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Närvarolista          Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Lennart Werner, Regionförbundet i Kalmar län  305  
Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet 305 
Leif Lindberg 306 
Linda Eriksson, C 1:e vice ordförande social-
nämnden 

  
307 

Maria Karlsson, C ordförande bildningsnämnden 307 
Kjell Mattsson, KD 1:e vice ordförande i bildnings- 
nämnden 

  
307 

Lisbeth Kromnow vikarierande förvaltningschef 307 
Jonas Persson, controller 307 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 304 - 335 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 304 – 335 
 
§ 304 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-11-27, 2012-12-10 
§ 305 Korrespondensgymnasiets framtid, Lennart Werner,  
 Regionförbundet i Kalmar 
§ 306 Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
§ 307 Uppföljning budgetbeslut 
§ 308 Omfördelning av 2011 års beslut till nytt projekt 
§ 309 Räddningsstationen i Emmaboda 
§ 310 Torsås 53:9 ”Gula villan” 
§ 311 Möre Hotell 
§ 312 Anmälan om vårens Medborgarundersökning 2013 
§ 313 Skrivelse gällande muddring i Ängaskär  
§ 314 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM 
§ 315 Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås 
§ 316 Kommunledningen informerar 
§ 317 Sammanställning av enkät till kommunstyrelsens ledamöter 
§ 318 Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
§ 319 Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
§ 320 Tillägg till detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera, Skäppevik 
§ 321 Delgivning, Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun 
§ 322 Översiktsplan för Kalmar kommun 
§ 323 Förslag på namn, Sporthallen 
§ 324 Olssonska gården 
§ 325 Markförfrågan, Bergkvara 2:1 del av 
§ 326 Svar på Revisionsrapport – Granskning av administrativa  
 processer Torsås kommun 
§ 327 Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 
§ 328 Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid  
 till exempel Sahara 
§ 329 Delgivning – Alla vet att jobb behöver skapas men ingen vet hur, 
§ 330-331 Redovisning delegationsärende 
§ 332 Anmälan arbetsutskottet 2012-12-04 
§ 333 Rekrytering bildningschef 
§ 334 Riktlinjer för tjänstepension 
§ 335 Avslutning 
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KS § 304/12 12/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-11-27 och 2012-12-10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 305/12 
AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0005 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20 § 341 att bjuda in bildningsnämndens  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, tillförordnad bildningschef samt  
rektor Johanna Fors till arbetsutskottet 2012-12-04 med anledning av 
Korrespondensgymnasiets framtid. 
 
Rektor Johanna Fors redovisar från utredningen gällande Korrespondens- 
gymnasiets framtid. 
 
Diskuterades olika förslag på hur vi går tillväga för att få behålla 
Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18 samt 
 
att bjuda in representant från Regionsförbundet med anledning av gymnasiets  
     framtid.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
I samband med den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och 
med höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 
 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att distans- 
undervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
 
Lennart Werner från Regionförbundet i Kalmar län informerar om att 
Regionförbundet kommer att stödja Torsås kommuns strategi, i en långsiktig 
regional satsning för att få behålla Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 305/12, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen fortsätter arbetet med att 
få hjälp med att få behålla Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 306/12 
AU § 363/12 
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 2012-11-27: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att bjuda in Leif Lindberg till kommunstyrelsen 2012-12-18 med anledning av 
     inkommen faktura och upprättat arrendeavtal. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Lars Robertsson, ordförande och Lars Karlberg, sekreterare i Torsås kommuns 
hamnstyrelse, när avtalet 1987 tecknades med HB Emil Lindberg, om 
upplåtelse av mark för uppförande av gödningsmagasin intygar 2012-11-28, att 
tillgång till användbar kaj i nära anslutning till byggnationen var så självklar, 
också från kommunens sida att detta inte behövdes tas med i avtalet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 306/12, Faktura på ökade lossningskostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Ove Corneliusson, chef för den tekniska förvaltning i Torsås kommun 1997, 
när nytt avtal mellan kommunen och Handelsbolaget Emil Lindberg om 
markområdet för gödningsmagasin i hamnen, intygar 2012-12-03 att initiativ 
till det nya avtalet togs av kommunen sedan Kalmar Lantmän med magasin 
med mera på samma kaj fått ett nytt avtal med lägre årshyra och utan krav på 
utnyttjande av hamnen för att hyran skulle gälla. 
Frågan om kommunens skyldighet att hålla brukbar kaj i närområdet till HB 
Emil Lindberg magasin var inte uppe till prövning, varför en sådan skyldighet 
får hämtas från uppgörelsen 1987. 
 
Leif Lindberg redogör för kostnaderna som uppstått i samband med ökade 
lossningskostnader i Bergkvara hamn när Mellankajen samt Norra kajen ej 
kunnat utnyttjas på grund av bristande underhåll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett avtal där det framkommer att  
     Torsås kommun inte har några skyldigheter att hålla en brukbar kaj inom  
     hamnområdet i Bergkvara samt  
 
att kontakta Leif Lindberg för en uppgörelse av inlämnad faktura. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 307/12 
AU § 370/12 
AU § 366/12   12/KS0053 
Uppföljning budgetbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår ett extra arbetsutskott för uppföljning 
av budgetbeslutet. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att bildningsnämndens ordförande, 1.e och 2:e vice 
ordförande samt förvaltningschef redogör för kommunstyrelsen 2012-12-18 
vad som gjorts efter att budgetramarna lämnats ut till nämnderna. Detta med 
anledning av att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att ett extra sammanträde med arbetsutskottet med anledning av uppföljning av  
     budgetbeslut blir 2012-12-18 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet bjuda in ordförande, 1.e och 2:e vice ordförande och  
     förvaltningschef i bildningsnämnden och socialnämnden för att utöva  
     uppsiktsplikt på bägge nämnderna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-18 
 
Från socialnämnden medverkar socialchef Ninna Melin, ordförande Ewy 
Svensson, M, områdeschef för Individ- och familjeomsorg Jan Ekdahl och 
ekonom Torsten Karlsson. 
 
Verksamheter som det pågår översyn på inför 2013 års budget: 
 
• Hemtjänstärende 
• Granskning av hemtjänsten inför Lagen om valfrihet (LOV) 
• Resursfördelningssystem 
• Lokalerna på Sophiagården, bland annat annan verksamhet i del av fastig- 

heten 
• LSS-verksamheten 
• Mer delaktighet i budgetuppföljningen 
• Försörjningsstöd 
• Ekonomiskt bistånd. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 370/12, Uppföljning budgetbeslut 
 
Från bildningsnämnden medverkar vikarierande bildningschef Lisbeth 
Kromnow, ordförande Maria Karlsson, C, 1:e vice ordförande Kjell Mattsson, 
KD och controller Jonas Persson. 
 
Jonas Persson redovisar tidplanen för budgetarbetet i bildningsnämnden, 
budget 2012, inför budget 2013 samt genomförbara besparingar för 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen, 
 
att ärendet återkommer igen på kommunstyrelsen 2012-12-18. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delges av representanter i socialnämnden och 
bildningsnämnden samma redovisning som lämnats på arbetsutskottet under 
dagen. 
  
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar att 
socialnämnden och bildningsnämnden återkommer i kommunstyrelsen  
2013-01-29 med en redovisning av de beslut som tagits för att komma ner till 
tilldelad budgetram. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att socialnämnden och bildningsnämnden återkommer i kommunstyrelsen  
     2013-01-29 med en redovisning av de beslut som tagits för att komma ner  
     till tilldelad budgetram. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden  
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KS § 308/12 12/KS0025 
Omfördelning av 2011 års beslut till nytt projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011 att medverka i projektet ”Samverkan för ett 
konkurrenskraftigare entreprenörskap i Kalmar län” med bland annat Nybro, 
Emmaboda, Västervik med flera kommuner med 350 000 kronor. Projektet 
kunder inte genomföras på grund av utebliven medfinansiering bland annat 
från Västerviks kommun. 
 
Möre Resurscentrum har sedan dess, genom Omstart Torsås, inlett ett djup- 
gående samarbete med företagen i kommunen och Linnéuniversitetet för att 
bygga upp en tekniknod i Torsås. Kommunen har beslutat att medfinansiera 
denna med 300 000 kronor 2013. Linnéuniversitetet har i sin ansökan till 
Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar och Kronobergs län ansökt 
medel för 2013 och 2014.  
 
Regionförbundet kommer att ta beslut för Torsås tekniknod i sitt sammanträde 
i december, ansökan är för två år. Om man kan använda 2012 års medel 
tillsammans med 2013 års medel är kommunens medfinansiering för två år 
säkrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att betala ut 2012 års medel tillsammans med 2013 års medel till projektet  
     Tekniknod i Torsås. 
----- 
Sändlista 
Möre Resurscentrum 
Ekonomikontoret 
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KS § 309/12 
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 2012-11-27: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Det finns två hyreskontrakt i Torsås Räddningsstation: 
 
1. Räddningstjänstförbundet, 1 238 kvm, hyra 1 194 500 kronor per år 
2. Landstinget Ambulansen, 132 kvm, hyra 127 200 kronor per år. 

 
I dag finns enbart ett omklädningsrum (män) och i framtiden måsten dock 
även kvinnor engageras i verksamheten. En utbyggnad eller ombyggnad 
medför något högre hyra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inom ramen av 23 mkr (kommunbidrag upp till 454 000 kronor) ställa sig  
     positiva till en ny räddningsstation i Emmaboda. 
----- 
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 310/12 11/KS0184 
Torsås 53:9, ”Gula villan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14 § 14 att det för närvarande inte är 
aktuellt att riva fastigheten Torsås 53:9 ”Gula villan”. 
 
Efter att Salong Två Klippare har flyttat tillbaks till Allfargatan 25, utreda 
renoveringsbehovet för en eventuell användning av fastigheten.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20 § 343 att utdelning från Per & Emma 
Isakssons donationsfond ska används till att upprusta fastigheten Torsås 53:9. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att påbörja upprustningen av fastigheten Torsås 53:9, för att IT ska kunna  
     flytta in sin verksamhet i fastigheten samt 
 
att finansiering sker genom utdelning från Per & Emma Isakssons donations- 
     fond 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
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KS § 311/12 
KS § 193/12 
AU § 217/12   11/KS0187 
Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03 § 132 att inhämta besked från Möre Hotell 
om banken beviljar lån för att energieffektivisera anläggningen. 
 
Ett stort behov av översyn och teknisk renovering föreligger och ägaren har 
tagit beslut om att en övergripande översyn av hela anläggningen måste göras 
för att säkerställa driften och radikalt minska energiåtgången.  
 
MIRoTEK Elteknik föreslår tre steg att utföras under hösten/vintern 
2012/2013. Slutmålet med dessa åtgärder är att minska den nuvarande energi- 
åtgången för ventilation/värme med 15-25 %. 
 
Förslag föreligger om att ett nytt avtal tecknas mellan ägarna till Möre Hotell 
och Torsås kommun samt att hyreskostnaden ökas med 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-08-28 
 
Från VD Kristoffer Lindkvist, Möre Hotell föreligger nuvarande lista över 
badpriser och en redovisning över besöksfrekvensen samt intäkter för simhallen 
under perioden 2012-01-01--2012-06-30. 
 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen är positiva till att stödja energi-
effektiviseringen av simhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 311/12, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-12-18 
 
Kort beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga tekniska 
installationer från MiRoTEK Elteknik, Micke Rosenqvist: 
 
1. All teknisk installation (ventilation, värme, bassängreglering med mera) ses 

över i avseende underhåll samt akut åtgärdsplan för detta upprättas (detta 
är påbörjat). 

2. Under hösten kommer all styrteknisk installation att succesivt bytas ut mot 
modern dito för att optimera tillgängligheten (övervakning/styrning) samt 
maximera förutsättningarna för steg tre. 

3. Energioptimering: Hela anläggningen ses över när steg två är utfört, 
historik utvärderas samt åtgärder vidtas. Dessa kommer att beså i att de 
större drifterna (motorerna) förses med variabel drift (frekvens-
omvandlare), schemalagd drift av ventilation (ingen ventilation/minimalt 
med värme då ingen befinner sig i lokalen/rummet) med mera. 

 
Slutmålet är att med ovan åtgärder minska den nuvarande energiåtgången för 
ventilation/värme med 15-25 procent.  
 
Ombyggnad av specificerade apparatskåp, lev av nytt styrsystem och 
operatörspanel.  
Elinstallation där så krävs. 
Konstruktion, programmering med mera. 
Projektledning el, drifttagning. 
 
Total kostnad för etapp två:  
 
Arbete 160 000 kronor 
Material 230 000 kronor 
Fiber/nätverksmaterial och kontaktering 14 500 kronor. 
 
Total kostnad för etapp tre: 
 
Prissätts senare, uppskattat pris idag cirka 70 000 – 80 000 kronor. 
 
Tillkommer moms samt även extra kostnader vid tillkommande arbete samt 
reseersättning. 
 
Annika Persson Åberg, energi- och klimatrådgivare, tycker att det vore bra om 
man kunde se hela simhallens energiförbrukning. Om man frilägger hela 
anläggningen med belysning med mera så kunde man se driftskostnaden och 
även påverka driften och hyreskostnaden och samtidig kunna visa att det 
endast går till simhallen. 
Fortsättning  
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Fortsättning § 311/12, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fortsätta diskussionen för att kunna energieffektivisera simhallen samt 
 
att notera inlämnad beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga  
     tekniska installationer, Möre Hotell från MiRoTEK.   
-----  
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KS § 312/12 
AU § 351/12   12/KS0179 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 254 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 203 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät. Genom att 
genomföra undersökningen samtidigt i flera kommuner blir priset på att delta i 
undersökningen mycket förmånligt.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen våren 2013 i samarbete med Håll 
Sverige Rent, Vad tycker invånarna om nedskräpningen i sin kommun? 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive moms. Frågor 
från Håll Sverige Rent 10 000 kronor exklusive moms. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2013-02-22. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i vårens medborgarundersökning 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i vårens medborgarundersökning 2013. 
-----  
Sändlista 
Statistiska Centralbyrån 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 46  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2012-12-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 313/12 
AU § 352/12   12/KS0185 
Skrivelse gällande muddring i Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 313/12, Skrivelse gällande muddring i Ängaskär 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18  
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar om att ett sammanträffande med bland annat 
representanter från Länsstyrelsen och berörda i ärendet sker 2013-01-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 314/12 
AU § 353/12   12/KS0010 
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM 
 
Ärendebeskrivning 

   
POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.  

 
POSOM-gruppens mandat följer av Socialtjänstlagen 2 kap 2 § ”Kommunen 
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän.” 

 
Detta innebär att POSOM-gruppen är ett samverkansorgan. Gruppen har till 
uppgift att ge krisstöd genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av 
drabbade vid en olycka eller en kris. Omhändertagandet innebär att man i ett 
akut skede skapar trygghet och ger omsorg till drabbade personer eller 
anhöriga vid en olycka. Ett gott omhändertagande i en akut situation har 
betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida 
sjukdomstillstånd.     
Samverkan mellan olika kommunala verksamheter, sjukvård, polis, 
räddningstjänst och Svenska kyrkan är nödvändig för ett framgångsrikt arbete. 
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för samverkan på lokal 
nivå. 

  
Denna plan beskriver hur arbetet bedrivs i Torsås kommun. 

 

Det ska i Torsås kommun finnas en organisation för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid en allvarlig händelse. Denna organisation ska kunna 
erbjuda alla som bor eller vistas i Torsås kommun att vid behov kunna få det 
psykiska och sociala hjälp och stöd de behöver och efterfrågar och som 
kommunen efter sin förmåga kan ge. Syftet är att direkt och indirekt berörda 
personer snabbare ska kunna bearbeta det inträffade för att kunna återgå till ett 
så normalt liv som möjligt efter en allvarlig händelse.  

 
POSOM-verksamheten består av en ledningsgrupp och tre stödgrupper. 
Verksamheten lyder direkt under kommunstyrelsen/krisledningsnämnden. 
Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen är den politiska ledningsgruppen för POSOM 
organisationen. Här fattas alla ekonomiska och inriktningsbeslut som behövs. 
Avrapportering ska ske hit i samband med större händelser. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 314/12, Plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande - POSOM 

 
Socialförvaltningen ansvarar för planering och regelbunden övning av 
POSOM-organisationen. Sammankallande är den som socialchefen utsett. 
Ersättare är socialchefen. Den sammankallande ansvarar för att den planering 
som behövs för att POSOM-organisationen ska fungera finns och hålls aktuell. 
Det är sammankallande som upprättar utbildnings- och övningsplaner i samråd 
med säkerhetssamordnaren. Sammankallande har även till uppgift att fungera 
som kommunens kontaktperson för POSOM.  
 
I POSOM-gruppens ledningsgrupp ingår representant från socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen, säkerhetssamordnare, verksamhetsansvarig för 
hälsocentralen i Torsås, präst/kyrkoherde från Torsås och Söderåkra 
församling samt lokal representant från polismyndigheten. Vid behov ska även 
andra organisationer/förvaltningar kunna bjudas in. Samverkan med 
kommunens informationsavdelning ska ske. 

 
Sammankallande är Områdeschef för LSS verksamheten och har till uppgift att 
leda och sammankalla grupperna efter behov som har uppstått. Ersättare är 
socialchefen. 

 

POSOM-verksamhetens ledningsgrupp ska leda och samordna de 
kommunala insatserna med avseende på psykiskt och socialt omhändertagande 
i samband med allvarliga händelser så att dessa bedrivs på ett effektivt och 
heltäckande sätt. Deltagare i ledningsgruppen bör inte vara ianspråktagna i 
annan akut verksamhet inom exempelvis räddningstjänst, sjukvård, kyrka eller 
övrig kommunal verksamhet. 

 
Varje år ska en rapport lämnas till kommunstyrelsen med avseende på 
genomförda insatser och övningar under året. Inga sekretessbelagda uppgifter 
ska ingå i rapporten. Planen ska årligen uppdateras med avseende på främst 
kontaktuppgifter och resurser. Minst vart annat år ska hela planen gås igenom 
för ev. revidering. 

Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad plan för psykiskt och socialt  
     omhändertagande – POSOM. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 314/12, Plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande - POSOM 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna och fastställa upprättad plan för psykiskt och socialt  
     omhändertagande – POSOM. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 315/12 
AU § 354/12   12/KS0166 
Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2012 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Räddningstjänstförbundets delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2012. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med 
de mål som förbundet beslutet. 
 
Resultatet för perioden är -104 tkr, vilket är -52 tkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -177 
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömning: 
 
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 
• Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat 

och ställning per den 31 augusti. 
• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de finansiella 

mål som förbundet fastställt. Enligt prognosen uppfylls ett av två 
finansiella mål. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de 
verksamhetsmål som förbundet fastställt. I delårsrapporten uppfylls två av 
tre verksamhetsmål. 

 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen. 
• Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 

ekonomisk hushållning. Instämmer i gjorda bedömningar om målupp- 
fyllelser. Enligt uppföljningen beräknas ett av två finansiella mål och två av 
tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 315/12, Delårsrapport 2012, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
• Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 

den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 316/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar statistik från Arbetsförmedlingen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
-----  
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KS § 317/12   12/KS0198 
Sammanställning av enkät till kommunstyrelsens ledamöter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar sammanställning över enkät som utskickats 
till kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Utav 21 stycken så har 14 ledamöter besvarat enkäten. 
 
Se sammanställningen i aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera sammanställningen av enkäten som utskickats till kommunstyrelsens  
     ledamöter.   
-----  
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KS § 318/12 
AU § 356/12   11/KS0228 
Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Södra Kärr 1:55 med flera. Planområdet är 
ett befintligt fritidshusområde vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. 
Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.  
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att samordna skrivningarna i detaljplanerna gällande kostnaden för anslutnings-  
     avgiften, 
 
att redigera texten ”Riksintresse, Endast befintliga byggrätter tillåts vid  
     småbåtshamnen i öster”, eftersom det inte finns någon småbåtshamn,  
 
att i övrigt ingen erinran på utställningshandlingarna för detaljplan Södra Kärr 
     1:55 med flera. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samordna skrivningarna i detaljplanerna gällande kostnaden för anslutnings-  
     avgiften, 
 
att redigera texten ”Riksintresse, Endast befintliga byggrätter tillåts vid  
     småbåtshamnen i öster”, eftersom det inte finns någon småbåtshamn,  
 
att i övrigt ingen erinran på utställningshandlingarna för detaljplan Södra Kärr 
     1:55 med flera. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 319/12 
AU § 357/12   11/KS0229 
Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Järnsida 1:2 med flera. Planområdet är ett 
befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om Bergkvara. Syftet med 
detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även möjliggöra 
för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående markanvändning 
– främst bostäder, naturmark, småbåtshamn och lokalgator. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.  
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på utställningshandlingarna för detaljplan, Järnsida  
     1:2 med flera. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på utställningshandlingarna för detaljplan, Järnsida  
     1:2 med flera. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 320/12 
AU § 358/12   12/KS0121 
Tillägg till detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera, Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har rubricerat tillägg till detaljplan 
upprättats. Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande. 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Björkenäs 1:1 med flera är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén tillåta byggnad varas användning påkallar 
avloppsledning inom planområdet. 
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot samrådshandlingarna gällande tillägget till 
    detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot samrådshandlingarna gällande tillägget till 
    detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 321/12 
AU § 359/12   12/KS0070 
Delgivning, Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett omarbetet förslag till ny Översiktsplan 2012 för Emmaboda kommun har 
upprättats. Syftet med översiktsplanen är att den ska utgöra ett vägledande 
underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen. Planen omfattar hela 
kommunens yta och därför ska den beslutas demokratiskt.  
 
Synpunkter ska vara Emmaboda kommun, bygg- och miljöavdelningen 
tillhanda senast 2012-12-14. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun genom samhällsbyggnads-
chef ställer sig positiv till det nya omarbetade förslaget. Förvaltningen önskar 
understryka vikten av att Torsås kommun framför dess intresse av att ta del av 
de mellankommunala frågorna i de fall kommunen är berörd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta och översända samhällsbyggnadschefens remissvar på Översiktsplan  
     2012, Emmaboda kommun,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivning av kommunstyrelsen beslutet gällande samhällsbyggnads- 
     chefens remissvar på Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun. 
-----  
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KS § 322/12   11/KS0110 
Översiktsplan för Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt dokument och underlag för 
kommande planering med utgångspunkt i både internationellt, regionalt och 
lokalt perspektiv. De tre övergripande strategierna Mer Kalmarsund, Mer Möre 
och Mer Stadsliv baseras på det unika i Kalmars läge, landskap och stad. 
 
Synpunkter på planhandlingar ska Kalmar kommun, kommunledningskontoret 
tillhanda senast 2012-12-23. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun genom planarkitekten ser 
positivt på möjligheten att samverka kring cykelnät och vandringsleder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar även Kalmar kommuns uppfattning att 
Nybroåsen är av stor betydelse för hela regionens dricksvattenförsörjning och 
att den har högt skyddsvärde. 

 
Det är givetvis positivt att Kalmar kommun väljer att uppmärksamma Örarevet 
i Torsås kommun, vilket är ett av kommunens naturreservat. Möjlighet till 
samverkan och utveckling av Möre kustmiljö är positivt. 

 
Förvaltningen önskar understryka vikten av att Torsås kommun framför dess 
intresse av att ta del av de mellankommunala frågorna i de fall kommunen är 
berörd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta och översända planarkitektens remissvar på Översiktsplan för Kalmar  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
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KS § 323/12 
AU § 360/12   12/KS0186 
Förslag på namn, Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20 § 67 att ge den nya bollhallen 
namnet Ekbackshallen. Det finns två stycken förslagsställare.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Ekbackshallen som nytt namn till hela sporthallsbyggnaden samt  
 
att bjuda in förslagsställarna till kommunfullmäktige 2013-02-11.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Ekbackshallen som nytt namn till hela sporthallsbyggnaden samt  
 
att bjuda in förslagsställarna till kommunfullmäktige 2013-02-11.  
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 324/12 
AU § 363/12 
AU § 368/12   12/KS0029 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information om tankar på olika verksamheter som kan bedrivas i en fastighet 
som Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att notera informationen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Intresseanmälan har inkommit, att på Olssonska gården få etablera ett 
kombinerat fik med utskänkningstillstånd och på kvällarna ska det gå att 
förtära lättare rätter samt avnjuta ett glas rött eller vitt vin. 
 
Utöver detta även arrangera diverse evenemang och aktiviteter som riktar sig 
till den äldre ålderskategoring men även anpassas så att evenemangen ska passa 
till olika målgrupper. 
 
Affärsidé 
 
Tre verksamhetsområden: 
 
• Café och vinträdgård 
• Turistbyråverksamhet 
• Eventföretag 
 
Kommunstyreslen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 325/12 
AU § 309/12  12/KS0167 
Markförfrågan, Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Guldbolaget i Bergvara AB önskar att få förvärva mark från del av Bergkvara 
2:1 cirka 155 kvm. Marken ligger i anslutning till Lövsångaren 4. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inhämta planbestämmelserna över området samt 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Planbestämmelser föreligger över området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-12-2012-12-11 § 130, att föreslår 
kommunstyrelsen att in- och utfart för fastigheten Lövsängaren anordnas 
genom att nuvarande väg till fastigheterna Lövsångaren 2 och Lövsångaren 4 
förlängs så att också Lövsångaren 5 ansluts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprätta ett köpekontrakt med Guldbolaget gällande cirka 155 kvm på del  
     av fastigheten Bergkvara 2:1, 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att projektera en ny in- och utfartsväg som  
     sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5. 
-----  
Sändlista 
Guldbolaget i Bergkvara AB 
Tekniska nämnden 
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KS § 326/12 
AU § 311/12  12/KS0169 
Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom det inte är färdigberett och återkommer i arbets-
utskottet 2013-01-08. 
-----  
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KS § 327/12 
AU § 313/12   12/KS0168 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att ge stöd till brottsoffer 
och deras anhöriga som bedöms behöva det. 
BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta åtagande enligt 
SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
bemötande av brottsdrabbade. Vi ger kostnadsfritt stöd, råd och information 
till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som 
drabbats av brott, dels genom samtal med en stödperson, dels genom de 
vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till 
målsägande och vittnen i samband med rättegången. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län fjorton (14) aktiva stödpersoner och 
elva (11) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 565 kronor för 2013. 
 
Verksamhetsberättelse 2011 samt statistikuppgifter och diagram föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 

att inhämta från de övriga kommuner deras bidrag som lämnas till Brottsoffer- 
     jouren, 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 327/12, Ansökan verksamhetsbidrag till 
Brottsofferstöd för 2013 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Torsås kommun: Beviljat 13 000 kronor för 2012. 
Ansökt bidrag om 20 565 kronor för 2013. 
 
Nybro kommun: Beviljat 1 krona per invånare för 2013. 
Ansökt om bidrag om 58 641 kronor för 2013, 3 kronor per invånare 
 
Borgholms kommun: Beviljat 19 000 kronor för 2013, samma som 2012. 
Ansökt om bidrag om 32 000 kronor för 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 med 13 000 kronor. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
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KS § 328/12 
AU § 297/12 
KF § 18/12   12/KS0041 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till 
     exempel Sahara överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden  
     för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och det är ur 
tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en gräsplan. 
Utifrån detta avslår tekniska nämnden 2012-03-13 § 37 medborgarförslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 164 att med hänvisning till avsaknad 
av lämplig grusbelagd yta avvisa medborgarförslaget samt att uppmana 
förslagsställaren att återkomma om lämplig yta finns. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 328/12, Medborgarförslag – Upprätta och 
underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 329/12 12/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunstyrelsen ”Alla vet att jobb behöver skapas men 
ingen vet hur”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna inkommen handling. 
-----  
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KS § 330/12 
AU § 349/12 12/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under november 
2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under november 2012. 
 
• SEB Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser Syd, förlängning av 

kommunens donationsstiftelser, 1 år. 
• E.ON Försäljning Sverige AB, leveransavtal, el. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under november  
     2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under november  
     2012. 
----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 331/12 
AU § 350/12 12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
november 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under november 2012. 
 
• Samhällsbyggnadschef. 
• Vikarierande förvaltningschef. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2012. 
-----  
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KS § 332/12 12/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-12-04. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 333/12 
PU § 66/12 
PU § 46/12 12/KS0019 
Rekrytering av bildningschef  
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om att arbetet med att rekrytera en ny 
bildningschef har påbörjats. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-10-02: 
 
att notera informationen. 
 
Personalutskottets behandling 2012-12-11 
 
Kommunchefen och personalchefen redovisar från intervjuerna med två av 
intressenterna till tjänsten som bildningschef. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-12-11: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Kommunchefen informerar från intervjuerna med två av intressenterna till 
tjänsten som bildningschef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt personalchefen att slutförhandla anställningsvillkoren med Håkan  
     Petersson, Karlskrona. 
----- 
Sändlista 
Personalchefen  
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KS § 334/12 12/KS0199 
Riktlinjer för tjänstepension 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har 
tagit upp förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. Avsikten är att träffa 
överenskommelse om ett pensionsavtal som i sin helhet är avgiftsbestämt med 
samtliga motparter.  
 
SKL och Pacta har sagt upp nu gällande pensionsavtal – KAP-KL – utifrån 
uppdraget att träffa ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. KAP-KL upphör 
därför att gälla den 2012-12-31. I samband med uppsägningen har, i enlighet 
med parternas överenskomna förhandlingsordning, förslag på nytt 
pensionsavtal överlämnats.  
 
Når parterna en principöverenskommelse om helt avgiftsbestämt pensionsavtal 
kommer KAP-KL att prolongeras. Förhandlingar om sådan princip-
överenskommelse pågår.  
Om en principöverenskommelse inte kan träffas saknas skäl för prolongation 
av KAP-KL, varför KAP-KL då kommer att upphöra att gälla 2012-12-31.  
 
För denna situation har SKL och Pacta tagit fram preliminära riktlinjer om 
tjänstepension. Dessa ensidiga riktlinjer ska tillämpas för de arbetstagare som 
anställs eller får sin anställning omreglerad efter 2012-12-31. För de arbets-
tagare som är anställda eller anställs senast den 2012-12-31 fortsätter KAP-KL 
att gälla i de individuella anställningsavtalen till dess att ett nytt helt avgifts-
bestämt pensionsavtal träffas som ersätter KAP-KL eller arbetstagaren 
tillträder en ny anställning.  
 
Riktlinjerna anger att tjänstepensionen i sin helhet ska vara avgiftsbestämd, 
med avgiftsnivåer som är i paritet med övriga arbetsmarknaden. 
SKL och Pacta rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, 
landsting, region eller kommunalförbund att anta dessa riktlinjer för 
tjänstepension inklusive bilaga 1 att träda i kraft den 2013-01-01. Beslutet kan 
lämpligen utformas på så sätt att riktlinjerna träder i kraft i händelse av att 
KAP-KL inte prolongeras och därmed upphör att gälla. 

  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att, under förutsättning av att gällande pensionsavtal KAP-KL inte prolongeras 
     efter 2012-12-31, anta de av SKL framtagna riktlinjerna för tjänstepension,  
     inklusive bilaga1, att träda i kraft 2013-01-01. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
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KS § 335/12 
Avslutning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C tackar ledamöter och tjänstemän för det 
gångna året och önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ledamöter och tjänstemän tackar ordförande och önskar En God Jul och Gott 
Nytt År. 
-----  
 


