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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-09-25, 17.45 – 22.00     
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Mats Olsson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S      
 Kerstin Ahlberg, TP 
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Stig Hellström, Föreningen Landsbygdsmentorerna § 213 
 Per Lindberg, personalchef § 214 
 Kent Frost, ekonomichef § 215 - 216  
 Jon-Erik Egerszegi, bildningschef § 215 - 216  
 Jonas Persson, IT § 216 
Utses att justera Marcus Johansson, C       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-09-28 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 212 - 233  

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-09-25 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-09-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-10-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 212 - 233  
 

§ 212 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-08-28   
§ 213 Uppföljning av projekt Landsbygdshandel och service 
§ 214 Personalärende 
§ 215 Månadsuppföljning januari – augusti 2012  
§ 216 IT inom skolan samt IT-enheten    
§ 217 Upphäva beslut gällande markförsäljning Propsbacken 
§ 218 Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 219 Motion – Ersättning till VA-kollektivet  
§ 220 VA-plan för Torsås kommun   
§ 221 Kommunledningen informerar 
§ 222 Upphandling mäklartjänst   
§ 223 Revidering policy för uppvaktningar    
§ 224 Omprövning av riktlinjer gällande ledighet för läkarbesök 
§ 225 Anmälan arbetsutskottet 2012-09-04, personalutskottet 

 2012-08-21, 2012-09-06 valberedningen 2012-08-20 
§ 226 Hemställan om markköp, Spelet 11 
§ 227 Lokalutredning anpassad till sjunkande barnantal 
§ 228 Valsedelräknare 
§ 229 Ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 230 Projektering Torskolans högstadium 
§ 231 Kurser och konferenser 
§ 232 Allmän platsmark i Ragnabo 
§ 233 Skyltmaterial ”Tomtmark säljes” 
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KS § 212/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-08-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 213/12 
KS § 160/11 
AU § 163/11 
KS § 107/11 
AU § 102/11   11/KS0073 
Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
När Landsbygdsservice FLF beslutade att lägga ned sin verksamhet beslutade 
Landsbygdsmentorerna att fortsätta verksamheten. 
 
Föreningen Landsbygdsmentorerna vill i samverkan med offentliga, privata 
och ideella aktörer i Kalmar län förbättra landsbygdsbutikernas möjlighet att 
erbjuda konsumenter och företag, liksom turister, en attraktiv butiksmiljö och 
ett bra utbud av varor och tjänster. 
 
Projektet inriktas på följande område: 
 
• Butikens ekonomi – fortbildning med teori och praktik 
• Egenkontrollprogram – för att leva upp till miljö och skyddslags-

stiftningens krav 
• Behovsstyrda mentorinsatser – kompetensutveckling och stöd för 

butiksägare/personal i förändringsarbete 
• Insatserna ökar förutsättningarna för att sista dagligvarubutiken och 

bensinstationen på orten kan bevaras och utvecklas 
• Stöd vid upprättande av serviceplan 
• Hjälp vid ägarbyte. 
 
Projektet sker i samarbete med Regionförbundet och Länsstyrelsen som värnar 
om en fungerande service på landsbygden. 
 
Landsbygdsmentorerna önskar medfinansiering från Torsås kommun till 
projektet som enligt beräkningar uppgår till 4 000 kronor per deltagande 
landsbygdsbutik per år under tre år. 
 
I Torsås kommun finns två butiker, Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-04-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka samt att finansiera projektet, för en kostnad av 4 000 kronor per 
     deltagande landsbygdsbutik per år under tre år, totalt 24 000 kronor,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet landsbygds-  
     utveckling 80016. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 213/11, Landsbygdshandel och service i bygden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03: 
 
att undersöka om Tempo i Bergkvara och Gullaboaffären är intresserade av  
     att medverka i projektet samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka samt att finansiera projektet, för en kostnad av 4 000 kronor per 
     deltagande landsbygdsbutik per år under tre år, totalt 24 000 kronor,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet landsbygds-  
     utveckling 80016,  
 
att uppföljning av projektet ska redovisas till kommunstyrelsen om ett år. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-05-31 
 
Jäv 
 
Marcus Johansson, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31: 
 
att medverka samt att finansiera projektet, för en kostnad av 4 000 kronor per 
     deltagande landsbygdsbutik per år under tre år, totalt 24 000 kronor,  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet landsbygds-  
     utveckling 80016,  
 
att uppföljning av projektet ska redovisas till kommunstyrelsen om ett år. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Stig Hellström från Föreningen Landsbygdsmentorerna lämnar en redovisning 
av projektet. Projektet pågår fram till och med 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från Stig Hellström, Föreningen Landsbygds- 
     mentorerna. 
-----  
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KS § 214/12   12/KS0019 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om nedläggningen av Bokbacken på 
Sophiagården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att personalutskottet uppdras att förhandla med den fackliga organisationen 
Kommunal om: 
 
att se över organisationen av kommunens turordningskretsar, 
 
att arbeta fram riktlinjer för omplacering av personal i samband med  
     omorganisation samt 
 
att utvärdera de personalpolitiska konsekvenserna av nedläggningen av 
     Sophiagården med målsättningen att stärka samverkan mellan verksamhets-  
     ansvariga, personalavdelningen och fackliga organisationer vid framtida  
     organisationsförändringar. 
 
Att medarbetare som har berörts av nedläggningen av Bokbacken på  
      Sophiagården och som har fått lämna sina tjänster inom särskilt boende på  
      grund av arbetsbrist skall erbjudas förtur vid rekrytering till samtliga  
      särskilda boenden i kommunen av tillsvidareanställningar med lämpligt  
      kompetenskrav, 
 
att berörda medarbetare skall informeras i samband med rekryteringarna av  
     chef som ansvarar för rekryteringen, 
 
att denna förtur skall gälla i två år, 
 
att ärendet återkommer i personalutskottet för fastställande. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 215/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning januari – augusti 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari – augusti 2012. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med -0,15 mkr. 
  
• kommunstyrelsen  -70 tkr (medborgarenkät samt administrativ utredning), 
• stöd fritidsverksamhet +180 tkr (felbudgeterat), 
• färdtjänst +10 tkr,  
• före detta AMIE -30 tkr (Sensia)  
• Bergkvara hamn +35 tkr,  
• markreserv +170 tkr (mer sålt),  
• deponi -50 tkr (utredning),  
• kansliet -500 tkr (utköp samt felbudgeterat), 
• marknadsföring, information, inflyttarlots +300 tkr (inköpsstopp), 
• landsbygdsutveckling +120 tkr (periodiserat till 2013), 
• samhällsbyggnadschef, socialchef och bildningschef -47 tkr (dubbelgång 

och sommarersättare). 
Sammanfattningsvis är prognosen för kommunstyrelsen negativ med -0,15 mkr 
för kansliet, -0,5 mkr för ekonomi/IT och +0,25 mkr personal. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en avvikelse med -0,3 mkr. 
 
• bostadsanpassningsbidragen överskrids med cirka 0,9 mkr,  
• Emnabo provtagning 0,07 mkr,  
• HaV projektet egen finansiering 0,1 mkr  
• dricksvattenprojektet 0,1 mkr. 
 

Tekniska nämnden redovisar en avvikelse med -0,4 mkr. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
• gata/park -0,1 mkr 
• högre driftskostnader för gatubelysning än beräknat 
Affärsdrivande verksamhet 
• VA -0,3 mkr 
• lägre intäkter av brukningsavgifter än beräknat. 
• högre kostnader i pumpstationer än beräknat på grund av extra pumpbyte. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 215/12, Månadsuppföljning januari – augusti 2012  
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse med -2,9 mkr. Avgår kostnader för 
tomma lokaler i Sophiagården som särredovisas, 2,3 mkr. Netto -0,6 mkr. 
 
• kostnader för försörjningsstöd pekar mot ett överskridande, -1,0 mkr. Den 

nedgång i kostnader efter första kvartalet som kom 2011 syns inte 2012, 
• placeringskostnaderna har ökat på grund av fler placeringar (än under 

första halvåret) och kan inte längre helt väga upp kostnader för externa 
behandlingsresurser, -0,3 mkr,  

• hemsjukvårdsärende, prognos -2,0 mkr 
• intern ersättning för delegerade sjukvårdsinsatser, -1,5 mkr 
• LSS-verksamhet, +0,5 mkr.  
  
Bildningsnämnden redovisar en avvikelse med -0,7 mkr. 
 
• fler barn och elever än förväntat söker sig till andra kommuner och 

fristående skolor med stora interkommunala kostnader som följd, 
• nya elever med behov av särskilt stöd. 

  
Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 5,5 mkr exklusive ej 
förbrukade återbetalade AFA försäkringspremier. 
 
• Ökade skatteintäkter 
• Bättre utfall för kommunal utjämning (kostnadsutjämningsbidrag samt 

kommunal fastighetsavgift), 
• Positiv budgetavvikelse även för resultatregleringspost, avskrivningar och 

finansiella kostnader (lägre upplåning än beräknat). 
 

Ekonomichefen påpekar att det är viktigt att socialchefen får redovisar sina 
förslag på åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att socialnämndens presidium samt socialchefen 
bjuds in till kommunstyrelsen för en redovisning av en åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med löpande budgetunderskott. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnussons, M yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 215/12, Månadsuppföljning januari – augusti 2012  
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – augusti 2012, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att inhämta lyckade exempel från andra 
     kommuner gällande skärpt budgetföljsamhet, 
 
att socialnämndens presidium samt socialchefen bjuds in till kommunstyrelsen 
     2012-10-30 för en redovisning av en åtgärdsplan för att komma tillrätta med  
     löpande budgetunderskott. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
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KS § 216/12 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 216/12, IT inom skolan samt IT-enheten i Torsås 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29: 
 
att IT-chefen och bildningschefen redovisar lämnar en redovisning till  
     kommunstyrelsen utifrån deras perspektiv.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Ekonomichef Kent Frost, bildningschef Jon-Erik Egerszegi och Jonas Persson, 
IT föredrar ärendet. 
 
Ekonomichefen 
 
• Inriktningsbeslut för IT som tjänst samt ökad samverkan med andra 

kommuner även inom växelfunktionen överkoppling. 
 
Bildningschefen 
 
• Personliga bärbara datorer till alla lärare med fullständiga 

administrationsrättigheter,  
• ökad bandbredd till ytterskolorna, 
• trådlösa öppna nätverk i kommunens alla skolor,  
• Google Apps och g-mail för alla elever och lärare med personliga 

datorkonton och login, 
• OpenOffice som ett komplement till Google Apps, 
• ökad satsning på att använda molntjänster, 
• utveckla datoranvändningen 
• samarbete med andra kommuner när det gäller frågor kring IKT. 
 
Jonas Persson, IT 
 
• 45 servrar till max 10 servrar, 
• Samarbete med andra kommuner, 
• Fungerande PC för användarna. 
 
En kort information lämnades om digital ärendehantering. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 216/12, IT inom skolan samt IT-enheten i Torsås 
 
Yrkande och proposition 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-12-06 § 415 initierar Henrik Nilsson 
Bokor, S frågan gällande att Torsås Bostads AB har upprättat avtal med Telia 
gällande fiberoptik till sina fastigheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Regionansvarig Fredrik Nyberg för en 
redovisning av hur tidplanen ser ut för övriga fastigheter i kommunen när det 
gäller fiberoptik/kopparledningar. 
 
Roger Isberg, S yrkar att kommunen kontaktar Regionansvarige för en 
redovisning enligt arbetsutskottets beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roger Isbergs, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun är positiva till ett samarbetsprojekt inom IT-frågor och  
     kommunikation,  
 
att till kommunstyrelsen lämnas fortlöpande uppföljning av IKT-strategin  
     innefattande lägesrapport och finansiering, 
 
att uppdra åt ekonomichefen kontakta Regionansvarig för en redovisning hur  
     tidplanen ser ut för övriga fastigheter i kommunen när det gäller 
     fiberoptik/kopparledningar. 
-----   
Sändlista   
Ekonomichefen 
Bildningschefen 
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KS § 217/12 
AU § 241/12   10/KS0172 
Upphäva beslut gällande markförsäljning Propsbacken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-14 § 335 att försälja till Ulrika Karlsson 
och Jon Björklund cirka 1 350 kvm mark på fastigheten Spelet 11 för 
uppförande av bostadshus, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
med komplettering att de servitut för ledningsrätt som belastar fastigheten  
övergår till köparen samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
att underteckna köpekontraktet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-14 § 335 gällande mark- 
     försäljning av fastigheten Spelet 11, del av. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-14 § 335 gällande mark- 
     försäljning av fastigheten Spelet 11, del av. 
----- 
Sändlista 
Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
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KS § 218/12 
AU § 247/12   11/KS0162 
Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 219/12 
AU § 248/12 
KF § 205/10 
KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 219/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
VA-jurist Anna Hassel säger att Torsås kommun gör helt rätt som tar betalt av 
fastighetsägaren (kommunens skattekollektiv).  
 
Normalt är preskriptionstiden 3 år, men när det är kommunen som är skyldig 
kommunen så är det säkert 10 år om det ens går att säga att den är 
preskriberad. Men, det är under förutsättning att man har meddelat 
förbindelsepunkten och sedan inte tagit betalt. Har vi inte meddelat 
förbindelsepunkten så har inte preskriptionstiden börjat ticka än. 
 
Betalningsskyldigheten gäller alla fastigheter, inte bara de inom planlagt 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att redovisa informationen till kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Yrkande  
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man inte ta något beslut utifrån VA-jurist Anna 
Hassels svar. Svar väntas även på de frågor som har inlämnats till tillförordnad 
kommunchef. Utifrån detta yrkas återremittering av ärendet för vidare 
beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återemittering till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30: 
 
att ärendet återremitteras för vidare beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-12-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 115 att underrätta kommunstyrelsen 
(fastighetsägaren) om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt bilaga, till en 
anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, 
exklusive moms. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar, eftersom 
tekniska nämnden beslutat att underrätta kommunstyrelsen om 
förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en anslutningsavgift 
om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, exklusive moms anses 
motionen besvarad. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Ewy Svensson, M, Mona Magnusson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-14 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden har beslutat 2010-11-25 § 115 att underrätta kommun- 
     styrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en  
     anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt,  
     exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Roland Swedestam, S yrkar, att eftersom tekniska nämnden beslutat att 
underrätta kommunstyrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt 
deras bilaga till en anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad 
förbindelsepunkt, exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet återremitteras för vidare beredning. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Henrik 
Nilsson Bokor, S, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Bernt 
Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Roger Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans 
Larsson, S, Emöke Bokor, S, 
Britt-Marie Swedestam, S, Monica Fredriksson, TP och Kerstin Ahlberg, TP 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-04 
 
Förslag på svar på motionen föreligger från ordförande Håkan Algotsson, C. 
 
Svaren från jurist Rita Lord ger en tydlig bild av att påståendena i Torsåspartiets 
motion inte är riktiga. Det är inte praxis bland Sveriges kommuner att lösa in 
gamla anslutningspunkter till nuvarande anslutningsavgifter och det finns enligt 
prejudikatet från 80-talet ingen skyldighet att göra så. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Däremot finns möjligheten att genom politiska beslut ekonomiskt stödja VA-
verksamheten genom denna åtgärd, vilket nu har skett i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 220/12 
AU § 251/12   12/KS0131 
Redovisning VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både 
inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för kommunalt VA. VA-
planeringen blir ett verktyg för att lyft fram problem och utmaningar, för 
budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut 
den allmänna VA-anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna 
vattentjänsterna. 

 
VA-planeringen består av fyra delar: 
 
Del 1, VA-översikt 
En aktuell beskrivning av nuvarande VA-försörjning i hela kommunen, 
inklusive rådande omvärldsfaktorer och förutsättningar, framtida utveckling 
och behov. 
 
Del 2, VA-policyn 
En beskrivning av kommunens viljeinriktning för VA-försörjningen, inklusive 
strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder. Ett politiskt ställnings-
tagande som kommer att styra arbetet med VA-planen.  
 
Del 3, VA-plan 
Kommunens planer för VA-försörjningen i hela kommunen, med 
tidsbestämda och kostnadsberäknade åtgärder. Görs med fördel som ett 
tematiskt tillägg till ÖP. 
 
Del 4, Implementering 
Planen införs i den löpande budgetprocessen. Planen uppdateras varje 
mandatperiod.  

 
VA-policyn och VA-planen förankras politiskt genom antagande i Kommun-
fullmäktige.  

  
Torsås kommun har beviljats 450 000 kr i LOVA-bidrag (lokala vattenvårds-
projekt) för att arbeta med VA-planering i Torsås kommun. Kommunen ska 
bidra med lika mycket i eget arbete. Arbetet ska utföras enligt Kommunal VA-
planering – Manual med tips och checklistor (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Rapport 2009:07). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 220/12, Redovisning VA-plan 
 
Tidplan: Va-översikt  VA-policy       VA-plan              Implementering 
Start: Januari 2012  September 2012       September 2012         Oktober 2013 
Slut: September 2012  Mars 2013        September 2013  

     
Torsdagen den 25 oktober 2012 planerar Samhällsbyggnadsförvaltning för en 
kompetensutvecklingsdag för politikerna. Då presenteras VA-översikten 
tillsammans med mer information om projektet.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta:  
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att arbeta med VA-planering för 
     Torsås kommun samt 
 
att VA-planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att arbeta med VA-planering för 
     Torsås kommun samt 
 
att VA-planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Bygg och miljönämnden 
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KS § 221/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om  
 
• Bemanning 2012-10-26, Torsås marknad, 
• Insamling av upprättad enkät från ledamöterna i kommunstyrelsen, 
• Studiebesök för ledamöterna i kommunstyrelsen 2012-11-08, heldag,  
• Besök från Tingsryds kommun 2012-11-27 gällande inflyttarservice, 
• Skyddsrondsprotokoll kommunledningskontoret och nya kommunhuset, 

12/KS0150. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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KS § 222/12 
AU § 73/12 
AU § 398/11 11/KS0017 
Upphandling mäklartjänst      
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustavsson presenterar förslag till ett samarbetsprojekt mellan 
Svensk Fastighetsförmedling och Torsås kommun som kan genomföras under 
2012.  
 
Syftet är att attrahera och locka nya kommuninvånare att vilja flytta till 
kommunen som har så mycket att erbjuda. 
 
Total marknadsföringskostnad för Torsås kommun under 2012 är  
199 520 kronor exklusive moms. 
 
I samarbetet ingår att Svensk Fastighetsförmedling har ensamrätt på 
försäljningen av tomterna i Torsås kommun.  
 
Svensk Fastighetsförmedling sköter annonsering, marknadsföring, planering 
med film, radio, fotograf med mera samt tar fram prospekt till visningar och 
aktiviteter, upprättar kontrakt och slutför affären. 
 
Arvode för detta är 24 000 kronor per tomt exklusive moms vid försäljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att turismansvarig arbetar vidare med att ta fram mer underlag i ärendet samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för vidare diskussion, 
 
att notera information gällande förslaget till en marknadsföringsplan för 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att uppdra åt turismansvarig att inhämta anbud från intresserade fastighets- 
     mäklare. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Kommunchefen informerar om pågående arbete gällande anbud av 
mäklartjänst. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 222/12, Upphandling mäklartjänst 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande upphandling av mäklartjänst. 
-----  
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KS § 223/12 
PU § 38/12 
PU § 37/12 12/KS0119 
Revidering av policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av Torsås kommuns policy för uppvaktningar gällande 
hedersgåvan vid 40 år i kommunens tjänst som ska bestå av speciellt framtagen 
keramikljusstake samt skål.  
 
Personalutskottet beslutar 2012-06-08: 
 
att upprätta förslag på revidering av hedersgåvan vid 40 år i kommunens tjänst  
     samt 
 
att redovisning sker i personalutskottet 2012-08-21. 
 
Personalutskottet behandling 2012-08-21: 
 
Förslag på hedersgåva vid 40 år i kommunens tjänst: 
 
Gåva av minneskaraktär. 
Mottagaren får själv välja gåvan, enligt givna riktlinjer. Önskemål som kan 
uppfattas som extrema kan nekas (lika med hedersgåva vid 25 år). 
 
Gåvan ska vara ett hantverk eller motsvarande som tillverkats inom Torsås 
kommunen (exempel glas, textil, målning, trä etc). 
 
Gåvan ska vara ett presentkort som ej går att byta mot kontanter. 
  
Personalutskottet föreslår 2012-08-21kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att hedersgåvan för 40 år i kommunens tjänst ska vara 5 procent av  
     basbeloppet och i övrigt lika med 25 års gåvan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att hedersgåvan för 40 år i kommunens tjänst ska vara 5 procent av  
     basbeloppet och i övrigt lika med 25 års gåvan.  
-----  
Sändlista 
Kommunsfullmäktige 
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KS § 224/12 
PU § 39/12 12/KS0022 
Omprövning av riktlinjerna gällande ledighet för läkarbesök, 
efterbehandlingar med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
I första hand ska arbetatagaren försöka få sitt läkarbesök med mera under ledig 
tid.  
 
Personalchefen redovisar förslag på ersättning om läkarbesöket måste ske 
under arbetstid. Ersättning med lön utgård endast för den tid det tar att resa till 
och från läkaren/sjukhuset samt den tid som själva läkarbesöket tar. 
 
Allmänna bestämmelser § 28 mom. 11, Om läkarbesök, efterbehandlingar med 
mera måste ske under arbetstid, får arbetstagare vid efterbehandlingar, 
röntgen- eller skärmbildsundersökning besöka läkare eller sjukhus. Samma rätt 
finns vid förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. 
Under sådan ledighet utges ersättning som motsvarar 100 % av lönen. 
 
Personalutskottet föreslår 2012-08-21 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att om läkarbesök, efterbehandlingar med mera måste ske under arbetstid, får  
     arbetstagare vid efterbehandlingar, röntgen- eller skärmbildsundersökning  
     besöka läkare eller sjukhus. Samma rätt finns vid förstagångsbesök hos  
     tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Under sådan ledighet utges  
     ersättning som motsvarar 100 % av lönen, enligt Allmänna bestämmelser 
     § 28 mom.11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till  
     ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjuk- 
     dom eller olycksfall. Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med  
     lön för besök inom hälso- och sjukvård. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 225/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-09-04, personalutskottet 2012-08-21, 
2012-09-06 och valberedningen 2012-08-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 226/12 
AU § 253/12   12/KS0145 
Hemställan om markköp, Spelet 11, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Byggnadsvaror genom Peter Franzén hemställer om att få köpa 
fastigheten Spelet 11 i Bergkvara för uppförande av bostadshus. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att till Bergkvara Byggnadsvaror sälja två tomter på Spelet 11 i Bergkvara, 
 
att upprätta två köpekontrakt med Bergkvara Byggnadsvaror à cirka 1 300  
     kvm,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna köpekontrakten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Förslag på köpekontrakt med Bergkvara Byggnadsvaror föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att till Bergkvara Byggnadsvaror sälja två tomter på Spelet 11 i Bergkvara, 
 
att godkänna upprättade köpekontrakt med Bergkvara Byggnadsvaror à cirka  
    1 300 kvm,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna köpekontrakten. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Byggnadsvaror 
Lantmäteriet 
Tekniska nämnden 
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KS § 227/12 
AU § 266/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Lokalutredning anpassad till sjunkande barnantal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 § 197 att frågan om organisation och 
lokalisering av kommunens 0–6-skolor återremitteras till bildningsnämnden för 
vidare beredning,  
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att när det gäller möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna  
     lösa Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem är detta inte en  
     fråga som ska till kommunfullmäktige för beslut utan detta är en verksam-  
     hetsfråga i nämnderna och tjänstemannaorganisationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP, Roger Isberg, 
S och Mats Olsson, KD yrkar att kommunstyrelsen beslutar snarast att 
verkställa den av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163 beslutade lokal-
utredning med uppdrag till kommunchefen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 227/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag med 
tillägget att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med centrala 
ledningsguppen tar fram förslag på användning av Sophiagårdens lokaler och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att finansiering om 400 000 kronor för utredningen 
anslås genom AFA:s försäkringspengar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestam, S yrkande.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att snarast verkställa den av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163 beslutade  
     lokalutredningen med uppdrag till kommunchefen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag om 400 000 kronor för lokalutredning samt  
 
att finansiering sker genom AFA:s försäkringspengar. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 228/12   12/KS0006 
Valsedelräknare 
 
Ärendebeskrivning 
 
CM Service erbjuder Torsås kommun att köpa valsedelräknare för en kostnad 
av 5 000 kronorexklusive moms och frakt. Detta pris kommer att justeras upp 
efter nyår. 
 
Sedelräknaren är en beprövad produkt som varit i bankernas tjänst under flera 
år. De har även använts under sista valen med mycket gott betyg. En viss 
anpassning har gjorts i sedelräknarens mekanism för att kunna räkna valsedlar. 
Räknaren är utrustad med sensorer som känner av dubbelmatningar med mera. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att köpa in någon valsedelräknare. 
-----  
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KS § 229/12 12/KS0114 
Ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare till Eva-Kristina 
Berg, C i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Mats Olsson, KD som ersättare i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Mats Olsson, KD 
Personalavdelningen 
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KS § 230/12 
KF § 130/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Projektering Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-
material 2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 
• Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 
• Krav på skolbibliotek. 
• Krav på IT. 
• Krav på elevhälsan. 
• 100 procent måluppfyllelse. 
• Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 
• Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 

ställer. 
• Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 
• Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 
• Bildningsnämndens budgetram minskar. 
• Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 
• Vilka lärare? 
• Forskningsbaserad? 
• Högre måluppfyllelse? 
• Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 
• Glesbygdsproblematiken? 
• Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 
• Förskolan? 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens 
redovisning och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till 
partigrupperna för ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 
2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
                                                                                                                                                                   
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-09-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson      M             X       
Roland Swedestam      S             X       
Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från  
     höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under- 
     visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och  
     planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa  
     gymnasiets lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i  
     skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas  
     till verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på  
     dessa orter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Skrivelse daterad 2012-08-23 från Malin Sördal och Karolina Strandberg 
gällande att flytta ej Gullabo skola 4-5-6 till Torsås föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor återremitteras 
till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium 
enligt ett förslag som har initierats av Patrik Rejneborg, M. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2012-06-26  
§ 111 med revidering i 1:a att-satsen, att Torsås kommuns skolverksamhet 
avseende årskurs 4-6 med succesiv start från höstterminen 2013 anpassas så att 
kommunens elever i dessa årskurser får sin undervisning förlagd till Torskolan. 
Bildningschefen får i uppdrag att utreda och planera vidare med utgångspunkt 
ifrån detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt 
bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av 
Torskolans högstadium. 
  
Voteringslista nummer 2       
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg  C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C       X             
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson      KD       X             
Roland Swedestam  S             X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Inga-Britt Karlsson S Jill Jonsson, S       X       
Ann-Britt Mårtensson      S Lena Gustafsson, V       X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Jill Jonsson samtliga S 
och Lena Gustafsson, V reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
     återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning,  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering av Torskolans högstadium. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att inhämta 
skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser 
och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet 
utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  
 
Marcus Johansson C, Eva-Kristina Berg C samt Christer Söderholm KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Roland Swedestam S yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss avges 17 ja-röster och 15 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB 
på vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan 
finnas med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på 
användningen av Torskolans lokaler.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X  
Ann-Britt Mårtensson S  X    
Christofer Johansson C    X  
Mona Magnusson M  - - - 
Sören Bondesson S  X   
Eva-Kristina Berg C    X  
Roger Petterson TP   X   
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Sten Bondesson C    X  
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD  X  
Christina Lönnqvist S   X   
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C   X   
Peter Ludvigsson S  X    
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S  X    
Pär Larsson C   X   
Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP X    
Bernt Nykvist S  X    
Magnus Nilsén M  - - - 
Lena Gustafsson V  X     
Irma Folkesson C     X  
Jill Jonsson S  X    
Åsa Haglund Rosenborg C    X  
Christer Söderholm KD    X   
Roger Isberg S  X    
Linda Eriksson C   X  
Birgitta Arvidsson S  X     
Magnus Svensson M   X    
Christina Svensson C    X  
Hans Larsson S  X    

 Summa 17 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande  
     från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och 
     byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan  
     att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bildningsnämndens ordförande har i sitt svar på interpellationen i fullmäktige 
angående renoveringen av Torskolan redovisat några av de omständigheter, 
som bör utredas, innan man tar beslut om den föreslagna centraliseringen av 
klasserna 4, 5, 6 till Torsås. Det finns därutöver ytterligare frågor som också 
bör belysas närmare i en fördjupad utredning av frågan.  
 
Renoveringen av högstadiet bör däremot påbörjas med högsta prioritet och 
projekteringen utföras på ett sätt som erbjuder möjligheter för framtida 
organisationsförändringar. 
 
Projekteringsarbetet måste genomföras i tät dialog med kommunstyrelse och 
bildningsnämnd och ansvariga tjänstemän. Med hänvisning till detta bör de 
svar som efterfrågas i återremissen framkomma under processen. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Marcus Johansson, C, Christofer 
Johansson, C och Eva-Kristina Berg, C yrkar återremiss av ärendet och 
vidhåller tidigare beslut enligt Patrik Rejneborgs, M initiativ att projektera 
renoveringen av Torskolans högstadium. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Roger 
Isberg, S och Kerstin Ahlberg, TP yrkar enligt kommunfullmäktiges beslut att  
inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska  
konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera  
högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans   
lokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande, varvid 
votering begärs. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 

 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 4, kommun-
styrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande.  
 
Voteringslista nummer 4 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg  C       X              
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C       X             
Mona Magnusson M         X       
Mats Olsson      KD       X             
Roland Swedestam   S             X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S         X       
Sören Bondesson S             X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Ann-Britt Mårtensson       S         X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 5 6  

 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C, Christofer Johansson, C, Marcus 
Johansson, C, och Mats Olsson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10 § 130 att inhämta skriftligt  
yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och  
byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan att  
ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 41 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-09-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 231/12 12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till en regional mötesplats ”Vägar till ett 
dynamiskt näringsliv”, 2012-10-12 i Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Roger Isberg, S medverkar vid ”Vägar till ett dynamiskt näringsliv” i  
     Kalmar 2012-01-12. 
-----   
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KS § 232/12 12/KS0107 
Allmän platsmark i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan gällande beslut som tagits om att uppförda 
anordningar på allmän platsmark i Ragnabo ska tas bort senast 2012-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att besikta området och därefter redovisa till arbetsutskottet 2012-10-16. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 233/12 12/KS0014 
Skyltmaterial ”Tomtmark säljes” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan om skyltarmaterial till kommunens lediga 
tomter.   
 
Inflyttarlots påbörjade arbetet kring att ta fram skyltmaterial ”Tomtmark säljes, 
som upplyser om att lediga tomter finns att tillgå. Johan Blomqvist har tagit 
fram ett original som kan användas vid beställning av skyltar. Kontakt är tagen 
med företaget Meg avseende framtagning av skyltar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att vidare utreda om skyltarna är beställda. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 

 


