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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-06-19, 17.30 – 21.00   
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Mats Olsson, 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 
 Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 
 Ewa Engdahl, Coompanion § 158 
 Stefan Karlsson och Malin Kronmar, PwC § 159 
   
  
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-06-25 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 157 - 181  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg     
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-06-19 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-06-25 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-07-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 157 - 181 
 
§ 157 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-05-29 
§ 158 Information från Ewa Engdahl, Coompanion 
§ 159 Uppföljning administrativa funktioner 
§ 160 Redovisning kostnadsbesparingar, socialnämnden 
§ 161 Hamnbolagets framtida verksamhet 
§ 162 Personalärende    
§ 163 Kommunledningen informerar 
§ 164 Pågående detaljplaner    
§ 165 Skrivelse gällande hjärtstartare   
§ 166 Redovisning av uppdrag    
§ 167 Behandling av personuppgifter PuL   
§ 168 Medverkan i Trygghetsmätningar 2012  
§ 169 Avyttring del av fastighet Binnaretorp 2:4  
§ 170 Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB  
§ 171 Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB  
§ 172 Avgift för utlåning av scooter   
§ 173 Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
 barnomsorgen    
§ 174 Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
§ 175 Medborgarförslag – Ompröva beslut om samverkan 
§ 176 Redovisning delegationsbeslut 
§ 177  Anmälan arbetsutskottet 2012-05-22, 2012-05-28,  
  Valberedningen 2012-05-14, personalutskottet 2012-06-08 
§ 178  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021 
§ 179  Inköp av defibrilator (hjärtstartare) 
§ 180  Jävsituationen mellan nämnderna i Torsås kommun 
§ 181  Beslutsattestant Ung Drivkraft 
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KS § 157/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-05-29 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 158/12  12/KS0120  
Information från Ewa Engdahl, Coompanion 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ewa Engdahl från Coompanion informerar om verksamheten inom 
Coompanion. 
 
Coompanion Kalmar län är en partner för tillväxt, affärsutveckling och 
medmänsklighet i vår region. De initierar, stimulerar och deltar i utvecklings- 
projekt och bidrar med företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd. 
 
Medlemskapet kostar 1 000 kronor i insatskapital, därefter betalas en årlig 
medlemsavgift på 500 kronor. 
 
Coompanion vänder sig till: 
 
• Ungdomar 
• Landsbygdsföretag 
• Tjänsteföretag Rot/Rut 
• Infrastruktur och lokal service 
• Vård och omsorg 
• Energiproducenter eller konsumenter 
• Blivande och etablerade kooperativ 
• Föreningar. 

 
Aktuellt i Torsås 
 
• Samverkan - Näringslivsaktörer 
• Kommunkontakt 
• Fritidskontoret 
• Bredband 
• Ung Företagande – RSG. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Ewa Engdahl. 
-----  
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KS § 159/12 
AU § 201/12 
KS § 58/12    12/KS0033 
Uppföljning administrativa funktioner 
 
Ärendebeskrivning 

 

PwC har på uppdrag av Torsås kommun genomfört en uppföljning av en 
studie angående administrativa funktionen i Torsås kommun. Den tidigare 
studien genomfördes år 2005. Målsättningen med uppföljningen är att få svar 
på vilka förändringar som har skett sedan dess.  
 
Föregående studie visade bland annat följande:  
 
• Torsås kommun var inte överdimensionerad avseende administrativa 

resurser. 
• Torsås kommun hade en relativt låg andel kvalificerade befattningshavare 

inom administrationen. 
• Den centrala organisationen runt kommundirektören var slimmad 

volymmässigt. 
• Kommunen hade svårt att utföra kvalificerade analyser, verksamhets-

uppföljningar, strategiska utvecklingsinsatser, utredningar och omvärlds-
bevakningar. 

 

Uppdraget har haft som syfte att få svar på följande frågor:  
 
• Hur ser de verksamheter som förstudien omfattade ut idag jämfört med 

då? 
• Vilka förändringar gjordes med anledning av studien? Har dessa ut- 

värderats? 
• Vilka övriga förändringar har skett vad gäller organisation, arbetssätt, 

bemanning etc? 
• Hur ser en motsvarande jämförelse ut idag med de då valda kommunerna 

samt genomsnittsvärden för vald kommungrupp som Torsås tillhör? 
 
PwC uppdrag är att redovisa vilka förändringar för administrativa tjänster som 
skett sedan en studie som genomfördes år 2005 (PM – Förstudie angående 
administrativa funktionen i Torsås kommun, daterad 2005-02-10). I samband med en 
redovisning för beställaren om nuläget i förhållande till studien, har det 
framkommit att det råder en rad oklarheter kring statistiken som redovisas i 
studien från år 2005. Beställaren av studien har med anledning av detta själv 
gjort eftersökningar för att kartlägga den administrativt anställda personalen år 
2005, då de bedömde att siffrorna inte var rimliga. PwC uppdrag har därefter 
kompletterats med att jämförelsen även ska beakta de förhållanden och de data 
som beställaren redovisat.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 159/12, Uppföljning administrativa funktioner 
 
PwC egna efterforskningar har inte kunnat ta ställning till om det finns 
uppgifter i studien från år 2005 som är felaktiga. Det finns emellertid en del 
oklarheter om hur underlaget för redovisade data har tagits fram. Såväl vid 
studien från år 2005 som vid framtagande av nuvarande data är det Torsås 
kommun som tillhandahåller data. Vi har valt att redovisa såväl de data som är 
presenterade i studien från år 2005, som de data som beställarens 
efterforskningar fått fram i samband med vårt uppdrag.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att notera informationen samt 
 
att redovisning sker på kommunstyrelsen 2012-06-19. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-06-19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-12-28 § 163 enligt socialdemokraternas 
budgetförslag 2012 att en utredning görs om vad som behövs i en kommun 
som Torsås, med det befolkningsunderlag och demografiska struktur som 
Torsås har i form av ledning och administration och verksamhetslokaler. 
 
Stefan Karlsson från PwC redovisar uppdraget med uppföljningen av 
administrativa funktioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att rapporten från PwC gällande uppföljning av administrativa funktioner 
    redovisas i kommunfullmäktige. 
----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 160/12 
AU § 203/12 
AU § 189/12   12/KS0012 
Redovisning kostnadsbesparingar, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 99 att uppdra åt socialnämnden att ta 
fram en handlingsplan som visar hur nämnden ska få budgeten i balans. 
 
Socialchef Ninna Melin informerar om personalsituationen inom chefsgruppen 
(områdescheferna). 
 
Ekonom Torsten Karlsson har i uppdrag att utreda kostnadsbesparingar 2012 
respektive 2013. 
 
Kostnadsbesparingarna för 2012 respektive 2013 ska redovisas till arbets-
utskottet 2012-06-12. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Socialchef Ninna Melin och socialnämndens ordförande Ewy Svensson 
redovisar de ekonomiska konsekvenserna 2012 av flytt av korttidsavdelningen 
till Lunnagatan samt de ekonomiska konsekvenserna för budget 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att överlämna redovisning till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-06-19 
 
De ekonomiska konsekvenserna 2012 av flytt av korttidsavdelningen till 
Lunnagatan samt de ekonomiska konsekvenserna för budget 2013 redovisas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen.  
-----  
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KS § 161/12 
KF § 84/12 
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 2012-05-29 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att fatta beslut om hamnbolagets  
     framtida verksamhet med försäljning alternativ att bolaget läggs vilande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att fatta beslut om hamnbolagets  
     framtida verksamhet med försäljning alternativ att bolaget läggs vilande.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-06-19 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen lämnar en lägesrapport 
om pågående arbete gällande hamnbolagets framtida verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 162/12   12/KS0019 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om det hot som förekommer i 
sociala medier mot socialnämndens ledamöter på grund av förändringen på 
Sophiagården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med anledning av det hot som förekommer polisanmäla händelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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KS § 163/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Landshövdingens besök 2012-06-15. 
• Arbetsförmedlingen säger upp sina lokaler i Torsås vilket innebär att 

besökande hänvisas till Kalmar. Möte planerat i vecka 26 med 
Arbetsförmedlingen. 

• Studiebesök på familjecentralen i Ljungbyholm. 
• Möte med Torsås Handelsplats 2012-05-30. 
• Överförmyndarnämnden, verksamheten 2011. 
• Lunchmöte 2012-06-27, Ung drivkraft, Möre Resurscentrum. 

 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• Utformning av utskickade handlingar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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KS § 164/12   12/KS0121 
Pågående detaljplaner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef föredrar ärendet. 
 
Södra Kärr och Järnsida har varit ute på samråd och de synpunkter som 
inkommit bearbetas och utreds. Länsstyrelsens synpunkter innebär att de inte 
kommer att godta en plan som tillåter bebyggelse lägre än 2,5 meter från 
normalvattenstånd. 
 
Erfarenheterna från samrådet innebär att planen för Skäppevik inte kommer 
att vara möjlig att genomföra. 
 
Förslaget är att upphäva arbetet med detaljplanen för Skäppevik. 
 
Detaljplanen för Stenskär i Bergkvara tillåter idag ingen bebyggelse. 
Tidsbegränsat bygglov på två år för grillhus har beviljats i samband med att 
protokollet vunnit laga kraft. För att kunna bevilja ett bygglov krävs en plan- 
ändring. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-06-13 § 56 att upphäva arbetet med 
detaljplanen i Skäppevik samt att bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att se 
över befintliga planer i Skäppeviks-området samt detaljplan för Stenskär i 
Bergkvara och utifrån befintligt syfte ändra planbestämmelserna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att upphäva arbetet med detaljplanen i Skäppevik samt  
 
att bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att se över befintliga planer i 
     Skäppeviks-området om det finns möjlighet utifrån befintligt syfte ändra  
     planbestämmelserna, 
 
att bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att se över detaljplan för Stenskär i  
     Bergkvara och utifrån befintligt syfte ändra planbestämmelserna. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 165/12 
AU § 174/12   12/KS0100 
Skrivelse gällande hjärtstartare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening genom Birgit Marcussen ansöker om 
att få disponera en av kommunens hjärtstartare för placering i föreningens 
lokal. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan från Skruvemåla Skolrotes Byggnadsföreningen om att få  
     disponera kommunens hjärtstartare.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå ansökan från Skruvemåla Skolrotes Byggnadsföreningen om att få  
     disponera kommunens hjärtstartare.  
----- 
Sändlista 
Skruvemåla Skolrotes Byggnadsföreningen    
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KS § 166/12 
AU § 177/12   11/KS0020 
Redovisning av uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 § 98 att överlämna skrivelsen från 
Roger Isberg, S gällande den grafiska profilen vid till exempel redovisning, 
kallelser, protokoll till sekreterargruppen för åtgärd samt överlämna skrivelsen 
gällande aktörer genom Möre Resurscentrum nyttjar hemsidan, till 
informatören. 
 
Nämndernas kallelse samt bilaga med handlingar kommer att vara likvärdig 
kommunstyrelsens. Mallar finns för protokoll och tjänsteskrivelser. 
 
Möre Resurscentrum har kontakt med informatören när det gäller information 
som ska in på kommunens hemsida. Fungerar bra enligt informatören. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28 att nämndernas reglemente ska 
ha samma profil. 
 
I samband med revidering av nämndens reglemente ser man även över den 
grafiska profilen. Innehåll som gäller för samtliga nämnder ska formuleras lika. 
  
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av uppdrag gällande den grafiska profilen och  
     hemsidan.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av uppdrag gällande den grafiska profilen och  
     hemsidan.   
-----   
Sändlista 
Sekreterare i bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 
tekniska nämnden, kommunstyrelsen  
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KS § 167/12 
AU § 178/12   12/KS0106 
Behandling av personuppgifter PuL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Komplettering av förteckning över behandling av personuppgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger. 
 
Ny behandling är punkt 19, EkoZoom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun-  
     styrelsens verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun-  
     styrelsens verksamhetsområde. 
-----   
Sändlista 
Personuppgiftsombudet 
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KS § 168/12 
AU § 179/12   12/KS0102 
Medverkan i Trygghetsmätningar 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med arbetet med att förnya samverkansavtalen mellan Polis och 
kommun har det i flera kommuner varit dialoger om att genomföra trygghets-
undersökningar i kommunerna. I Kalmar län gjordes trygghetsmätningar senast 
år 2009. 
 
Trygghetsmätningen ska börja under september månad. Omfattningen av 
undersökning är beroende av kommunernas intresse och medverkan. 
 
Enligt Klas Eriksson, polisen i Kalmar innebär detta för Torsås kommun, 300 
enkäter för hela kommunen till ett pris av 6 913 kronor (moms tillkommer). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i Trygghetsmätningar 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i Trygghetsmätningar 2012. 
-----   
Sändlista 
Klas Eriksson, Kalmar 
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KS § 169/12 
AU § 194/12  12/KS0117 
Avyttring del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv önskar Torsås Fastighets AB besked från 
Torsås kommun huruvida det är möjligt för bolaget att till bästa möjliga pris 
avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 i Gullabo. 
 
Byggnaden som använts till träslöjdsal och barnomsorgslokal är numera 
outnyttjad. Hyreskontrakt med bildningsnämnden upphörde 2010. 
 
För att undvika framtida drift- och underhållskostnader utan motsvarande 
hyresintäkt har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat bjuda ut byggnaden 
med den före detta träslöjdsalen till försäljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 170/12 
AU § 199/12 
KF § 42/12   11/KS0160 
Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Bostads AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Bostads AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 171/12 
AU § 200/12 
KF § 43/12   11/KS0161 
Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Fastighets 
AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 172/12 
AU § 206/12   12/KS0115 
Avgift för utlåning av scooter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26 att avstå från att medverka i den 
gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjningen och i stället driva det i 
egen regi. Det innebär att kommunen idag äger alla hjälpmedel. Kommunens 
kostnad för inköp av en scooter ligger på 15 000 kronor och uppåt. 
 
I samband med antagande av rutiner/riktlinjer för utprovning och förskrivning 
av elektrisk rullstol/scooter framkom förslag om att kommunen tar ut en avgift 
för lån av dessa. 
 
I riktlinjerna står ”Uppföljning sker inom fyra månader från utlämningsdatum. 
Då utvärderas om den elektriska rullstolen/scooter uppfyller uppgjorda mål 
och om eventuella korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra 
permanentas lånet”. I och med detta skrivs en avtalsförbindelse – permanent 
lån. 
 
I samband med att en permanent avtalsförbindelse skrivs föreslås att en avgift 
uttas på 200 kronor per månad för lån av scooter. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 56 att en avgift för lån av scooter uttas 
med 200 kronor per månad från och med datum då avtalsförbindelsen ändras 
till permanent lån samt att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 173/12 
AU § 182/12 
KF § 17/12   12/KS0027 
Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Göran Sturegård, Gullabo, att Torsås 
kommun ökar personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
     barnomsorgen överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter  
     åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 75 att ställa sig bakom bildningschef 
Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger Sandbäcks svarsbrev vars innehåll 
belyser barns lika rättigheter, förskolans ansvar utifrån läroplanen samt ett 
ekonomiskt perspektiv på medborgarförslaget.  
Medborgarförslagets idé om att i genomsnitt ha ett barn per anställd är även ur 
ett ekonomiskt perspektiv omöjligt för Torsås kommun att realisera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunsfullmäktige 
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KS § 174/12 
AU § 196/12 
KF § 35/12  12/KS0068 
Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås med förslaget att 
bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till  
     bibliotek till Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning.  
     Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 82 att medborgarförslaget ska beaktas 
i utredningen om Torskolans ombyggnation.  
 
Gymnastiksalen vid Torskolan förhyrs i sin helhet av bildningsnämnden. 
Torsås Fastighets AB har ej fått några signaler från bildningsnämnden att 
gymnastiksalen blir överflödig efter sporthallens utbyggnad. Det torde därför 
inte vara aktuellt att ändra lokalens användning anser VD Magnus Andersson, 
Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 175/12 
AU § 197/12 
KF § 73/12  12/KS0097 
Medborgarförslag – Ompröva beslutet om fördjupad samverkan 
mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholms kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Povel Varga, Bergkvara med förslaget att 
ompröva beslutet om fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, 
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28 § 65, att medverkar i utredningen, 
eftersom intresse finns av att ytterligare utreda ett fördjupat samarbete mellan  
kommunerna. Däremot finns inget intresse av en kommunsammanslagning 
och anser därför att det inte finns någon anledning att utreda denna fråga, samt 
att kommunledningsgruppen återsamlas igen för att formulera en gemensam 
uppdragsbeskrivning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – ompröva beslutet om fördjupad  
     samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och  
     Borgholms kommun till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 176/12 
AU § 192/12  12/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj 2012.  
 
• Ragnabo 3:62, nybyggnad av bostadshus och förråd. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under maj 2012.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under maj 2012.  
-----  
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KS § 177/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-05-22, 2012-05-28, valberedningen  
2012-05-14 och personalutskottet 2012-06-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 178/12 12/KS0051 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Primärkommunala nämnden föreslår kommunerna att i sina yttrande kring den 
regionala trafikförsörjningsprogramet beakta nedanstående synpunkter. 
 
I kapitel 6.5 Stråktrafik och närtrafik huvudinriktning står följande: 
 
”Gemensamma grunddrag för stråktrafiken är att trafikering sker på riksvägar 
och större länsvägar, länden på det enskilda stråken är minst 30-40 km, 
stoppen mellan ändpunkterna är få, linjesträckningen är alltid den samma, 
komfort- och servicenivå är högre än i övrig linjetrafik samt hög turtäthet. En 
avvikels i form av omväg eller ett nytt hållplatsstopp måste ge fler nya 
resor/resenärer än som tappas på restidsförlängningen.” 
 
Primärkommunala nämnden föreslår följande tillägg:  
 
Stopp ska göras vid samtliga kommuners huvudorter och andra strategiska 
hållplatser som kollektivtrafiklinjen passerar, detta ska gälla såväl buss- som 
tågtrafik. Det bör också utvecklas en väl fungerande matartrafik till dessa 
hållplatser. Detta för att möjliggöra pendling för orter som ligger längs 
linjestreckningen. 
 
I kapitel 7.2 Turtäthet står följande: 
 
”Minst timmestrafik (mellan 18 och 24 dubbelturer/vardag). Orter med fler än 
2 000 invånare”. 
 
Detta förslag innebär att huvudorterna Högsby, Torsås och Mörbylånga inte 
omfattas av ”minst timmestrafik”. Förslaget att orter med fler än 2 000 
invånare ska ha timmestrafik bör kompletteras med att även de kommun-
huvudorter med färre invånare ska ha samma trafikstandard.  
Primärkommunala nämnden anser att samtliga kommuners huvudorter ska 
vara med. Bland annat för att öka möjligheterna till inflyttning i länet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom Primärkommunala nämndens ovanstående synpunkter  
     samt  
 
att Kalmar och Karlskrona bör ingå i samma arbetsmarknadsområde vilket inte  
     framgår av figur 20 i Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021. 
-----  
Sändlista Landstinget i Kalmar län 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 28  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-06-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 179/12   12/KS0006 
Inköp av defibrilator (hjärtstartare) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till Dalskärs Camping efterhör om intresse finns från Torsås kommun 
att införskaffa en defibrilator (hjärtstartare) för uppförande på Dalskärs 
Camping. 
 
Detta innebär att vid behov kan den användas vid den kommunala badplatsen, 
gästhamnen samt vid olika evenemang på Dalskär.  
 
Ägaren för Dalskärs Camping kommer att ansvara för hjärtstartaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att införskaffa en defibrilator (hjärtstartare) för uppförande på Dalskärs  
    Camping. 
-----  
Sändlista 
Ägarna till Dalskärs Camping 
Kommunchefen 
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KS § 180/12 12/KS0006 
Jävsituationen mellan nämnderna i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S påtalar okunskapen i nämnderna när det gäller regler vid 
jävsituation mellan nämnderna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att informera Centrala Ledningsgruppen reglerna 
    vid jävsituation mellan nämnderna. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 181/12 12/KS0018 
Beslutsattestant, Ung drivkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslutsattestant samt mottagningsattestant för projektet 5118 EU-projekt Ung 
drivkraft. Transaktion upp till maximalt 20 000 kronor per transaktion. 
 
Beslutsattestant: Chefen för Arbetsmarknads & Resursenheten Thomas 
Franzén 
Mottagningsattestant: Projektledare ”Ung drivkraft” Magnus Olsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna chefen för Arbetsmarknads & Resursenheten Thomas Franzén  
     som beslutsattestant och projektledare ”Ung drivkraft” Magnus Olsson  
     som mottagningsattestant för projektet 5118 EU-projekt Ung drivkraft.  
     Transaktion upp till maximalt 20 000 kronor per transaktion. 
-----  
Sändlista 
Projekt Ung drivkraft 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 


