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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-10-30, 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 
 Närvarolista, bilaga 1 
  
  
   
  
Utses att justera Mona Magnusson, M      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-11-01 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 234 - 273  

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

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-10-30 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-11-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-11-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 66  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-10-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
Närvarolista   Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 234 - 273  
Kent Frost, ekonomichef      235 - 242  
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB, Torsås 
Fastighets AB   

  
240 

Ninna Melin, socialchef  242 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum   246 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 66  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-10-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 234 – 273 
 
§ 234  Föregående sammanträdesprotokoll 2012-09-25 
§ 235-239 Taxor och avgifter 2013 
§ 240  Budget 2013, Plan 2014-2015 
§ 241  Avveckling av stiftelser 
§ 242  Månadsuppföljning januari – september 2012 
§ 243  Överenskommelse om mottagande av asylsökande
  barn utan legal vårdnadstagare i Sverige så kallade  

ensamkommande barn  
§ 244  Integrationsplan 
§ 245  Äskande tilläggsanslag 2012 
§ 246  Avtal näringslivssamverkan 
§ 247  Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 248  Delårsrapport 2012, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 249  Sammanträdestider 2013 
§ 250  Gemensam internationell marknadsföring av  
  regionens besöksnäring 
§ 251  Revidering ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
§ 252  Kommunledningen informerar  
§ 253  Hemställan om markköp, del av Bergkvara 2:40 
§ 254  Icke verkställda beslut kvartal II, 2012 
§ 255  Redovisning av kommunala feriearbeten för  
                                     skolungdomar 2012 
§ 256  Inrättande av en funktion för kontakter i hästfrågor 
§ 257  Prioritering av planarbete 
§ 258  Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA- 
  byggnation 
§ 259  Parkeringsproblem Allfargatan 
§ 260  Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till  
  kommunkassan 
§ 261 Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan 

sporthallen och Hembygdsparken 
§ 262  Medborgarförslag – Flytta torghandel 
§ 263  Medborgarförslag – Digital klocka 
§ 264  Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 265  Anmälan arbetsutskottet 2012-09-19, 2012-09-27,  
  2012-10-16, Personalutskottet 2012-10-02 
§ 266  Nyttjanderättsavtal, Torsås 2:42, del av 
§ 267  Köpekontrakt Torsås 5:77, Fortifikationsverket 
§ 268  Underhåll av kajen i Bergkvara hamn 
§ 269  Sammanträdestid 2012-12-18 
§ 270  Rekrytering samhällsbyggnadschef 
§ 271  Militärfartygen i Bergkvara hamn 
§ 272  Kollektivtrafiken 
§ 273  Rosa Bandet kampanjen 
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KS § 234/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-09-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 66  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-10-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 235/12 
AU § 270/12   12/KS0152 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2013 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Kopieringskostnader 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader inklusive moms för samtliga 
förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
  A2 = 40 kronor 
  A3 =   6 kronor 
  A4 =   4 kronor 
  Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg A3 =   8 kronor 
  A4 =   6 kronor 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 235/12, Taxor inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2013 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta med priset gällande tomtmark för bostadsändamål, 
 
att i övrigt fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2013 enligt upprättat  
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2013 enligt förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 236/12 
AU § 271/12   12/KS0153 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2013 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
  

• Oförändrad taxa inom plan- och byggområdet (kommunfullmäktige 
2011-04-26 § 43), 

• Oförändrad taxa inom miljöområdet, tillägg i befintlig uppdragstaxa, 
(kommunfullmäktige 2007-12-12 § 146), 

• Oförändrad taxa inom miljötillsyn lantbruk till dess en riskbaserad taxa 
utarbetas (kommunfullmäktige 2008-11-26), 

• Oförändrad taxa inom livsmedelsområdet (kommunfullmäktige 2010). 
 

Taxa vassklippning Truxor (exklusive moms): 
Etablering: 400 kronor/uppdrag 
Vassklippning: 900 kronor/timme 
Resekostnader 60 kronor/mil. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2013 enligt nämndens 
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2013 enligt nämndens 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 66  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-10-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 237/12 
AU § 272/12   12/KS0154 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Oförändrad från 2012 till 2013. 
 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Fast avgift, oförändrad från 2012 till 2013 
Rörlig avgift, oförändrad från 2012 till 2013.   

   
Torgplats 
 
Oförändrad från 2012 till 2013.   

  
Båtplatstaxa 
 
Höjning med 3 procent. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2013 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2013 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 238/12 
AU § 273/12   12/KS0155 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Nivå 4 följer maxtaxan (statligt reglerad). 
 
Högsta avgiftsuttag höjs från 267 kronor per timme till 278 kronor per timme. 
 
Utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 månader) 100 kronor per hjälpmedel 
per månad. 
 
Inskriven i hemsjukvården höjning 50 kronor till 250 kronor per månad. 
 
Hemrehabilitering 200 kronor per månad. 
 
I övrigt oförändrad taxa. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 239/12 
AU § 274/11   12/KS0156 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Oförändrade taxor från 2012 till 2013. 
   
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 240/12 
AU § 275/12 
AU § 268/12 
KF § 83/12 
KS § 127/12 
AU § 186/12  12/KS0053 
Budget 2013, Plan 2014 - 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förslaget till principbeslut angående hyreskostnad för uppsagda  
     verksamhetslokaler återremitteras för vidare beredning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt arbetsunderlag 2012-05-22,  
 
att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-06-11 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar tjänstemannaunderlaget budget 2013-2015. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att fastställa grund för budget 2013-2015 
enligt arbetsunderlag 2012-05-22 samt avslag på att komplettera arbets-
underlaget med tilläggsyrkandet för satsningar 2013. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 19.30 – 19.40 innan kommunfullmäktige 
återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla förslaget att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt 
arbetsunderlag 2012-05-22. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande att 
komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013 och Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla yrkandet att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet 
satsningar 2013 varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande avges 17 ja-röster, 14 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Voteringslista nummer 1      

 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S             X       
Håkan Algotsson C       X             
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Christofer Johansson C       X             
Mona Magnusson      M       X             
Sören Bondesson S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Roger Pettersson TP         X   
Henrik Nilsson Bokor S Britt-Marie Swedestam, S   X  
Sten Bondesson C Jan-Olof Olsson, C X     
Marie Jansson KD  X   
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M  - - - 
Marcus Johansson C  X   
Peter Ludvigsson S  - - - 
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             X       
Bernt Nykvist S             X       
Magnus Nilsén M       X             
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  - - - 
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 17 14  

 
 Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt arbetsunderlag 2012-05-22,  
 
att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013, 
 
att investeringsbudget återkommer till hösten i samband med budgetbeslut. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt-Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Roger 
Pettersson, TP, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Monica 
Fredriksson, TP, Bernt Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Jill Jonsson, S, Roger 
Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans Larsson, S och Britt-Marie Swedestam, S 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-27 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en analys över kommunens ekonomiska 
läge och betonade att utmaningen ligger i att ha kontroll över den ekonomiska 
utvecklingen. Använd budget och uppföljning för skarp styrning (gör realistiska 
budgetar, skarp budgetdisciplin). 
 
Redovisades befolkningsprognos 2012-2020, finansiella mål, budgetram 2013, 
budgetpropositionen för år 2013 inklusive förslag till kommunala resultat-
utjämningsreserver samt nämndernas investeringsförslag. Av redovisningen 
framgick även prognos för demografiskt beting fram till 2021 och kommunens 
kostnader jämfört med standardkostnad 2011. 
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
budgetramar. 
 
Socialnämnden, socialchef Ninna Melin 
 
Internbudget för 2013 inte klart, dialog pågår med nämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Bildningsnämnden, controller Jonas Persson 
 
Internbudget för 2013 inte klar, arbetet pågår men besparingar krävs. 
 
Resursfördelningsprinciper för 2013 tas upp i bildningsnämnden 2012-10-08. 
 
Viktigt under 2013: 
 
• IT-pedagog 
• Renovering av Torskolan 
• Korrespondensgymnasiets flytt till Sophiagården. 

 
Ökade kostnader för 2013: 
 
• Interkommunala kostnader på grundskole- och förskolenivå 
• Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Bergkvara 
• Övergång till närproducerat och ekologiskt i köken 
• Beroendet av överskott inom Korrespondensgymnasiet 
• Ny bildningschef 
• Förskolebarnen minskar i antal. 
 
Problem på längre sikt: 
 
• Anpassning minskat elevantal 
• Renoveringsbehov 
• Rekryteringsbehov 
• Lärarbehörighet. 
 
Bertil Tjerneld informerar om behörigheter i lärarlegitimationen samt 
kompetensutveckling. 
 
Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 
 
Internbudgeten för 2013 inte klar. 
 
Ökade antal bygglovsansökningar under 2013 vilket ökar intäkterna men 
kommer att belasta befintlig personal. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg, teknisk 
chef Tommie Sigvardsson 
 
Ökade anslutningsavgifter under 2013 med anledningar av VA söder 
Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell 
 
Redovisning av kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-27: 
 
att uppdra åt nämnderna att lämna en lägesrapport av deras internbudget för  
     2013 till kommunkansliet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar Sveriges kommuner och landstings cirkulär 
12:46, 2012-10-11 gällande olika skatteunderlagsprognoser samt skatter och 
bidrag, resultatbudget och förslag på nyckeltal/mål 2013. 
 
Beräknade intäkter för skatter och bidrag utifrån oktober 2012 är cirka 1,2 mkr 
lägre. 
 
Lägesrapport gällande interbudget för 2013 föreligger från kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Förslag investeringsbudget 2013 – 2015 (tkr): 
 
 2013 2014 2015 

Kommunstyrelsen    
Bredband 500   
IT 200   
    
Tekniska nämnden, skattefinansierad    
Gator i tätort och trafiksäkerhet 500 500 500 
Handikappanpassning 300 300  
Snöblad 100   
Snöslunga  100  
Trafiksäkerhetsåtgärd Bryggaregatan  350  
Vägbeläggning till ridhus  150  

 

   

    
Fortsättning    
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
 2013 2014 2015 

Fortsättning    
Tekniska nämnden, skattefinansierad     
Klippdäck 100   
Ortnamn- och hänvisningsskyltar 100   
Belysning 75 75 75 
Parkanläggningar 200 200 200 
Vision Bergkvara 1 000    
Vågbrytare 300 300  
Muddring småbåtshamnen  2 000  
Ny brygga Fulvik 200    
Pick-up 300   
Traktor  500  
Redskapsbärare  700  
    
Tekniska nämnden, affärsdrivande    
Ledningsnät, utbyggnad 500 500 600 
Spillvattennät, reinvestering 1 000 1 000 1 000 
Vattenledningsnät, reinvestering 500 500 500 
Bergkvara reningsverk, slampumpar 200   
Bergkvara vattenverk, pumpar 100   
Maskiner 180   
Motordriven länspump 80   
Bil 250   
Spolvagn  300  
    
Socialnämnden    
Inventarier socialförvaltningen 200 200 200 
Inköp hjälpmedel 800 800 800 
    
Bildningsnämnden    
Utrustning kostenheten 200   
Inventarier 845 1 200 200 
Förbättringar skolmiljön 500 100 100 
IT 900 600 600 
 10 130    

 

   

    
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S meddelar att de inte 
tar någon ställning till något beslut gällande budgetramarna. 

   

    
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Ekonomichefen återkommer med lånebehovet samt informerar om att 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
kommer till kommunstyrelsen för att informera om 
internbank/räntesnurror. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att justera befolkningsunderlaget från  
     6 832 till 6 870, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2013, plan 2014 – 2015 enligt  
     förslag, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2013 till 21,43 per skatte-  
     krona. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar skatter och bidrag och resultat-
budget samt efterhör om arbetet med att följa upp nyckeltal/mål 2013 
ska fortsätta. 
 
Budgetäskande 2013 daterat 2012-04-23 föreligger från kommun-
revisionen om 525 000 kronor. 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
informerar om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor på interna lån 
för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. Kommunreversen för 
Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet 80,8 mkr.  
 
Från Emmaboda föreligger en kostnadsberäkning gällande om- och 
tillbyggnad av befintligt blåljushus samt nybyggnad av brandstation i 
Emmaboda. 
 
Hantering av kostnader för tomma lokaler daterat 2012-10-30 föreligger 
från kommunchefen. 
 
Kommunchefen lämnar en kort redovisningen av framtidsstudien för 
Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 – 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 
att sammankalla till ett möte för att uppdatera strategikartan,  

 
att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till arbetsutskottet för en 

                 vidare diskussion gällande ny lagstiftning där räntor på interna lån för 
             kommunägda bolag slopas, 
 

att inhämta en kalkyl på hyresförändringen som blir vid ny- eller ombyggnad av  
     brandstation i Emmaboda, 

 
att överlämna förslaget till hantering av kostnader för tomma lokaler 

                                 daterat 2012-10-30 till nämnderna och partigrupperna för beredning,  
 

att i övrigt notera informationen. 

 

 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att justera befolkningsunderlaget från  
     6 832 till 6 870, 
 
att i övrigt fastställa Torsås kommuns budget 2013, plan 2014 – 2015 
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, 
 
att komplettera med tilläggsyrkandet satsningar 2013 enligt kommun- 
     fullmäktiges beslut 2012-06-11, 
 
eftersom det sannolikt inte kommer att genomföras några större 
renoveringsarbeten på Torskolan med genomslag i hyreskostnaden 
under 2013 föreslås 
 
att budgetavsättningen för Torskolans renovering i förslaget för 2013 
     om 1 500 tkr tills vidare överförs till finansförvaltningen samt  
 
att bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB får återkomma med  
     äskanden om anslag för projektering av renoveringen när frågan är  
     närmare utredd, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2013, plan 2014 – 2015 enligt  
     förslag, 
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2012, 500 tkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
att finansförvaltningen tar ut en borgensavgift på 0,25 procent för  
     Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB,  
 
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga  
     öka kommunens skulder under år 2013 med totalt 10 miljoner  
     kronor, 
 
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga  
     låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till  
     betalning under år 2013,         
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2013 till 21,43 per skatte-  
     krona. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Styrelsen Torsås Fastighets AB 
Samtliga nämnder 
Partigrupperna 
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KS § 241/12 
AU § 265/12  12/KS0078 
Avveckling av stiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att kunna avveckla en stiftelse krävs att: 
 
• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
• Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren. 
• Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp. 

 
Av de totalt elva stiftelser som Torsås kommun förvaltar är fyra stycken som 
uppfyller kraven 
 
• Per & Emma Isakssons Donationsfond 
• Per & Emma Isakssons Gravvårdsfond 
• Bohlin/Gyllenrams premiefond 
• Socialvårdens samfond. 
 
Vid en avveckling ska stiftelsernas kapital användas till det ändamål som är 
angivet i respektive stadgar. 
 
Per & Emma Isakssons donationsfond - kapital 2011-11-31, 
146 035:63 
 
Ändamålet är att avkastningen skall användas till kommunens bästa. Styrelsen 
får göra upp en plan över hur pengar skall användas. Utdelningsbart efter 
skulder och avvecklingskostnader blir cirka 150 000 kronor. 
 
Per & Emma Isakssons gravvårdsfond – kapital 2011-11-31,  
578:43 
 
Avkastningen skall användas till gravunderhåll av donationernas gravar. Om 
gravarna finns kvar kan förslagsvis pengarna betalas till kyrkogårds-
förvaltningen. Det kommer att röra sig om cirka 500 kronor. 
 
Stiftelsen Bohlin/Gyllenrams premiefond – kapital 2011-11-31, 
2 347 kronor 
 
Avkastningen skall delas ut till elever som avlägger gymnasieexamen vid Torsås 
Korrespondensgymnasium. Om inte ändamålet går att uppfylla kan styrelsen 
försöka finna någon annan gymnasieskola i Torsås och dela ut kapitalet som 
premier. Utdelningsbart efter skulder och avvecklingskostnader cirka 2 000 
kronor. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 241/12, Avveckling av stiftelser 

 
Stiftelsen Socialvårdens samfond – kapital 2011-11-31, 
48 960:11 

 
Enligt stadgarna för de i samfonden ingående donationerna skall en gång 
om året utdelas till personer/familjer inom Torsås kommun som på 
grund av sjukdom, ålderdom eller svag ekonomi är i behov av extra hjälp 
och uppmuntan. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall 
tillgodoses med utdebiterade medel. 

 
För denna stiftelse får styrelsen gå igenom de olika stadgarna och 
försöka finna lämpliga mottagare. Utdelning efter skulder och 
avvecklingskostnader blir cirka 40 000 kronor. 

 
Stiftelserna kan inte avvecklas förrän kapitalet är förbrukat. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett underlag för beslut att  
     avveckla samtliga fyra fonder. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
att uppdra åt Skandinaviska Enskilda Banken att avsluta stiftelserna hos 
     Länsstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 

 
Ekonomichefen informerar om att socialnämnden och bildnings-
nämnden har lämnat in underlag som visar användningen av 
avkastningen från respektive stiftelse. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt Skandinaviska Enskilda Banken att avsluta stiftelserna hos  
     Länsstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen/Skandinaviska Enskilda Banken 
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KS § 242/12 
KS § 215/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning januari – september 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari – september 2012. 
 
Kommunstyrelsen redovisar överskott med 0,23 mkr. 
  
• kommunstyrelsen -70 tkr (medborgarenkät samt administrativ utredning), 
• näringsliv +350 tkr (ej använt TA avs projekt) 
• stöd fritidsverksamhet +180 tkr (felbudgeterat), 
• fastigheter +100 tkr 
• markreserv +70 tkr (mer sålt) 
• deponi -50 tkr (utredning),  
• kansliet -250 tkr (personalärende), 
• marknadsföring, information, inflyttarlots +230 tkr, 
• landsbygdsutveckling +120 tkr (periodiserat till 2013), 
• samhällsbyggnadschef, socialchef och bildningschef -200 tkr (rekrytering av 

två chefer), 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund -500 tkr (ökat k-bidrag), 
• Personalavdelningen +250 tkr (frånvaro) 
Sammanfattningsvis är prognosen för kommunstyrelsen positiv med -0,23 mkr 
varav +0,48 mkr för kansliet, -0,50 mkr för ekonomi/IT och +0,25 mkr 
personal. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en avvikelse med -0,3 mkr. 
 
• bostadsanpassningsbidragen överskrids med minst 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. 
 
• VA -0,3 mkr lägre intäkter än budgeterat 
• lägre intäkter av brukningsavgifter än beräknat. 
• 0,1 mkr högre kostnader i pumpstationer än beräknat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 242/12, Månadsuppföljning januari – september 
2012  
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse med -2,4 mkr. Avgår kostnader för 
tomma lokaler i Sophiagården som särredovisas, 2,3 mkr. Netto -0,1 mkr. 
 
• Migrationsverket har betalat ersättning för placeringskostnader 2011, +0,7 

mkr, 
• Arbetsmarknads- och Resursenheten (ARE) har alltför hög intäktsbudget 

för bidrag från AMS, den baseras på intäkterna 2010 och kommer att få ett 
underskott samtidigt som boendestöd har fått ökade personalkostnader till 
följd av sjukskrivningar, 0,8 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). 
 

Socialchef Nina Melin redovisar vidtagna åtgärder under 2012 för att komma 
tillrätta med det löpande budgetunderskottet och prognosen ser bättre ut än 
tidigare. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 242/12, Månadsuppföljning januari – augusti 2012  
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – september 2012 samt 
 
att notera redovisningen över vidtagna åtgärder under 2012 från socialchefen. 
-----  
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KS § 243/12 
AU § 295/12 
AU § 218/12   11/KS0016 
Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande 
barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun 
föreligger. 
 
Överenskommelsen avser mottagande av sex ensamkommande asylsökande 
barn som Migrationsverket anvisar till kommunen. 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson informerar om arbetsuppgifterna som gode man har 
i sina uppdrag när det gäller asylsökande barn. 
 
Tara Braem informerar om att det kommer att krävas minst sex månaders 
planering innan kommunen kan ta emot några barn.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att inhämta socialnämndens yttrande gällande mottagande av ensamkommande  
     asylsökande barn.    
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Socialnämnden beslutar 2012-09-19 § 94 att socialnämnden ställer sig positiva 
till mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så 
kallade ensamkommande barn enligt upprättad överenskommelse om 
mottagande av visst antal barn. 
 
En kravspecifikation avseende lokal/boendefråga måste upprättas samt tillgång 
till utrymme för den personal som ska arbeta med dessa barn. 
 
Socialchefen får i uppdrag att upprättar ett dokument där precisering av 
kompetens samt rekryteringbehov av personal framgår som redovisas vid 
socialnämndens arbetsutskott 2012-10-10. 
 
Socialförvaltningens organisation ses över med tanke på var den nya enheten 
ska tillhöra/organiseras. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 243/12 Överenskommelse om mottagande av 
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så 
kallade ensamkommande barn 
  
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att notera informationen från socialnämnden samt 
 
att ärendet återkommer när socialnämnden tagit ställning till upprättat avtal 
     mellan Migrationsverket och Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Socialnämnden beslutar 2012-09-19 § 94 att socialnämnden ställer sig positiva 
till mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så 
kallade ensamkommande barn enligt upprättad överenskommelse om 
mottagande av visst antal barn. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse om mottagande av asylsökande barn  
     utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C underteckna överens- 
     kommelsen. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 244/12 
AU § 296/12 
AU § 205/12   12/KS0125  
Integrationsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Diskuteras nyanlända och ensamkommande barn inför mötet med Josefin 
Hermansson, arbetsutskottet och socialnämndens arbetsutskott,  
2012-06-26 klockan 10.00. 
 
Tara Braem från integrationsenheten lämnar en lägesrapport gällande flykting-
verksamheten och påtalar att Torsås kommun bör upprätta en integrationsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att föreslå socialnämnden att upprätta en integrationsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Förslag till Integrationsplan ”Torsås kommun tar ansvar för en lyckad 
integration” föreligger från socialnämnden 2012-09-19 § 91. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad integrationsplan ”Torsås kommun tar ansvar  
     för en lyckad integration”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad integrationsplan ”Torsås kommun tar  
     ansvar för en lyckad integration”. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 245/12 
AU § 276/12   12/KS0076 
Äskande tilläggsanslag, 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-08-29 § 92 att äska om 900 000 kronor 
för ökade kostnader av bostadsanpassningsbidrag under 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan om äskande om 900 000 kronor för 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan om äskande om 900 000 kronor för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 246/12 
AU § 286/12 12/KS0025 
Avtal om näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på avtal om näringslivssamverken. 
Avtalet tecknas mellan Torsås kommun och Möre Resurscentrum ekonomiska 
förening under perioden 2013 – 2015. Uppdragsgranskning skall ske under 
2015 innan nytt avtal tecknas. 
 
Från Möre Resurscentrum föreligger vision, mål & strategi 2012/2013. 
 
Mona Magnusson, M meddelar att hon tar inte tar någon ställning till 
något beslut angående utökningen av bidraget med 200 tkr utan 
avvaktar till kommunstyrelsen. 

   

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att bjuda in Tuulikki Åkesson till kommunstyrelsen med anledning av avtalet, 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att i upprättat avtal ta bort indexuppräkningen samt att avvakta med  
     bidragssumman, 
 
att i övrigt godkänna upprättat avtal om näringslivssamverkan under perioden  
    2013 – 2015 med Möre Resurscentrum ekonomiska förening. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum informerar om vision/mål och strategi 
för Möre Resurscentrum. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i upprättat avtal ta bort indexuppräkningen samt  
 
att i övrigt godkänna upprättat avtal om näringslivssamverkan under perioden  
    2013 – 2015 med Möre Resurscentrum ekonomiska förening, 
 
att redovisning av verksamheten till kommunstyrelsen sker två gånger per år. 
-----  
Sändlista  
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum 
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KS § 247/12 12/KS0045 
Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och Bergkvara Hamn  
     & Stuveri AB samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell 
     underteckna nyttjanderättsavtalet.  
----- 
Sändlista 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KS § 248/12 
AU § 283/12 12/KS0162 
Delårsrapport 2012, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör 
Regionförbundets verksamhet skall kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för 
kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har i § 105/12 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari 
– 30 juni 2012 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare 
för kännedom. 
 
Delårsrapport samt granskning av delårsrapport för 2012 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 249/12 
AU § 279/12 13/KS0001 
Sammanträdestider 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2013 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  8, 22 Augusti  13 
Februari  5, 19 September  3, 17 
Mars  5, 19 Oktober  1, 3 (budgför)  
April  2, 16   8, 23 (budget) 
Maj  7, 21 November  5, 19 
Juni  4 December  3 
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Februari   12 Augusti  20 
Mars   12 September  10 
April  9 Oktober  22 
Maj  14 November  12 
Juni  11 December  10 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  29 Augusti  27 
Februari  26 September  24 
Mars  7, (bokslut), 26 Oktober  29 
April  23 November  26 
Maj  28  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Korrespondensgymnasiet, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 249/12, Sammanträdestider 2013 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  11 September  16 
Mars  18 Oktober  7 
April  15 November  18 
Maj  20 December  16 
Juni  10   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 18 november och 
16 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2013 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2013 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 250/12 
AU § 280/12 12/KS0161 
Gemensam internationell marknadsföring av regionens 
besöksnäring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet, kommunerna och länets destinationer har under fyra år 
bedrivit projekt Vinst vars huvudsakliga syfte varit att marknadsföra länet och 
dess destinationer på den internationella marknaden, Tyskland, Danmark och 
Holland. Projektet har haft en budget på cirka 7 miljoner kronor årligen. 
Projektet avslutades i december 2011. 
 
Regionförbundets arbetsutskott fattade 2012-09-20 beslut om att avsätta  
2 miljoner kronor per år under åren 2013-2015, under förutsättning av att 
kommunerna/destinationerna tillsammans avsätter samma belopp. 
 
Grunden för fördelningen är tidigare beslut i Regionförbundets styrelse om att 
de fem destinationerna är utgångspunkten och dragaran för arbetet med 
besöksnäringen i länet. Dessa är Västervik, Vimmerby, Kalmar, Öland samt 
glasriket. I dialogen med kommunerna under våren utryckte även Oskarshamn 
att man vill bli en sjätte destination och dragare. 
 
Ytterligare utgångspunkter i fördelningsmodellen är befolkning och 
skatteunderlag enligt samma modell som för kommunernas medlemsavgift till 
Regionförbundet. Sett till dessa parameterar finns cirka 85 procent av 
befolkningen och skatteunderlaget i de sex utpekade destinationerna och 
resterande 15 procent i Högsby, Mönsterås, Torsås samt Hultsfred. 
 
Finansieringen för Torsås kommun blir 30 000 kronor (1,7 procent) per år i tre 
år. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i projektet gällande gemensam internationell marknadsföring av  
     regionens besöksnäring.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delta i projektet gällande gemensam internationell marknadsföring av  
     regionens besöksnäring.  
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 251/12 
AU § 285/12 12/KS0163 
Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderat ägardirektiv för Torsås 
Fastighets AB.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att efter justering och komplettering översända ägardirektivet till kommun- 
     styrelsen och kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av  
     reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta från styrelsen i Torsås Fastighets AB eventuella synpunkter på  
     reviderat ägardirektiv, 
 
att kommunkansliet delges protokoll från Torsås Fastighets AB:s bolags- 
     stämma och från styrelsesammanträde för delgivning till kommunstyrelsens  
     ledamöter via mail. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 252/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om  
 
• prospekt som Svenska Kyrkan är intresserad av att förvärva, 11/KS0123,  
• lägesrapport gällande rekrytering av ny bildningschef samt vikarie för 

samhällsbyggnadschefen,  
• lägesrapport gällande lokalutredningen, 12/KS0033. 
 
Delges till ledamöterna att läraravtalet är klart. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att fortsätta arbetet med ett eventuellt markbyte  
     med Svenska kyrkan, 
 
att arbetsutskotten för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och social- 
     nämnden blir den styrgrupp som ska arbeta med lokalutredningen, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskotten i bildningsnämnden och socialnämnden
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KS § 253/12 
AU § 254/12 
AU § 238/12   12/KS0134 
Hemställan om markköp, del av Bergkvara 2:40 
 
Ärendebeskrivning 
 
Andreas Olsson hemställer om att få köpa den resterande nedre delen cirka 
500 kvm som leder från slutet av fastigheten Ragnabo 11:4 fram till Hossans 
vattenkant. Anledning till markköp är att få ett samlat helhetsintryck av 
fastigheten Ragnabo 11:4. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att inhämta från bygg- och miljönämnden gällande planbestämmelser för  
     området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Enligt planen ska området användas som parkområde och markens höjd får 
inte ändras. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan med hänvisning till gällande planbestämmelser att området  
     ska användas som parkområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan med hänvisning till gällande planbestämmelser att området  
     ska användas som parkområde. 
-----  
Sändlista 
Andreas Olsson, Bergkvara 
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KS § 254/12 
AU § 255/12   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal II, 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 II:a kvartalet 2012 finns inga icke verkställda beslut att rapportera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunsfullmäktige
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KS § 255/12 
AU § 256/12   12/KS0046 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalassistent Carina Johansson redovisar sitt arbete med kommunala 
feriearbeten för skolungdomar 2012. 
 
I januari 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska 
erbjuda ungdomar feriearbete under sommaren 2012 inom samma kostnads-
ram som tidigare år. Skolungdomarna ska erbjudas arbeten med hänsyn till 
genusperspektiv, erbjudas även icke traditionellt arbete samt att urvalet 
prioriteras ungdomar med funktionsnedsättning. Åldern på ungdomarna är 17 
och 18 år. 

 
De sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1994, 13 stycken 
1995, 30 stycken 
1996, 1 stycken 
 
Totalt: 44 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade fem stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete. Alla som sökte fick chansen till sommar- 
jobb och det var tjugotvå killar och sjuttion tjejer som fick feriearbete och utav 
dessa var det två stycken som gick på särskolan. 
 
Till kommande år bör man erbjuda elever på särskolan kommunala 
feriearbeten så länge de går i gymnasiet och inte bara vissa åldersgrupper. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad  

 
1994      620 timmar x 56 kronor                        =   34 720 kronor 
10 st      89 timmar OB veckoslut x 47:10  =     4 191:90 
ungdomar      

 
1995       1 760,5 timmar x 46 kronor =   80 983 kronor 
29 st       132 timmar OB veckoslut x 47:10 =     6 217:20 
ungdomar        

 
      Summa                        = 126 112:10 
      PO-avgift 15,49%                       =   19.534:76 

 
Total kostnad    =  145 646:86  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 255/12, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2012 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2012, 
 
att kommande år ska man erbjuda elever på särskolan kommunala feriearbeten  
     så länge de går i gymnasiet och inte bara vissa åldersgrupper. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2012, 
 
att kommande år ska man erbjuda elever på särskolan kommunala feriearbeten  
     så länge de går i gymnasiet och inte bara vissa åldersgrupper. 
-----  
Sändlista 
Carina Johansson, personalavdelningen  
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KS § 256/12 
AU § 289/12 12/KS0164 
Inrättande av en funktion för kontakter i hästfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nätverket Smålands & Blekinges Hästforum har vid en träff med företrädare 
för kommuner och Länsstyrelser samt ideellt arbetande personer inom häst- 
näringen förespråkat att tillskriva kommunerna i Småland och Blekinge i frågan 
om inrättande av en funktion för kontakter i hästfrågor. Träffen ägde rum 
2012-08-27 på Tingsrydstravet och ingår i ett projekt inom Leader Sydost. 
 
En särskild kontakt för hästfrågor underlättar för såväl kommunens olika 
förvaltningar och nämnder som hästnäringens olika organisationer och 
enskilda aktörer. Funktionen kan vara en tjänsteman som är underställd 
kommunstyrelsen eller näringslivsorganisationen och på en del av sin tid lotsar 
hästfrågorna vidare till lämplig instans. Funktionen ska också kunna innebära 
att man, som i Vaggeryds kommun, håller i ett hästråd eller lokalt hästforum. 
Detta består av alla inom kommunen verksamma hästorganisationer att träffas 
några gånger om året för att ta upp aktuella frågor och bilda en samtalspartner 
för kommunen.  
 
Detta är ett önskemål från Smålands & Blekinges Hästforum att sådant lokalt 
hästforum bildas inom kommunen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att inrätta en funktion för kontakter i hästfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att inrätta en funktion för kontakter i hästfrågor. 
-----   
Sändlista 
Maria Larsson, Smålands ridsportförbund 
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KS § 257/12 
AU § 292/12 12/KS0158 
Prioritering av planarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på prioriteringsplan på pågående planarbete föreligger från 
plangruppen. 
 
Prioritering 1: 
  
• Södra Kärr, projekt nummer 7535, 
• Järnsida 1:2 med flera, projekt nummer 7534, 
• Detaljplaneändring för Björkenäs 1:1 med flera - Skäppevik, projekt 

nummer 7533 
• Detaljplaneändring för Järnsida 1:2 & 1:3 – Järnsida udde. 

 
Prioritering 2: 
  
• Tematiskt tillägg översiktsplan – VA. 

 
Prioritering 3: 
 
• Detaljplaneändring för Bergkvara 2:1 – Stenskär, projekt nummer 5129. 

 
Prioritering 4: 
 
• Del av Ragnabo 1:3, projekt nummer 7531, 
• Bergkvara 2:1 – hamnen. 

 
Projekt nummer 7517, Torsås 2:58, 2:42 med flera, ny kommunikationsled 
ligger för antagande av kommunfullmäktige men lagd åt sidan tillsvidare. 
 
Plangruppen föreslår 2012-09-06 att prioriteringslistan ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera prioriteringslistan gällande pågående planarbete. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 257/12, Prioritering av planarbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna prioriteringslistan gällande pågående planarbete. 
-----   
Sändlista 
Plangruppen 
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KS § 258/12 
AU § 293/12 
AU § 354/10   10/KS0209 
Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA-byggnation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om befrielse från den avgift som eventuellt kommer att 
belasta föreningen med anledning av den VA-byggnation som kommer att 
verkställas söder om Bergkvara. 
 
Hagaborgs idrottsplats med tillhörande fastighetsbeteckning ägs av Torsås 
kommun och idrottsföreningen arrenderar ytan för fotbollsplaner samt 
klubbhus. Sedan tidigare finns kommunalt vatten framdraget vilket minskar 
kostnaden för kommunen. 
 
Föreningen har idag ingen uppfattning om vilken kostnad en avloppsledning 
innebär, men det vore förödande för föreningen om de ska återbetala4 – 5 års 
kontraktsbidrag för framdragning av avlopp till en fastighet som de inte äger. 
 
Därför hoppas Kent Johansson och Lena Johansson, Bergkvara AIF att Torsås 
kommun bifaller deras ansökan daterad 2010-10-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 
att bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden gör en översyn över de  
     föreningar som kommer att beröras av nya VA-anslutningar och egna  
     enskilda anläggningar samt 
 
att redovisa till kommunstyrelsen, hur liknande ärende behandlas tidigare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-12-14 § 239, att byggnaden ligger inom 
fastställt VA-område och skall därför anslutas till kommunalt VA. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 92 att anta VA-ingenjör Nina 
Johanssons yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Eftersom Bergkvara AIF tidigare legat utanför kommunalt verksamhetsområde 
har halv (50 procent) anslutningsavgift erlagts. Detta innebär att föreningen ska 
betala 60 000 kronor (exklusive moms) för anslutning av kommunalt avlopp. 
Betalning kan efter överenskommelse ske på avbetalning under max 10 år. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 258/12, Ansökan om befrielse av anslutnings-
avgiften för VA-byggnation 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande som svar på Bergkvara AIF:s skrivelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande som svar på Bergkvara AIF:s skrivelse. 
-----  
Expedieras till 
Bergkvara AIF 
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KS § 259/12 
AU § 294/12 
AU § 396/09   09/KS0119 
Parkeringsproblem, Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 § 311, att kommunchefen uppdras att 
kontakta Q-Park för ett kostnadsförslag för att lösa parkeringsproblemen i 
kommunen samt att bjuda in representanter från de frivilliga nattvandrarna för 
ett gemensamt möte med kommun ledningen.  
 
Q-Park tillhandahåller utbildad och godkänd personal enligt rikspolisstyrelsens 
föreskrifter gällande civilrättslig parkeringsövervakning på gatumark. 
 
Kostnad för uniformerad parkeringsvakt inklusive fordon och telefon, 309 
kronor per timme. 
Tillkommer en milersättning motsvarande 30 kronor per mil från Kalmar till 
Torsås tur och retur, cirka 10 mil, vilket innebär 300 kronor per 
bevakningstillfälle.  
Samtliga priser exklusive mervärdesskatt. 
 
Torsås kommun ser till så att lagenlig skyltning med vägmärken finns 
monterade samt tillhandahåller även felparkeringsavgifter. Samtliga intäkter 
från felparkeringsavgifterna tillfaller Torsås kommun. 
 
Sammanträffande med representanter från de frivilliga nattvandrarna blir 2009-
10-22 klockan 18.00 på Möre Golfkrog. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27: 
 
att översända ärendet till tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 97 att föreslå kommunstyrelsen att ej 
anlita Q-Park för parkeringsövervakning eftersom det inte är samhälls-
ekonomiskt lönsamt i en kommun av Torsås storlek samt att ge samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder förbättra 
stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer 
ändamålsenlig. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 259/12, Parkeringsproblem, Allfargatan 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att anlita Q-Park för parkeringsövervakning eftersom det inte är  
     samhällsekonomiskt lönsamt i en kommun av Torsås storlek samt  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder  
    förbättra stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer  
    ändamålsenlig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att anlita Q-Park för parkeringsövervakning eftersom det inte är  
     samhällsekonomiskt lönsamt i en kommun av Torsås storlek samt  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder  
    förbättra stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer  
    ändamålsenlig. 
-----   
Sändlista  
Ulf-Peter Rosenblad 
Tekniska nämnden 
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KS § 260/12 
AU § 258/12 
KS § 87/11 
AU § 62/11 
KF § 204/10   10/KS0227 
Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag med förslag på förstärkning till kommunkassan föreligger 
från Ulf- Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag inte får 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kommunchefen redovisar förslag till svar på medborgarförslaget. Aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslaget som sitt eget, 
 
att medborgarförslaget – förslag till förstärkning till kommunkassan, härmed  
     anses besvarat. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 50 av 66  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-10-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 260/12, Medborgarförslag – Förslag på 
förstärkning till kommunkassan 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslaget som sitt eget, 
 
att medborgarförslaget – förslag till förstärkning till kommunkassan, härmed  
     anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 261/12 
AU § 298/12 
AU § 238/11 
KF § 71/11   11/KS0118 
Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att fylla upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken för att förhindra framtida översvämningar som drabbade 
Sahara och hyreshusen vid Allfargatan senaste vintern föreligger från Conny 
Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden och bygg- och miljö- 
     nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-09-20 § 163 att nämnden har inget 
emot en uppfyllnad av marken i nämnt medborgarförslag, dock krävs marklov 
för uppfyllnaden. Denna skall göras på sådant sätt att befintliga träd inte blir 
skadade eller påverkade i framtiden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 90 att anta VA-ingenjörs Nina 
Johanssons förslag på yttrande av konsultföretaget WSP:s utredning gällande 
möjligheten att göra en invallning mellan sporthallen och Hembygdsparken för 
att förhindra framtida översvämningar. 
 
WSP har mätt in området och tagit fram två alternativa lösningar. 
 
Alternativ 1, 85 000 kronor exklusive moms. 
 
Skyddsvall till nivån +15.30, motsvarande högsta punkten på cykelvägen och 
cirka 1,3 meter över lägsta marknivå. 
Befintlig dagvattenbrunn förses med bakvattenstopp för att hindra Torsåsån 
att stiga baklänges upp i området. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 261/12, Medborgarförslag – Fyll upp svackan 
mellan sporthallen och Hembygdsparken 
 
Alternativ 2, 220 000 kronor exklusive moms. 
 
Skyddsvall till nivån +15.30, motsvarande högsta punkten på cykelvägen och 
cirka 1,3 meter över lägsta marknivå. 
En ny dagvattenpumpstation byggs innanför skyddsvallen. 
Backventiler hindrar att Torsåsån stiger baklänges.  
Förbindelsen mellan ån och dagvattenledningen bryts. 
 
Tekniska nämnden förespråkar alternativ två. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden beaktar alternativ 2 i kommande investeringsbudget samt 
 
att medborgarförslaget - Fyll upp svackan mellan sporthallen och Hembygds-  
     parken härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden beaktar alternativ 2 i kommande investeringsbudget samt 
 
att medborgarförslaget - Fyll upp svackan mellan sporthallen och Hembygds-  
     parken härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 262/12 
AU § 299/12 
KF § 116/12    12/KS0132 
Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att 
torghandeln flyttas till grusplanen vid Norra Tångvägen framför hyreshusen på 
Badhusgatan. Detta för att inte förstöra det fina grönområdet vid parkeringen 
bakom Ica samt att flera parkeringsplatser blir lediga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 104 beslutar att torghandeln 
fortsättningsvis ska bedrivas på nuvarande plats och därmed avstyrker 
medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Flytta torghandeln med hänvisning till att  
     tekniska nämnden beslutar att torghandelen försättningsvis ska bedrivas på  
     nuvarande plats, 
 
att medborgarförslaget - Flytta torghandeln härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Flytta torghandeln med hänvisning till att  
     tekniska nämnden beslutar att torghandelen försättningsvis ska bedrivas på  
     nuvarande plats, 
 
att medborgarförslaget - Flytta torghandeln härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 263/12 
AU § 300/12 
AU § 226/12 
KS § 89/12    12/KS0110 
Medborgarförslag – Digital klocka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås om Torsås kommun kan 
sätta upp en digital klocka med tid och datum i centrala Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Digital klocka till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att inhämta kostnaderna på en klocka för uppförande i centrala Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Prislista föreligger på offentliga ur.   
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Digital klocka med hänvisning till att det idag  
     finns en digital klocka uppsatt på ”Tuppen-huset”,  
 
att medborgarförslaget - Digital klocka härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Digital klocka med hänvisning till att det idag  
     finns en digital klocka uppsatt på ”Tuppen-huset”,  
 
att medborgarförslaget - Digital klocka härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 264/12 
AU § 301/10 
AU § 153/10  
KF § 29/10   10/KS0057 
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast påbörjar arbetet för 
snabbast möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) . 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-27: 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 108 att meddela 
kommunstyrelsen att ärendet ej är inom deras ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 46 att begära in ett förtydligande på 
uppdraget från kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera motionen tillbaks till tekniska nämnden för att utreda om andra  
     alternativ finns för att kunna utträda ur Kalmarsundsregionens Renhållare  
     (KSRR) . 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 105 att avstyrka motionen eftersom 
det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga upp en organisation i en 
kommun av Torsås storlek igen och i avsaknad av egen deponi förlita sig på att 
andra kommuner tar emot avfallet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 264/12, Motion – Utträde ur Kalmarsunds-
regionens Renhållare (KSRR) 
  
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)  
     med hänvisning till tekniska nämndens beslut att det inte är samhälls- 
     ekonomiskt försvarbart att bygga upp en organisation i en kommun av  
     Torsås storlek igen och i avsaknad av egen deponi förlita sig på att andra  
     kommuner tar emot avfallet,  
 
att motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) härmed  
     anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)  
     med hänvisning till tekniska nämndens beslut att det inte är samhälls- 
     ekonomiskt försvarbart att bygga upp en organisation i en kommun av  
     Torsås storlek igen och i avsaknad av egen deponi förlita sig på att andra  
     kommuner tar emot avfallet,  
 
att motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) härmed  
     anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 265/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-09-18, 2012-09-27, 2012-10-16 samt 
personalutskottet 2012-10-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 266/12 12/KS0170 
Nyttjanderättsavtal, Torsås 2:42 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nyttjanderättsavtal gällande Gullängsgatan inom fastigheten Torsås 2:42 
mellan Torsås kommun och TBS Industrial Properties AB föreligger. 
 
Det aktuella området ansluter till fastigheten Torsås 1:141. Området är sedan 
tidigare inhägnat och syftet med nyttjanderättsavtalet är att kunna stänga av 
området för obehörig trafik. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna nyttjanderättsavtalet mellan Torsås kommun och TBS Industrial  
     Properties AB,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell 
     underteckna nyttjanderättsavtalet. 
-----  
Sändlista 
TBS Industrial Properties AB,  
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KS § 267/12 
AU § 287/12 
KS § 54/12  
AU § 353/11 11/KS0214 
Köpekontrakt Torsås 5:77, Fortifikationsverket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Fortifikationsverket om Torsås kommun är 
intresserad av att förvärva fastigheten Torsås 5:77. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att notera Fortifikationsverkets förfrågan om att förvärva fastigheten  
     Torsås 5:77 samt  
 
att ärendet återkommer igen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07 
 
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket efterhör om kommunen tagit ställning 
till ett eventuellt förvärv av fastigheten. 
 
Torsås kommun erbjuds att förvärva fastigheten till en kostnad av 200 000 
kronor. 
 
Om intresse inte finns kommer fastigheten att säljas via budgivning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna köpekontrakt/köpebrev. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna köpekontrakt/köpebrev. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 267/12, Köpekontrakt Torsås 5:77, Fortifikations-
verket 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Köpekontrakt daterat 2012-10-01 mellan Staten genom Fortifikationsverket 
och Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-01 gällande överlåtelse av  
     fastigheten Torsås 5:77 inklusive byggnad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-01 gällande överlåtelse av  
     fastigheten Torsås 5:77 inklusive byggnad. 
-----  
Sändlista 
Fortifikationsverket 
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KS § 268/12 
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 2012-05-29: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphandla entreprenad på renovering av kajerna i Bergkvara hamn. 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna delegation till kommunstyrelsen att anta anbud på renovering inom  
     ramen för det överskott som återbetalningen av AFA-medel ger. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 269/12  12/KS0003 
Sammanträdestid 2012-12-18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att kommunstyrelsens sammanträde 
2012-12-18 börjar klockan 18.00 istället för 17.30 med anledning av 
informationsmöte med polisen i Kalmar. Informationsmötet vänder sig till 
kommunalråd och kommunchefer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-18 är flyttat till klockan 18.00.  
----- 
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KS § 270/12  12/KS0019 
Rekrytering samhällsbyggnadschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg sista arbetsdag är 2012-10-31 och 
därefter är Chatarina tjänstledig två år (fram till nästa val). 
 
Arbetet har påbörjats med att kunna tillsvidareanställa en ny samhällsbyggnads-
chef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att formulera anställningsvillkoren för ny  
     samhällsbyggnadschefen samt 
 
att påbörja rekryteringen av samhällsbyggnadschef. 
----- 
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KS § 271/12  12/KS0025 
Militärfartygen i Bergkvara hamn    
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M initierar frågan gällande de fyra gamla militärfartyg som 
ligger i Bergkvara hamn. 
 
Kommunchefen informera om att ett muntligt avtal gäller med ett tyskt 
företag. Hyran är 5 000 kronor i månaden och betalas in i förskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta ägarna med anledning av de  
     militärfartyg som ligger i Bergkvara hamn. 
-----  
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KS § 272/12  12/KS0171 
Kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S frågar med anledning av tidningsartikeln där dagturen 
Linje 127, Torsås – Bidalite – Gullabo ska tas bort och en utökad närtrafik 
tillkommer som resmöjlighet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har inte fått någon information om detta. 
-----  
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KS § 273/12  12/KS0014 
Rosa Bandet kampanjen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S frågar vilken uppgörelse som gjordes med Anna 
Bensson i samband med att Torsås kommun medverkar vid Rosa Bandet 
kampanjen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Anna Benson kommer att 
besöka Torsås 2012-11-21 för att hålla en föreläsning om sitt författarskap och 
om arbetet med insamlingen till Rosa Bandet. Föreläsningen kommer att vara 
öppen för allmänheten och en särskild inbjudan riktas till kommun-
fullmäktiges ledamöter.  
-----  
 
 
 


