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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-05-29, 17.30 – 21.30   
 Sammanträdet ajourneras mellan 18.30-18.35. 
  
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      
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S      
 Monica Fredriksson, TP 
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef  § 124 - 127 
  
   
  
  
Utses att justera Monica Fredriksson, TP       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-05-31   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 123 - 156  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Monica Fredriksson    
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-05-29 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-05-31 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-06-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 123 - 156 
 

§ 123 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-04-24 
§ 124 Månadsuppföljning januari – april 2012  
§ 125 Tilläggsbudget 2012  
§ 126 Finansrapport per den 2012-04-30  
§ 127 Budgetramar 2013 – 2015 
§ 128 Arrendeavtal övningsfält Torsås   
§ 129 Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd    
§ 130 Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen  
§ 131 Medborgarförslag – Översyn av vattendragen   
§ 132 Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel – gångväg 
§ 133 Digital kompetens    
§ 134 Samråd samt svar, markförlagda kablar vid Kvilla  
§ 135 Kommunledningen informerar    
§ 136 Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012 
§ 137 Nyttjanderättsavtal Övraby 1:14 del av   
§ 138 Anmälan till höstens medborgarundersökning 2012 
§ 139 Icke verkställda beslut kvartal I, 2012   
§ 140 Medborgarförslag – Renovera Sophiagården  
§ 141 Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet  
§ 142 Fortsatt samverkan kring Samhällsorientering  
§ 143 Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 144 Redovisning befolkningsförändringar kvartal 1, 2012-05-30 
§ 145 Redovisning delegationsärende   
§ 146 Anmälan arbetsutskottet 2012-04-17, 2012-04-25, 2012-05-08,  
 personalutskottet 2012-04-12   
§ 147 Bidrag samlingslokaler 2012, justering 
§ 148 Avyttring truppbefästningar i Bergkvara 
§ 149 Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
§ 150 Hamnbolagets framtida verksamhet 
§ 151 Underhåll av kajen i Bergkvara 
§ 152 Mötesplats Torsås, förlängning av hyresavtal 
§ 153 Ansökan om fastighetsägarens medgivande för miljöåtgärder 
§ 154 Låssystem i kommunhusen 
§ 155 IT inom skolan samt IT-enheten i Torsås 
§ 156 Folkhälsopolitisk plan      
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KS § 123/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-04-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 124/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning januari – april 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari – april 2012. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med -0,5 mkr i ökat kommunbidrag 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Orsaken är fler elever i gymnasieskolan 
innebär ökad kostnad. Övriga verksamheters nettokostnad bedöms rymmas 
inom budget. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett budgetöverskott med 0,1 mkr med 
anledning av att budgeterade tjänster inte hunnit tillsättas vid årets början. 
 

Tekniska nämnden redovisar en avvikelse med -0,1 mkr som avser gatu-
belysning. 
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse med -3,5 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 800 tkr 
om nuvarande kostnadsnivå (genomsnitt för tertial 1) kvarstår. Historiskt 
brukar dock kostnaderna sjunka efter tertial1. 
Efter omdisponering kvarstår 0,5 mkr av socialnämndens anslag för oförutsett. 
Detta är beaktat vid prognosen ovan. 
Dialog mellan socialnämnden och kommunstyrelsen om budgetläget pågår. 
 
Bildningsnämndens månadsuppföljning redovisar ingen avvikelse. Vissa 
enheter befarar underskott till exempel kosten, Söderåkra/Bergkvara och 
Torskolan 7-9 men detta kompenseras med hjälp av tillskottet på 500 tkr från 
kommunfullmäktige beroende på ett positivt årsbokslut 2011 samt att 
intäkterna förväntas bli bättre än budgeterat. 
 
Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 4,7 mkr. Ny skatte-
prognos och beräknad positiv budgetavvikelse för kostnadsutjämningsbidrag 
samt kommunal fastighetsavgift. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 124/12, Månadsuppföljning januari – april 2012 
 
 
I årsprognosen har ej medtagits eventuell återbetalning av AFA 
försäkringspremier för år 2008 och eventuellt även 2007. Beslut väntas i juni 
2012. Återbetalningen avser både avgift befrielseförsäkring och avtalsgrupp-
sjukförsäkring (AGS-KL). Enligt slutfakturor från Fora har kommunen under 
dessa år betalt totalt cirka 6,4 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – april 2012. 
-----  
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KS § 125/12 12/KS0076 
AU § 185/12  11/KS0071 
Tilläggsbudget 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ekonomirapporten april 2012 från Sveriges kommuner och landsting 
SKL är det sannolikt att det kommer at ske en återbetalning av AFA:s 
försäkringspremier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2008 och eventuellt även avseende 2007. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag på tilläggsbudget 2012: 
 
Samlad IT-satsning 1 200 tkr 
Hyrestäckning Sophiagården 1 000 tkr 
Olssonska, brandskydd med mera 300 tkr 
Informationstavlor, Bergkvara ----- 
Kaj för Sjöräddningen 40 tkr 
Gula huset 40 tkr 
Reserv bredband 200 tkr 
Utbildning ekonomiska enheten 100 tkr 
Alt projekt 350 tkr 
Uppgradering kartsystem 200 tkr  
Kommunhuset Återkommer 
Projektering Torskolan 500 tkr  
Komplettering planarbetet 300 tkr 
Summa 4 230 tkr 
 
Kostnadsberäkning för renovering av kommunledningskontoret arbetas fram. 
Frågan återkommer därefter för beslut. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 18.30-18.35. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att från projektering Torskolan tas 100 tkr till 
kommunstyrelsen för att genomföra den av kommunfullmäktige beslutade 
utredningen om kommunens politiska organisation. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på Roland Swedestam, S yrkande finner 
han att kommunstyrelsen bifaller 100 tkr till kommunstyrelsen för att genom-
föra den av kommunfullmäktige beslutade utredningen om kommunens 
politiska organisation men att anslaget finansieras genom minskning av anslag 
för bredband. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/12, Tilläggsbudget 2012 
 
Roland Swedestam, S yrkar att från projektering Torskolan tas 150 tkr till en 
informationstavla i Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på Roland Swedestam, S yrkande finner 
han att kommunstyrelsen bifaller 150 tkr till en informationstavla i Bergkvara, 
som finansieras genom förbättrad prognos för skatteintäkter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Under förutsättning att beräknade AFA:s försäkringspremier för Avtalsgrupp-
sjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2008 
faller ut, godkänna tilläggsbudget 2012: 
 
Samlad IT-satsning 1 200 tkr 
Hyrestäckning Sophiagården 1 000 tkr 
Olssonska, brandskydd med mera 300 tkr 
Informationstavlor, Bergkvara 150 tkr 
Kaj för Sjöräddningen 40 tkr 
Gula huset 40 tkr 
Reserv bredband 100 tkr 
Utbildning ekonomiska enheten 100 tkr 
Alt projekt 350 tkr 
Uppgradering kartsystem 200 tkr  
Kommunhuset Återkommer 
Projektering Torskolan 500 tkr  
Komplettering planarbetet 300 tkr 
Politisk utredning 100 tkr 
 
Kostnadsberäkning för renovering av kommunledningskontoret arbetas fram. 
Frågan återkommer därefter för beslut. 
 
att projektering av Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande  
    lokalanvändning fattats av kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 126/12 12/KS0112 
Finansrapport per den 2012-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 

Finansrapport per den 2012-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna en sammanfattning av kommun-
analys för Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att notera finansrapporten per den 2012-04-30. 
----- 
Sändlista 
Ekonomikontoret 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-05-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 127/12 
AU § 186/12  12/KS0053 
Budgetramar 2013 - 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för budgetunderlag 2013 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-22: 
 
att notera informationen till protokollet samt att överlämna ärendet till  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-05-29 
 
Ekonomichefen redovisar budgetunderlag 2013 – 2015. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med satsningar för 2013: 
 
Torskolans renovering 1 500 tkr 
Omstart Torsås 500 tkr 
Reserv bredband 200 tkr 
IT-satsning 500 tkr 
Summa 2 700 tkr 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor och Roger Isberg samtliga S tar inte 
ställning till några beslut vid sammanträdet gällande satsningar 2013. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på tilläggsyrkandet finner han att bifalla 
yrkandet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar förslag till principbeslut angående 
hyreskostnad för uppsagda verksamhetslokaler. 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor och Roger Isberg samtliga S tar inte 
ställning till några beslut vid sammanträdet gällande principbeslut angående 
hyreskostnad för uppsagda verksamhetslokaler. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förslaget till principbeslut angående hyreskostnad för uppsagda  
     verksamhetslokaler återremitteras för vidare beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/12, Budgetramar 2013 - 2015 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt arbetsunderlag 2012-05-22,  
 
att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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KS § 128/12 
AU § 135/12 
KS § 326/11 
AU § 358/11   11/KS0072 
Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan några år bedriver räddningstjänsten intern och extern utbildning på 
kommunens mark på Norra Tång vägen. Marken ligger på del av Torsås 2:42 
och omfattas av cirka 3 800 kvm. Övningsfältet är nödvändigt för att kunna 
bedriva extern utbildning på ett tryggt och säkert sätt samt för att kunna 
bibehålla och utveckla kompetensen hos förbundets operativa personal. 
 
Räddningstjänsten har med tiden utvecklat övningsfältet med containersystem 
och andra för verksamheten nödvändiga byggnationer för att klara de högt 
ställda utbildningskrav som finns.  

 

Det som räddningstjänsten idag inte är nöjda med är framförallt två saker: 
 

1. Det behövs asfaltera en viss yta, inklusive oljeavskiljare för att kunna  
      omhänderta det kemikaliespill som blir vid övningar.  
 
Det är viktigt både för arbetsmiljön och ur miljösynpunkt. Idag kontaminerar 
eventuellt spill den mark där övningen genomförs och i ett längre perspektiv 
även grundvattnet. Ytvattnet i den intilliggande bäcken kan bli kontaminerat 
vid spill och skada det växt och djurliv som där råder. 
 

2. Det behövs el för att kunna säkerhetsställa arbetsmiljön både från den  
    externa och interna verksamheten.  
 

För att utsläppen av rökgaser ska minska vill Räddningstjänstförbundet satsa  
på gasoluppvärmning istället för att använda fibröst material. Denna 
investering avser förbundet att klara själva. 

 

Räddningstjänstförbundet yrkar med denna framställan att Torsås kommun 
genomför föreslagna åtgärder. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 
kommer att stå för uppkomna kapital och drift kostnader. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun är positiva till att genomföra ovanstående investeringarna  
     på övningsfältet samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 128/12, Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
att ekonomikontoret upprättar ett förslag på hyresavtal med Räddnings-  
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås för del av fastigheten Torsås 2:42,  
     cirka 3 800 kvm 
 
Protokollsanteckning 
 
Roland Swedestam, S vill ha antecknat till protokollet att hyresavtalet ska 
sträcka sig över en längre tid samt att avtalet ska innehålla, att Räddnings- 
tjänstförbundet Emmaboda – Torsås löser in restvärdet om avtalet upphör. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att Torsås kommun är positiva till att genomföra ovanstående investeringarna  
     på övningsfältet samt 
 
att ekonomikontoret upprättar ett förslag på hyresavtal med Räddnings-  
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås för del av fastigheten Torsås 2:42,  
     cirka 3 800 kvm, som ska godkännas innan investeringen påbörjas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Ekonomichefen redovisar förslag på arrendeavtal med Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås gällande ett markområde på del av fastigheten 
Torsås 2:42 cirka 3 800 kvm. 
 
Ändamålet med upplåtelsen är att bedriva övnings- och utbildningsverksamhet. 
 
Arrendeavgiften utgår med tre (3) kronor per kvm per år. 
 
Beviljade investeringar av Torsås kommun ersätts av Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås med en kapitalkostnad motsvarande en genomsnittlig 10-
årig avskrivningstid och en räntekostnad. 
 
Offert föreligger från Asfaltbolaget gällande beläggningsarbeten av övnings-
fältet. Offerten gäller till och med 2012-05-31. 
 
Förslag framkom att komplettera arrendeavtalet med att Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås ansvarar för erforderliga tillstånd för 
verksamheten. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 128/12, Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter komplettering, godkänna upprättat arrendeavtal med Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att överlämna arrendeavtal till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat arrendeavtal med Räddningstjänstförbundet   
     Emmaboda – Torsås, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C underteckna arrendeavtalet, 
 
att överlämna arrendeavtal till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     för ställningstagande. 
-----  
Sändlista  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
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KS § 129/12 
AU § 140/12 12/KS0084 
Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd      
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare har Torsås kommun beslutat att tillbyggnader med 50 % av 
ursprunglig byggnadsyta inte kräver bygglov. 
 
Gällande byggnadsregler för byggnation gäller men någon kontroll av att dessa 
följs är inte möjlig eftersom man inte vet att byggnationen utförs. Detta kan 
accepteras vid mindre tillbyggnader av enkel art till exempel inglasad altan. Idag 
finns det inte någon övre gräns på antalet kvadratmeter tillbyggd yta som får 
göras. Detta bör begränsas till en rimlig nivå cirka 30 kvm. 
 
Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och är reglerade i Plan- och bygglagen eller 
i Plan- och byggförordningen till exempel förändring på bärande stomme, 
avlopp, eldstad med mera. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-03-14 § 26 föreslå kommunfullmäktige 
att utifrån de synpunkter som framförts ovan ändra så att anmälan icke 
bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader större än 30 kvm utanför 
sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda områden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra så att anmälan icke bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader  
     större än 30 kvm utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda  
     områden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra så att anmälan icke bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader  
     större än 30 kvm utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda  
     områden.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 130/12 
AU § 141/12 
KF § 70/11   11/KS0117 
Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att flytta busshållplats på Kalmarvägen mitt emot 
Mariahemmet i riktning mot Söderåkra till gräsytan utanför OKQ8 föreligger 
från Conny Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Torsås Fastighets AB ska i samband med renoveringen av Torskolan göra en 
översyn av parkeringsytorna och därmed flödet av skolskjutstrafiken till och 
från skolområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 43 att i avvaktan på resultat av 
Torsås Fastighets översyn av parkeringsytorna hänskjuta frågan om flyttning av 
busshållplatser och eventuellt anläggande av fil för vänstersvängande trafik in 
på Lunnagatan, på framtiden samt att uppmana Torsås Fastighets AB att i 
avvaktan på utredningen göra en översyn av ut- och infarter till parkeringen vid 
Torskolan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 131/12 
AU § 142/12 
AU § 365/11 
KF § 154/11   11/KS0209 
Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av 
vattendragen i kommunen och medverka till att åtgärder vidtas där rensningar 
och eventuella breddningar kan behövas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – översyn av vattendragen i kommunen överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-08: 
 
att överlämna medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommun till  
     bygg- och miljönämnden och Vattenrådet för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Yttrande från vattenrådet daterat 2012-04-03: 
 
Gärna en inventering av samtliga vattendrag. En inventering som går ut på att 
titta på helheten, där både nuvarande situation och framtida scenario beaktas. 
 
Stan Weyns förslag till yttrande från tekniska nämnden 2012-01-18 § 7: 
 
Bygg- och miljönämnden bedriver idag utredning och utveckling av en 
integrerad vattenförvaltningsstrategi av en integrerad vattenförvaltningsstrategi 
för Torsås kommun. Detta arbete samordnas med de vattenåtgärder som 
löpande planeras och utförs inom kommunens tekniska verksamhet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in Stan Weyns och Pernilla Landin till kommunfullmäktige för en  
     redovisning av ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/12, Medborgarförslag – Översyn av vatten-
dragen i kommunen 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 132/12 
AU § 143/12 
KF § 22/12   12/KS0052 
Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från 
Dalskärs camping, båthamn och badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, 
Bergkvara, att asfaltera del av gång- och cykelväg enligt bilagd karta.   
  

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs  
     camping, båthamn och badplats överlämnas till tekniska nämnden för  
     beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 36 att hänvisa till projekt Vision 
Bergkvara där gång- och cykelvägen utmed Dalskärsvägen är med som ett del- 
projekt och medborgarförslaget kommer där att tillmötesgås. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 133/12 
AU § 144/12   11/KS0133 
Digital kompetens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund daterad 2012-03-27 
gällande återtagande av framställan om medel för satsning Digital kompetens. 
 
Mot bakgrund av årsredovisning 2011, där förbundets resultat är 25 834 tkr, 
beslutade förbundsstyrelsen 2012-03-01 att disponera 21 960 tkr av 2011 års 
överskott för kommande satsning Digital kompetens. 
 
Med anledning av ett mycket gott ekonomiskt resultat 2011, drar förbunds-
styrelsen således tillbaka äskandet om ett utökat medlemsbidrag för åren 2013-
2015. 
  
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera skrivelsen gällande återtagande av framställan om medel för satsning  
     Digital kompetens. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera skrivelsen gällande återtagande av framställan om medel för satsning  
     Digital kompetens. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 134/12 
AU § 146/12   12/KS0087 
Samråd samt svar, markförlagda kablar vid Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samråd enligt miljöbalken för planerade 2 x 20 kV markförlagda kablar vid 
Kvilla för vindkraftsanslutning i Torsås kommun. 
 
Green Extreme AB har tillstånd att bygga och driva en vindkraftpark vid 
Kvilla utanför Torsås. För att överföra elektriciteten som vindkraftverken 
kommer att producera, avser E.ON Elnät Sverige AB att anlägga två stycken 
20 kV kablar från vindkraftparken till transformatorstationen Bergkvara som 
ligger sydost om Torsås samhälle. 
 
Samrådsyttrande daterad 2012-04-05 föreligger från miljöinspektör Hanna 
Gustafsson. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera samråd och samrådsyttrande gällande planerade 2 x 20 kV  
     markförlagda kablar vid Kvilla för vindkraftsanslutning i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera samråd och samrådsyttrande gällande planerade 2 x 20 kV  
     markförlagda kablar vid Kvilla för vindkraftsanslutning i Torsås kommun. 
-----  
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KS § 135/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Överläggningar pågår med intressenter för att förvärva hamnen. 
• Bredbandsmöte, 2012-05-09, 10 personer, 2012-05-15, 15 personer. 
• Våryran 2012-05-17 - -19. 
• Information från möte med markägarna inom de tre planer som pågår 

söder Berkvara. 
• Personalsituationen inom personalavdelningen. 
• Avstampsmöte eventuellt V 40 gällande visionsarbetet. 

 
Ordförande Håkan Algotsson informerar om: 
 
• Mötet med Landstinget som gällde bland annat Familjecentral. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på upplägg för det  
     fortsatta visionsarbetet, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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KS § 136/12 
AU § 158/12  12/KS0077 
Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kort genomgång från uppföljningen av nämndernas mål och visionsarbete 
2012-04-25.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa förslagen på verksamhetsmål för kommunstyrelsen för 2012 års  
     budget samt  
 
att notera övriga nämnders verksamhetsmål.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa förslagen på verksamhetsmål för kommunstyrelsen för 2012 års  
     budget samt 
 
att notera övriga nämnders verksamhetsmål,  
 
att redovisa beslutet för kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Kommunfullmäktige 
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KS § 137/12 
AU § 159/12  12/KS0092 
Nyttjanderättsavtal, Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Ingemar Alexandersson, Söderåkra om att få ett 
skötselavtal på Övraby 1:14 del av. 
 
Marken ligger i anslutning till fastigheten Övraby 1:207.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 1:207 om  
     cirka 500 kvm på del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprätta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 1:207 om  
     cirka 500 kvm på del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Ägare till fastigheten Övraby 1:207 
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KS § 137/12 
AU § 160/12   11/KS0218 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 189 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2012-08-23. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens medborgarundersökning 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i höstens medborgarundersökning 2012. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 139/12 
AU § 162/12   12/KS098 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2012    
 
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 äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

För 1:a kvartalet 2012 finns inga icke verkställda beslut att rapportera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 140/12 
AU § 164/12 
KF § 62/12   12/KS0094  
Medborgarförslag – Renovera Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att kommunen 
beslutar att renovera Sophiagården helt eller efter behov. Det måste vara 
bättre att ha en verksamhet på Sophiagården än att bygga till Mariahemmet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera Sophiagården till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  

– Renovera Sophiagården besvarat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  
     – Renovera Sophiagården besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 141/12 
AU § 165/12   11/KS0049 
Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om 
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2011 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2011 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 142/12 
AU § 167/12       12/KS0099       
Fortsatt samverkan kring Samhällsorientering i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att gå vidare i arbetet med fortsatt uppbyggnad av en gemensam 
organisation för samhällsorientering i länet har Regionförbundet enligt beslut i 
Primärkommunala nämnden 2012-04-26 ansökt medel inom ramen för 
Länsstyrelsens § 37, 2012-04-27. 
 
Primärkommunala nämnden beslutar 2012-04-26: 
 
- samverkan kring samhällsorienteringen enligt förslaget i ansökan om § 37 

från kommunernas flyktingsamordnare ska fortsätta, 
- ansökan om projektmedel för fortsatt uppbyggnad av en gemensam 

organisation för samhällsorientering i länet inom ramen för Länsstyrelsens 
§ 37, 2012-04-27, 

- Regionförbundet får ett fortsatt uppdrag som koordinator för arbetet och 
att kommunernas flyktingsamordnare i länet utgör projektets arbetsgrupp, 

- Förslaget skickas för kännedom till samtliga kommuner samt att Primär- 
kommunala nämnden föreslår kommunerna att fatta beslut om fortsatt 
samverkan i enlighet med förslaget i ansökan. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fortsätta samverkan i enlighet med förslaget i ansökan samt  
 
att informera socialnämnden beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fortsätta samverkan i enlighet med förslaget i ansökan samt  
 
att informera socialnämnden beslutet. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet 
Socialnämnden 
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KS § 143/12 
KS § 101/12 
DK § 36/12 12/KS0013 

Utdelning av Syskonen Johanssons Stipendiefond                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2021 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
168 385 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 101 att avsätta 75 000 kronor under 
tre år till Toleransprojektet under förutsättning att fonden fortsätter att 
generera avkastning. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2012: 
 
Tova Karlsson, Bergkvara 
Johanna Antonia Kohnen, Gullabo 
Elin Abrahamsson, Torsås 
Hillevi Gottfridsson, Torsås 
Caroline Bertilsson, Bergkvara 
 
Stipendiaterna tilldelas 5 000 kronor vardera samt ett diplom. 
 
Stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-11. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt donationskommitténs förslag 2011-05-19. 
-----  Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 144/12 12/KS0105 
Redovisning befolkningsförändringar Kvartal 1, 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
En redovisning av befolkningsförändringar för Torsås kommun under kvartal 
1, 2012 föreligger från Statistiska Centralbyrån. 
 
Folkmängden vid periodens slut visar en minskning av 30 personer.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av befolkningsförändringar för Torsås kommun 
     under kvartal 1, 2012, från Statistiska Centralbyrån. 
-----  
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KS § 145/12 
AU § 156/12  12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende för 
april 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende för april 2012.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende för april  
     2012.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende för april  
     2012.  
-----  
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KS § 146/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-04-17, 2012-04-25, 2012-05-08 och 
personalutskottet 2012-04-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 147/12 12/KS0011 
Justering § 107/12, samlingslokaler 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-24 § 107 gällande 
samlingslokaler 2012, utsågs ingen justeringsperson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att § 107, 2012-04-24 anses härmed justerad. 
-----  
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KS § 148/12 
AU § 175/12 
KS § 65/10 
AU § 36/10   10/KS0044 
Avyttring av truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Under hösten 2009 har Fortifikationsverket avyttrat ett antal äldre 
försvarsobjekt, truppbefästningar i Bergkvara, Torsås kommun. 
Vidtagna åtgärder på objekten har gjorts tidigare enligt överenskommelse. 
 
Efter dessa vidtagna åtgärder önskar Fortifikationsverket att Torsås kommun 
Nöjdförklarar och övertar dessa objekt. 
 
* Sk 24 i Hembygdsparken  ID nr 933289 
* Sk 10 i Hembygdsparken  ID nr 933869 
* Sk 10 inklusive 2 stycken skv bgt-ringar i  
   södra hamnen   ID nr 933679 
* Skv bgt-ringar 6 stycken i Bergkvara ID nr 200033 tom 200038 
* Fundament intill Lotsstationens uthus ID nr saknas 
* Förråd/kanonvärn vid Dalskärs camping ID nr saknas 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 

att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad  
     som nu återstår av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02: 
 

att godkänna vidtagna återställningsarbeten och överta med äganderätt vad  
     som nu återstår av byggnaden/anläggning, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
  
Arbetsutskottet behandling 2012-05-22 
 
Från Fortifikationsverket har inkommit överlåtelse med nöjdförklaring över 
ovanstående anläggningar för påskrift. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 148/12, Avyttring av truppbefästningar i 
Bergkvara, Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-03-02 § 65 att bemyndiga 
     ordförande Rolands Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring, 
 
att bemyndiga Håkan Algotsson, C att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-03-02 § 65 att bemyndiga 
     ordförande Rolands Swedestam att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring, 
 
att bemyndiga Håkan Algotsson, C att underteckna överlåtelsen med  
     nöjdförklaring. 
-----  
Sändlista 
Fortifikationsverket 
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KS § 149/12 
AU § 180/12     
KS § 58/11 
AU § 46/11   11/KS0045 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. 
Ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av 
verksamheten och byggnader har brister i det byggnadstekniska brandskyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslås därför en revidering 
av säkerhetspolicyn där följande punkter införs: 
 
Brandskydd  

 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst 

överensstämma med räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska 

upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- 
följning sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Säkerhetspolicy. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28:  
 
att återremittera säkerhetspolicyn för en översyn av hela dokumentet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Det finns flera lagstiftningar som berör säkerhetsarbete för såväl anställda i 
kommunen och de som bor och vistas i kommunen.  
 
I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att 
kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dess förordning (SFS 1996:633).ställer 
krav på förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage och andra brott som kan 
hota kommunens säkerhet.  
 
Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska fastighetsägare 
och nyttjanderättsinnehavare vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär enligt 
MSB:s föreskrifter SRVFS 2004:3 bland annat att Systematiskt 
brandskyddsarbete ska bedrivas.  
Kommunen ska enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) som arbetsgivare 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de 
åtgärder som föranleds av detta.  
 
Torsås kommuns riktlinjer för säkerhetsarbete sammanfattar det 
säkerhetsarbete som enligt lag krävs i kommunen och har till syfte att verka för 
en i alla avseenden säker och trygg kommun för alla som arbetar, bor eller 
vistas i kommunen. Detta syfte ska uppnås genom att förebygga och hantera 
skador, störningar och förluster som kan drabba människor, verksamhet, 
egendom, miljö och ekonomi genom att säkerhetstänkande ingår som en 
naturlig del i förvaltningarnas arbete.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 149/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 150/12 
AU § 183/12   12/KS0045 
Hamnbolagets framtida verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 § 183 kommunfullmäktige besluta om att 
uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om hamnbolagets framtida 
verksamhet med försäljning alternativ att bolaget läggs vilande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att fatta beslut om hamnbolagets  
     framtida verksamhet med försäljning alternativ att bolaget läggs vilande.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 151/12 
AU § 184/12 
AU § 168/12  12/KS0045 
Underhåll av kajen i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att offert infordras på underhåll av 
kajen i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-08: 
 
att infordra offert på underhåll av kajen i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att kajen renoveras och att offert 
infodras på arbetet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att renovera den del av kajen som används av Sjöräddningen till en kostnad av  
    cirka 40 000 kronor samt 
 
att infodra offert på reparation av övrig del av kajen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att renovera den del av kajen som används av Sjöräddningen till en kostnad av  
    cirka 40 000 kronor samt 
 
att infodra offert på reparation av mellankajen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
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KS § 152/12 
KS § 187/12   11/KS0037 
Mötesplats Torsås, förlängning av hyresavtal   
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport gällande mötesplats 
för personalen som drabbats av Faurecias nedläggning. 
 
Ett sexmånadersavtal kan tecknas med Kent Gustafsson på fastigheten Torsås 
1:26, Järnvägsgatan 1 i Torsås för en årshyra om 110 000 kronor (kallhyra).  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, 1:e vice ordförande Eva-Kristina Berg, C  
     och 2:e vice ordförande Roland Swedestam, S uppdras att upprätta avtal  
     med Kent Gustafsson gällande fastigheten Torsås 1:26. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Hyresavtalet som är tecknat med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26 
upphör att gälla 2012-07-31 och någon uppsägning krävs ej. För att hyres- 
gästen ska få fortsatt tillgång till lokalen efter detta datum krävs att nytt avtal 
tecknas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna nytt hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26, till och  
     med 2012-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna nytt hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26, till och  
     med 2012-12-31, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C, 1:e vice ordförande Eva- 
     Kristina Berg och 2:e vice ordförande Roland Swedestam, S att underteckna  
     hyresavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 153/12   12/KS0111 
Ansökan om fastighetsägarens medgivande för miljöåtgärder 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kärrabo kustvårdförening är en nybildad ideell förening, verksam inom Torsås 
Kustmiljögrupp. Föreningens verksamhetsområde omfattar vattnet, stränderna 
och holmarna mellan Baduddens yttre spets och motsvarande punkt på 
Skäppeviks norra udde. 
 
Med Länsstyrelsen i Kalmar pågår anmälan om samråd enligt kapitel 12 i 
miljöbalken. Föreningens verksamhetsplan för perioden 2012 – 2016 omfattar 
vassröjning och åtgärder för förbättrad genomströmning i några trånga sund i 
området. För dessa åtgärder behövs markägarnas medgivande, vilket finns med 
undantag för Bergkvara 2:33 och därför anhåller om kommunstyrelsen med- 
givande för att utföra dylikt. 
 
För fastigheten Bergkvara 2:33, som omfattar Badudden och stranden fram till 
gamla skjutbanan gäller utöver vassröjning också att inventera metoder för 
förbättrad vattenomrörning i en sådan djup ”säckvik”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medge att vassröjning utförs enligt skrivelse från Kärrabo Kustvårds-  
     förening. 
----- 
Sändlista 
Kärrabo kustvårdsförening  
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KS § 154/12   11/KS0081 
Låssystem i kommunhusen 
  
Ärendebeskrivning 
 
I kommunhusen har vi idag låssystemet TimeLox. Detta system kommer 
senast 2017 att försvinna på grund av kvalitetsbrister. Det produceras inga nya 
enheter, vilket innebär att om något går sönder finns inget att ersätta med. De 
reservdelar som finns tar snart slut. 
 
ASSA vet om svagheterna i kvaliteten och erbjuder därför oss att byta system 
till ARX Solid. Detta ARX system är lika som sporthallen och Torskolans kök 
har idag. Erbjudandet innebär att ASSA står för drygt halva kostnaden att 
installera ARX i våra fastigheter (kommunledningskontoret och nya kommun- 
huset). 
 
Offert daterad 2012-04-24 föreligger från WB Säkerhet, Kalmar,  
115 149 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta offert daterad 2012-04-24 från WB Säkerhet, Kalmar.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen  
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KS 155/12 
AU § 188/12 
AU § 62/12  12/KS0057 
IT inom skolan samt IT-enheten i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika IT-chef Kent Frost lämnar en lägesrapport om 
organisationen och verksamheten inom IT. 
 
Utifrån detta vill IT-chefen att en konsult utreder organisationen och verk- 
samheten inom detta område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att inga synpunkter föreligger på att en konsult utreder organisationen och  
     verksamheten inom IT, 
 
att uppdra åt IT-chefen att genomföra en utredning och att finansiering sker  
     inom IT-verksamhetens budget. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-05-28 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi tillsammans med IT-chef Kent Frost har gett 
Mats Östling i uppdrag att genomföra en utredning av IT-verksamheten inom 
skolan och IT-enheten i Torsås. Uppdraget berör såväl organisation som 
teknik med en dels beskrivning av nuläget, dels ett mer långsiktigt perspektiv. 
 
Bakgrunden till uppdraget är behovet av en samlad bild av verksamheten. Det 
finns ett uttalat missnöje bland de flesta aktörer kring IT-verksamheten, både 
när det gäller förutsättningar och funktioner. 
 
Uppdraget påbörjades 2012-04-02 och avslutas under maj 2012. 
 
Mats Östling redovisar utredningen av IT inom skolan samt IT-enheten i 
Torsås. 
 
Slutrapporten gällande IT inom skolan samt IT-enheten i Torsås överlämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att IT-chefen och bildningschefen redovisar lämnar en redovisning till  
     kommunstyrelsen utifrån deras perspektiv.  
-----  
Sändlista Kommunchefen 
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KS § 156/12  12/KS0113 
Folkhälsopolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD informerar om att Torsås är sist ut bland kommunerna i 
Kalmar län med att ha någon person som arbetar med folkhälsopolitisk plan 
med fokus på barn och ungdomar i Torsås kommun. 
 
Marie har sammanställt ett förslag till folkhälsopolitisk plan och anser det 
viktigt att arbete med planen kommer igång samt att planen måste fastställas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
 


