin 
befolkning trots hemkommunen minskar i befolkning. Det finns alltså 
möjligheter att skapa en attraktiv ort genom olika insatser. Tillväxtanalys visar 
på flera faktorer som gör att en ort kan bibehålla eller öka sin befolkning:  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, 
bankomat och så vidare) 

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) 

• närhet till arbetsmarknader 

• attraktivt boende (gärna nära vatten) 

• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella 
organisationer, eldsjälar med mera). 

Tillsammans kan dessa möjligheter vända befolkningstrenden i mindre tätorter 
men det förutsätter ett samspel emellan dem. Exempelvis är idag en 
fungerande IT-struktur en förutsättning för att driva en lanthandel, eller skola, 
liksom att goda sociala strukturer är en förutsättning för att kunna återöppna 
en lokal drivmedelsstation. 

På ett initiativ från Hela Sverige Ska Leva Länsbygderådet – som representant 
för länets utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar – har Region-
förbundet ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla hållbara 
servicelösningar som är anpassade efter de behov och möjligheter som finns 
utanför de större tätorterna. Genom projektet görs en stor satsning som 
inbegriper hela länet. Projektet finansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen 
och Tillväxtverket. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/12, Projekt – Service skapar tillväxt 

Regionförbundet anlitar två personer på deltid som kommer att agera ”agent” 
mellan byagrupper, kommun, Regionförbund, Länsstyrelse m.fl. aktörer. En 
bred referensgrupp med representanter från Posten, Landstinget, Linné-
universitet, Boverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna, kommunerna, 
Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer att etableras. 

Regionförbundet vill härmed erbjuda respektive kommun att delta i projektet 
genom att välja ut en lämplig tätort att delta i projektet med samt utse en 
kontaktperson i den kommunala förvaltningen.  

Orten ska inte ha fler än 1000 invånare och det ska finnas ett intresse för 
utveckling samt till viss del uppfylla de kriterier Tillväxtanalys tagit fram. När 
samtliga tätorter valts ut, önskar Regionförbundet teckna en avsiktsförklaring 
mellan samtliga utvecklingsgrupper och kommuner samt Länsstyrelsen för att 
säkerställa engagemang och spridning av resultat och idéer.  

Projektet kommer också att arbeta parallellt med regionförbundets 
bredbandssatsning och det planerade projektet ”Vi ska bli fler”, liksom de 
landsbygdsinsatser som Länsstyrelsen ansvarar för. 
 
En kort redovisning lämnas av kommunchefen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-17 kommer Christer Johansson att 
informera mer om projektet. 

Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Projektledare Christer Johansson, Hela Sverige ska leva, informerar om 
projektet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet – Service skapar tillväxt, 

att lämplig tätort att delta i projektet är Bergkvara, 

att som kontaktperson utses kommunchefen samt 

att notera informationen från projektledare Christer Johansson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet – Service skapar tillväxt, 

att lämplig tätort att delta i projektet är Bergkvara, 

 
att som kontaktperson utses kommunchefen. 
----- Sändlista christer.johansson@helasverige.se, kommunchefen 
 


