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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2012-10-30, 17.30 – 22.00     
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Mats Olsson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S      
 Kerstin Ahlberg, TP 
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
    
  
   
  
Utses att justera Mats Olsson, KD  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-11-28 
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Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 274 - 302  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista   Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Anders Borgehed, Tingsryds kommun  275 - 276  
Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling   275 – 276 
Irené Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling  275 – 276 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum    275 - 276 
Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig 275 – 276   
Ewy Svensson, M, ej tjänstgörande ersättare   274 - 302 
Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare    274 - 302 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 274 – 302 
 
§ 274 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-10-30, 2012-11-08 
§ 275 Information från Tingsryds kommuns inflyttarservice  
§ 276 Mäklartjänst, Svensk Fastighetsförmedling 
§ 277 Uppdragsbekräftelse, upphandling lokalutredning 
§ 278 Avtal, kajplats i Bergkvara hamn 
§ 279 Icke verkställda beslut kvartal III, 2012 
§ 280 Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) 
§ 281 Upphandling 2012, kommunens försäkringar 
§ 282 Delegering, beslut om att ta upp lån 
§ 283 Hyresavtal, Torsås 1:26  
§ 284 Delgivning, avveckling av stiftelser 
§ 285 Definition av lägenhet vid anslutning av kommunalt vatten och  
 avlopp 
§ 286 Tillägg VA-taxa 
§ 287 Kommunledningen informerar 
§ 288 Månadsuppföljning januari – oktober 2012 
§ 289 Internkontroll för Torsås kommun   
§ 290 Önskemål gällande framtida utredningar 
§ 291 Delgivning, Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
§ 292 Revidering av skolskjutsreglemente 
§ 293 Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
§ 294 Delgivning, Detaljplaneändring för Järnsida 1:2, 1:3, Järnsida udde 
§ 295 Vågens fastighet 
§ 296 Revidering av besluts- och delegationsordning gällande personal- 
 administrativa ärenden 
§ 297 Redovisning delegationsärende 
§ 298 Anmälan arbetsutskottet 2012-11-06, 2012-11-20, Personalutskottet  
 2012-11-13 
§ 299 Annons Tryggare Torsås  
§ 300 Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
§ 301 Räddningsstation i Emmaboda 
§ 302 Muddring i Ängaskär 
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KS § 274/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-10-30 och 2012-11-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 275/12 12/KS0014 
Information om Tingsryds kommuns inflyttarservice  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Borgehed, näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun beskriver deras 
inflyttararverksamhet, samarbete och arbetsformer. 
 
Att vara en attraktivare kommun är något som såväl Tingsryds kommun som 
andra kommuner eftersträvar. Frågan är hur man når dit. 
 
Attraktiviteter: 
 
Boende 
Näringsliv 
Infrastruktur 
Kultur 
Utbildning 
 
För att Tingsryds kommun ska bli just det exempel som visar på en kommun 
som lyckats vända en negativ befolkningsutveckling presenterar de i sitt mål- 
program för 2011 – 2014.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från näringslivsutvecklaren i Tingsryds kommun.   
-----  
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KS § 276/12 11/KS0017, 12/KS0181 
Mäklartjänst, Svensk Fastighetsförmedling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling informerar om hur vi ska öka 
inflyttningen till Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling.  
-----  
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KS § 277/12 
AU § 327/12 
AU § 235/12   12/KS0033 
Uppdragsbekräftelse, upphandling lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28 § 163 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda vad en kommun som Torsås, med det befolkningsunderlag 
och demografiska struktur som vi har i form av: 
 
• Ledning och administration 
• Verksamhetslokaler. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15 § 143 att bevilja tilläggsanslag om 
400 000 kronor för lokalutredning. 
 
Kommunchefen redovisar uppdragsbekräftelsen gällande upphandlad 
lokalutredning i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisad uppdragsbekräftelse gällande upphandlad lokal- 
     utredning i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisad uppdragsbekräftelse gällande upphandlad lokal- 
     utredning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 278/12 
AU § 329/12 
KS § 271/12  12/KS0045 
Avtal, kajplats 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 2012-10-30: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta ägarna med anledning av de  
     militärfartyg som ligger i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-20 
 
Kommunchefen redovisar den skrivelse som skickats till ägarna av militär- 
fartygen som ligger i Bergkvara hamn. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen har träffat ombud till 
ägaren av båtarna. Önskemål finns att teckna ett avtal om kajplats fram till och 
med augusti 2013 och därefter ska båtarna bogseras till Ukraina.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna avtal gällande kajplats till en månadskostnad om 5 000 kronor till 
     och med 2013-03-31, 
 
att kostnaden faktureras och ska vara inbetald i förskott innan avtalet under- 
     tecknas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna avtal gällande kajplats till en månadskostnad om 5 000 kronor till 
     och med 2013-03-31, 
 
att kostnaden faktureras och ska vara inbetald i förskott innan avtalet under- 
     tecknas. 
-----  
Sändlista 
Yacht Consulting 
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KS § 279/12 
AU § 331/12   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal III, 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. 

 
Rapport kvartal III, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Särskilt boende 
Antal dagar från beslut till rapportering: 136 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1   
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 280/12 
AU § 332/12   12/KS0174 
Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun    
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen om Valfrihet införs som en frivillig lag för kommuner och är ett 
alternativ till lagen (2007:1092) om offentlig upphandling. Lagen ger 
kommuner möjlighet att införa kundvalssystem för att konkurrenspröva 
verksamheter som idag bedrivs i egen regi och kan tillämpas på bland annat 
omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktions-
nedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 
 
LOV innebär att valet av utförare av till exempel vård- och omsorgstjänster 
övergår från kommunen till brukare och invånare. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-10-24 § 110 kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad 
hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För 
den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten 
tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 – 2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun- 
styrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 280/12, Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i 
Torsås kommun    
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valslaternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 281/12 
AU § 333/12   12/KS0021 
Upphandling 2012, kommunens försäkringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Louise Möller och Britt-Marie Hjörneby, Marsh AB informerar om 
pågående upphandling av kommunens försäkringar. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunschefen informerar om pågående upphandling av kommunens 
försäkringar. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling av kommunens  
     försäkringar. 
----- 
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KS § 282/12 
AU § 334/12   12/KS0053 
Delegering, beslut om att ta upp lån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att kommunstyrelsen under år 
2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 
2013 med totalt 10 miljoner kronor samt 
 
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. 
        
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har rätt, att för  
     kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2013 med totalt 10 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har rätt, att för  
     kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2013 med totalt 10 mkr. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 283/12 
AU § 342/12   11/KS0037 
Hyresavtal, Torsås 1:26   
  
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtalet föreligger med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26, 
Järnvägsgatan 1. 
 
Hyran uppgår till 7 857 kronor per månad och betalas halvårsvis i förskott efter 
fakturering av hyresvärden. 
 
Avtalet upphör att gälla 2014-06-30 och någon uppsägning krävs ej. För att 
hyresgästen ska få fortsatt tillgång till lokalen efter detta datum krävs att nytt 
avtal tecknas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26,  
     till och med 2014-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal med Kent Gustafsson gällande Torsås 1:26,  
     till och med 2014-06-30, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande underteckna hyresavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kent Gustafsson 
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KS § 284/12 
AU § 343/12 
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 två stycken som 
uppfyller kraven och ligger under kommunstyrelsen 
 
• Per & Emma Isakssons Donationsfond 
• Per & Emma Isakssons Gravvårdsfond 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20: 
 
att utdelningen från Per & Emma Isakssons donationsfond används till att 
     upprusta fastigheten Torsås 53:9, 
 
att utdelningen från Per & Emma Isakssons gravvårdsfond används till  
     gravvård av donationens grav,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 284/12, Avveckling av stiftelser 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande utdelning från Per & Emma Isakssons 
    donationsfond och Per & Emma Isakssons gravvårdsfond.  
-----  
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KS § 285/12 
AU § 344/12  12/KS0154 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 115 att i anläggningstaxa – för 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2013 ersätta 
texten i 3:e stycket Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 
1,5 rum och kokvrå med En extra lägenhet definieras av att den kan 
fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och kök 
alternativ pentry. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
 
Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare lämnar en skriftlig anteckning till 
protokollet. 
 
Vad är pentry kök? I definitionen finns inga riktlinjer. 
Även i utskick ”Anläggningstaxa” hösten 2012 (VA-söder) står 
”Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå, 
oklart om lägenhet eller extra lägenhet. Som beslutet blir nu finns ingen 
definition på vad en lägenhet är på en fastighet (lägenhet = huvudhuset på en 
fastighet). 
Utlovats har tidigare definitionen på extra lägenhet: Dusch och toalett räknats 
in i en lägenhet. Du ska kunna bo i lägenheten utan att beträda huvud-
byggnadens lägenhet, enligt förvaltningen. 
Vad innefattar 1:a lägenheten, första huset på en fastighet? 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 285/12, Definition av lägenhet vid anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 286/12  12/KS0154 
Tillägg VA-taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
De abonnenter som endast är anslutna till kommunalt avlopp har som regel 
ingen vattenmätare för ingående vatten monterad i sin fastighet. De faktureras 
brukningsavgift för spillvatten enligt en schablon på förbrukat vatten baserad 
på antal boende på fastigheten. 
 
Vid anslutning av endast spillvatten till en fritidsbostad blir den schablon-
förbrukningen orimligt stor i förhållande till förmodad använd förbrukning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 119 att brukningstaxan för VA 2013 
kompletteras med en schablon Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3 per år, 
222,50 kronor exklusive moms. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att i brukningstaxan för VA 2013 fastställa komplettering med en schablon  
     Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3 per år, 222,50 kronor exklusive  
     moms. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 287/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om  
 
• LTC (Linnaeus Technical Centre) och Tekniknod Torsås, 12/KS0025,  
• Hugo Sjöberg tillträder sin tjänst som säkerhetssamordnare i Torsås 

kommun 2013-01-07. Han kommer att arbeta halvtid som säkerhets-
samordnare och halvtid på räddningsstationen, 12/KS0010. 

• Företagsbesöket som gjordes i november 2012. Nytt datum för företags- 
besök/verksamhetsbesök 2013 ska bokas upp tidigt. 12/KS0175. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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KS § 288/12   12/KS0012 
Månadsuppföljning januari – oktober 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget januari 
– oktober 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 -0,2 mkr. 
 
• bostadsanpassningsbidragen överskrids med minst 1,0 mkr,  
• överskott finns på lönesidan beroende på att fler rekryteringar inte kommit 

igång i tid. 
 

Tekniska nämnden redovisar en avvikelse med -0,3 mkr. 
 
• mindre intäkter från brukningsavgifter än beräknat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 288/12, Månadsuppföljning januari – oktober 2012  
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse med -2,5 mkr. Avgår kostnader för 
tomma lokaler i Sophiagården som särredovisas, 2,3 mkr. Netto -0,2 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 och kan inte 
längre helt väga upp kostnader för externa behandlingsresurser,   

• hemsjukvårdsärende, prognos -2,0 mkr 
• intern ersättning för delegerade sjukvårdsinsatser, -1,5 mkr 
• LSS-verksamhet, +0,6 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). 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – oktober 2012. 
-----  
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KS § 289/12 12/KS0073 
Internkontrollplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag på internkontrollplan för Torsås kommun. 
Se vidare aktbilaga. 
 
• Sårbarhet 
• Delegationsordning 
• Personalförsörjning 
• Sekretesslagstiftning 
• Ärendehantering 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan för Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 290/12 
AU § 284/12 12/KS0033 
Önskemål gällande framtida utredningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att PwC rapport gällande uppföljning av administrativa 
funktioner redovisades i bildningsnämnden 2012-09-17 § 171 beslutas att 
framföra till kommunstyrelsen önskemål om högre kvalitet på framtida 
utredningar. 
 
Roland Swedestam, S föreslår att protokollet översänds till PwC för 
kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämndens önskemål gällande framtida utredningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens önskemål gällande framtida utredningar. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 291/12 
AU § 310/12  12/KS0165 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
 
Ärendebeskrivning 
 
ViMás Träningscenter ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd till allmän 
kameraövervakning gällande företagets anläggning på Motellvägen 1 i 
Söderåkra. 
 
Enligt 18 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska den kommun 
där övervaktningen ska ske, ges tillfälle att yttra sig innan Länsstyrelsen 
meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning. 
 
Yttrande över ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2012-11-16. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inga synpunkter föreligger på ansökan om tillstånd till allmän kamera- 
     övervakning, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen av arbetsutskottets beslut gällande ansökan om tillstånd  
     till allmän kameraövervakning. 
-----  
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KS § 292/12 
AU § 312/12  12/KS0140 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av Skollagen 2010 samt ändrad avgift för borttappade busskort 
behöver kommuns skolskjutsreglemente uppdateras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08 § 189 att godkänna revidering av skol- 
skjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 293/12 
AU § 314/12 
AU § 155/10  
KF § 31/10   10/KS0071 
Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion att kommunstyrelsen/ 
fjärrvärmebolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Bergkvara med 
fjärrvärme. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-27: 
 
att överlämna motionen till Torsås Fjärrvärmenät AB och Torsås Bostads 
     AB/Torsås Fastighets AB för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-11-06 
 
Svar föreligger från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus 
Andersson, VD Torsås Bostads AB. 
 
Beräkningar som gjorts visar att kostnaderna överstiger intäkterna och att det 
på lång sikt inte är ekonomiskt försvarsbart att bygga ut fjärrvärmenätet till 
Bergkvara. Se vidare aktbilaga. 
 
Svaret på motionen har föredragits och godkänts av styrelsen i Torsås Fjärr- 
värmenät AB 2012-09-19 och i styrelsen för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB 2012-09-27. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 293/12, Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 294/12 
AU § 315/12   11/KS0229 
Detaljplaneändring för Järnsida 1:2, 1:3, Järnsida udde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Järnsida 1:2 och 1:3 är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén tillåta vatten- och avloppsanslutning för 
fastigheter inom planområdet. 
 
Planområdet angränsar till Kalmarsund, cirka 6 km söder om Bergkvara 
samhälle. Det omfattar cirka 14,5 hektar och 16 fritidshus. Marken inom 
planområdet är privatägd. Övervägande andel av fastigheterna utgöras av 
friköpta fastigheter. 
 
Synpunkter på detaljplaneändringen ska senast 2012-11-12 lämnas in till bygg- 
och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inga erinringar föreligger på ändring av detaljplanen för Järnsida 1:2 och 1:3, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen av arbetsutskottets beslut gällande ändring av detalj- 
     planen för Järnsida 1:2 och 1:3. 
-----  
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KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Vågens fastighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunchefen informerar om att Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 
varit och tittat på fastigheten men kan inte lämna någon kostnadsbild. 
 
VD Magnus Andersson har inte någon möjlighet att låna ut någon personal för 
att åtgärda takläckan förrän tidigast våren 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 296/12 
PU § 55/12 12/KS0182 
Revidering av besluts- och delegationsordning gällande 
personaladministrativa ärenden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2012-09-25 § 224, gällande 
omprövning av riktlinjer gällande ledighet för läkarbesök, efterbehandlingar 
med mera föreligger förslag till revidering i delegationsordningen: 
 
Ärendetyp  Delegat  D/V 
 
3.11.1 Ledighet med lön för  Närmaste arbetsledare V 
 förstagångsbesök hos 
 läkare vid akut sjukdom 
 eller olycksfall 
 
3.11.2 I övriga fall bevilja ledig- Personalchef  D 
 het med lön för besök 
 inom hälso- och sjuk- 
 vård 
 
Personalutskottet föreslår 2012-11-13 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna revideringen av besluts- och delegationsordningen för  
     personaladministrativa ärenden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revideringen av besluts- och delegationsordningen för  
     personaladministrativa ärenden. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 297/12 
AU § 308/12  12/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp oktober 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpschef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp 
under oktober 2012. 
 
• Bare Appliance AB, Lagningslösning IT 
• Advitum AB, Konsulttjänster timbank IT. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under oktober  
     2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under oktober  
     2012. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 298/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-11-06, 2012-11-20, personalutskottet 
2012-11-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 299/12 12/KS0006 
Annons Tryggare Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Swedbank och Handelsbanken vill göra Torsås kommun tryggar och har tänkt 
att köra en aktivitet i december för att öka kortanvändningen i Torsås 
kommun. Tony Snöman, Swedbank efterhör om Torsås kommun vill stötta 
detta genom att kommunens logga läggs i annonsen och i fortsatt 
kommunikation om denna aktivitet. 
 
Kostnader för annons och priser ligger idag hos Swedbank och 
Handelsbanken. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar Tony Snöman på Swedbank. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå att medverkar i Swedbanks och Handelsbankens aktivitet. 
----- 
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KS § 300/12 12/KS0045 
Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg har till kommunstyrelsen lämnat en faktura daterad 2012-10-08 
gällande ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn när Mellankajen samt 
Norra kajen ej kunnat utnyttjas på grund av bristande underhåll.  
 
Lossning har fått ske på Viktoriakajen och de kvantiteter från två fartyg som 
inte kunnat köras ut direkt till kund, har fått flyttas till Lindbergs magasin på 
Mellankajen med lastbil. Extra kostnad 42 625 kronor inklusive moms. 
 
Fakturan på 42 625 inklusive moms är inte betald och en påminnelse daterat 
2012-11-27 har inkommit. 
 
Ett arrendeavtal daterat 1997-08-28 är tecknat med HB Emil Lindberg för ett 
markområde för gödningsmagasin på mellankajen i Bergkvara hamn, en yta på 
1 176 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att betala faktura daterad 2012-10-08 från Leif Lindberg, 
 
att inhämta kompletterande uppgifter gällande kommunens skyldigheter i detta 
     ärende,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-12-04. 
----- 
Sändlista 
Leif Lindberg 
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KS § 301/12 12/KS0053 
Räddningsstation i Emmaboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-30 § 240 att inhämta en kalkyl på 
hyresförändringen som blir vid ny- eller ombyggnad av en räddningsstation i 
Emmaboda. 
 
Ökning av kommunbidrag för Torsås: 
 
Ny räddningsstation (23 mkr): 454 000 kronor 
Renovering (10 mkr): 207 000 kronor 
Renovering (6,3 mkr): 123 000 kronor. 
 
Diskuterades om att eventuellt lyfta ur Torsås räddningsstation ur förbundet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram hyreskostnaden som blir för  
     Torsås räddningsstation om den lyfts ur förbundet, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18. 
----- 
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 302/12 12/KS0185 
Muddring i Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan gällande placering av massorna från 
muddringen av Ängaskär i Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-12-04. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 


