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Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M    
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Mats Olsson, KD § 30 - 31 
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 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
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 Kerstin Ahlberg, TP 
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
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Närvarolista          Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Per Lindberg, personalchef 31 
Jan Ekdahl, områdeschef  32 
Thomas Franzén, områdeschef  32 
Ewy Svensson, M socialnämndens ordförande   
Linda Eriksson, C socialnämndens vice ordförande  32 – 35 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare   
Margareta Ohlin, KD ej tjänstgörande ersättare 32 - 65 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 30 - 65 
 
§ 30 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-01-29 
§ 31 Information inför upprättande av Ledar- och medarbetarpolicy,  
 enkät  
§ 32 Information av områdescheferna Jan Ekdahl och Thomas 
 Franzéns om deras verksamhetsområde  
§ 33 Redovisning, Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet  
 i Torsås kommun 
§ 34 Upphandling, takreparation på Vågen   
§ 35 Information omorganisation inom socialförvaltningen 
§ 36 Rekrytering samhällsbyggnadschef 
§ 37 Olssonska gården 
§ 38 Fastigheten Torsås 9:1 
§ 39 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 
§ 40 Kommunledningen informerar 
§ 41 Regional transportplan 2014 – 2025 för Kalmar län 
§ 42 Personalärende 
§ 43 Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av  
 nämndens styrning och uppföljning 
§ 44 Medborgarförslag – Vision 2015 – 2020, Torsås kommun 
§ 45 Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
§ 46 Företagsregister 
§ 47 Korrespondensgymnasiets framtid 
§ 48 Hamntillstånd Mellan kajen och Norra kajen 
§ 49 Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
§ 50 Vindkraftsetablering i kommunen 
§ 51 Hemställan gällande översyn av översiktsplan främst tillägget för 
 vindkraft 
§ 52 Samråd, vindkraftverk på Strömby 3:9-12 i Torsås kommun 
§ 53 Redovisning medborgarförslag 
§ 54 Redovisning motioner 
§ 55 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2013 
§ 56 Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
§ 57 Anmälan arbetsutskottet 2013-01-22, 2013-02-05, styrelsemöte 
 Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB 2012-12-13 
§ 58 Delegationsordning, kommunstyrelsen 
§ 59 Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
 Receptfria läkemedel 2013 
§ 60 Samråd, Tillägg till detaljplan för Bergkvara 2:1 – Stenskär 
§ 61 Ansökan om projektmedel för Utveckling av utbildning och 
 företagande i Torsås – En strategisk utbildnings- och närings- 
 politisk satsning inom branschen för upplevelseindustrin 
§ 62 Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
§ 63 Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län – nuläge och fram-  
 tida möjligheter 
§ 64 Ansökan om marktillstånd inom hamnen i samband med  
 Bergkvara Water Festival 
§ 65 Bergkvaradagen 2013-05-09 
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KS § 30/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-01-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 31/13 
PU § 4/13 13/KS0048  
Ledare- och medarbetarpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om ett projekt som ska påbörjas för att 
upprätta en chefs- och medarbetarpolicy för att tydliggöra kommunens 
förväntningar och krav på chefer och medarbetare. 
 
Innan projektet inleds behövs svar från kommunstyrelsens ledamöter på ett 
antal frågor. 
 
Personalutskottet beslutar 2013-02-12: 
 
att personalchefen kommer till kommunstyrelsen och informerar om projektet  
     samt överlämnar frågorna till ledamöterna. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om att en ledar- och medarbetarpolicy 
ska upprättas för att tydliggöra kommunens förväntningar och krav på chefer 
och medarbetare. Den gemensamma policyn ska också sammanfatta de 
grundläggande värderingar som ska styra ledarskapet. 
 
Personalchefen vill att ledamöterna besvarar följande frågor: 
 
Vilka förväntningar/krav har politiken på chefer i Torsås kommun? 
 
Detta kan politiken bidra med för att säkerställa att Torsås kommuns chefer kan leva upp 
till ovanstående? 
 
Avsikten är att svaren ska kunna ligga som grund till en övergripande 
uppdragsbeställning till våra chefer. 
 
Svaren ska lämnas till personalchefen senast 2013-03-22.  
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att resultatet från frågorna redovisas på kommunstyrelsen 2013-03-26, 
 
att notera informationen från personalchefen gällande chefs- och medarbetar-  
     policy. 
-----  
Sändlista: Personalchefen  
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PU § 32/13 13/KS0006  
Information från områdescheferna Jan Ekdahl och Thomas 
Franzén 
 
Ärendebeskrivning 
 
Områdeschef IFO Jan Ekdahl informerar om arbetet med ekonomsikt bistånd 
samt vård av unga. 
 
Arbetsmarknads- och resursenhetschef Thomas Franzén informerar kort om 
integration, boendestöd, familjeresurs, missbruksenheten, arbetsmarknads-
enheten samt olika projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från områdescheferna Jan Ekdahl och Thomas  
     Franzén. 
-----  
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KS § 33/13 
AU § 75/13 
KS § 25/13 
AU § 25/13 
KF § 182/12 
KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Upphandling reparation tak på Vågen 
 
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 2012-11-27 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 33/13, Upphandling reperation tak på Vågen 
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
 
Arbetsutskottet behandling 2013-02-19: 
 
Roland Swedestam, S har fått till sig att underlaget för upphandlingen gällande 
reparation av tak på Vågen inte varit rätt formulerat. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka saken. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Arbetsmarknads- och resursenhetschef Thomas Franzén redovisar hans 
uppdrag med upphandling av takreparation på Vågen. 
 
Besiktningsbolaget Sydost AB i Rockneby bedömer utifrån muntligt erhållen 
beskrivning, att ett fuktavvisande material i konstruktionen inte är nödvändig 
att montera då övriga byggnaden inte är konstruerad för uppvärmning samt 
inte innehåller tidigare fuktavvisande material (i till exempel väggarna). 
Byggnaden brukas enligt uppgift som en ouppvärmd lagerbyggnad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att skicka ut för kännedom till anbudsgivarna skrivelsen från Besiktnings-  
     bolaget Sydost AB, 
 
att godkänna redovisningen gällande upphandling av takreparation på Vågen. 
-----  
Sändlista 
Anbudgivarna 
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KS § 34/13 
AU § 37/13 
KF § 70/12 
KS § 113/12 
AU § 125/12 
KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Redovisning, Revisionsrapport - Granskning av försörjnings-
stödet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten 
framgår att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 34/13, Redovisning Revisionsrapport - 
Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     Inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 34/13, Redovisning Revisionsrapport - 
Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av försörjningsstödet i  
     Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på innehållet i   
     rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att områdeschef Jan Ekelund redogör för kommunstyrelsen vilka förbättringar  
     som gjort inom försörjningsstödet utifrån revisionsrapporten Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer till kommunfullmäktige efter områdeschefens 
     redovisning i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Områdeschef Jan Ekelund redogör för vilka förbättringar som gjort inom 
försörjningsstödet utifrån revisionsrapporten Granskning av försörjningsstödet 
i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att notera områdeschef Jan Ekdals redovisning av försörjningsstödet i Torsås 
     kommun samt 
 
att överlämna Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås  
     kommun till kommunfullmäktige för godkännande. 
 -----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 35/13   13/KS0019 
Information omorganisation inom socialförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om en eventuell omorganisation inom 
socialförvaltningen. 
 
Förslaget från kommunchefen är att dela ledarskapet inom förvaltningen som 
innebär att socialchefen handhar äldre och handikappomsorg och biträdande 
socialchef handhar socialtjänsten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen, gällande förslag på omorganisation inom social- 
     förvaltningen.  
-----   
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KS § 36/13   13/KS0019   
Rekrytering samhällsbyggnadschef   
 
Ärendebeskrivning 
 
Rekrytering av samhällsbyggnadschef är avslutad och Martin Storm förordas 
som samhällsbyggnadschef i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillsvidareanställa Martin Storm som samhällsbyggnadschef från och med  
     2013-08-01.   
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen  
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KS § 37/13 
AU § 61/13 
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 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att kontakta Kulturföreningen Olssonska gården och Slöjdhuset för att  
     information om att hyresförhandling kommer att påbörjas med ny hyresgäst  
     på Olssonska gården,   
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
Fortsättning 
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Fortsättning 37/13, Olssonska gården 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Mats Olsson, KD vill att kommunen medverkar till en diskussion med 
Kulturföreningen Olssonska gården för ett samarbete med de nya 
intressenterna. 
 
Kommunstyreslen beslutar: 
 
att bjuda in Kulturföreningen Olssonska gården för att informera om en  
     eventuell förändring av verksamheten i Olssonska gården, 
 
att säga upp avtal daterat 2010-12-14 tecknat med Kulturföreningen Olssonska 
     gården,  
 
att upphäva tidigare beslut 2012-03-06 § 95 att upprätta förslag till avtal med  
     Slöjdhuset, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på hyresavtal med de nya  
     intressenterna. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
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KS § 38/13 
AU § 62/13 
AU § 34/13 
AU § 240/12 
AU § 176/11   11/KS0123 
Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att Torsås kommun anmäler sitt intresse för skogskiftet intill motionsslingan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 38/13, Förfrågan om markköp av fastigheten 
Torsås 9:1  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att kommunchefen fortsätter bereda ärendet samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Kommunchefen redovisar förslag från Per-Wilhelm Siwertsson, Växjö stift: 
 
Stiftet säljer ca 32 ha på Torsås 9:1 till Torsås kommun(köpeskilling 1 950 kkr) 
 
Stiftet köper ca 33,8 ha av Torsås kommun, uppdelat på ca 5,2 ha på Törnlycke 
1:13, ca 7,4 ha på Torsås 4:2 samt ca 21,2 ha på Gunnilkroka 1:6. (köpeskilling 
1 950 kkr) 
 
Innebär att ingen mellanskillnad betalas. De ca 21,2 ha på Gunnilkroka säljs 
också direkt vidare (transportköp) till er arrendator för värderat belopp 1 370 
kkr. 
 
Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen.  
-----  
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KS § 39/13 
AU § 30/13 
AU § 261/12 
AU § 208/12   12/KS0116 
Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-09-05 att en översyn av alla 
offentliga miljöer ska göras samt att tidigare sedan mänga år utarbetad 
handikappguide ska användas som investeringsmaterial. 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-23 tillsätts en arbetsgrupp som ska 
arbeta med en gemensam handlingsplan för tillgänglighet i Torsås kommun.  
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 föredrogs nationella mål med 
handikappolitiken och hur det handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på 
i landet och ute i kommunerna, av LSS handläggare Lena Gustafsson. Arbets- 
utskottet uppdrag till arbetsgruppen är att ta fram förslag till ett handikapp – 
politiskt program. 
 
 Ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 60 att överlämna uppdraget avseende det 
handikappolitiska programmet till kommunstyrelsen för fortsatt arbete, då 
socialnämnden anser att arbetet är ett kommunövergripande uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att översända förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun på  
     remiss till bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att yttrande inlämnas senast 2012-10-01 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Strategi för funktionshinderpolitik Torsås kommun samt Funktions-
hinderpolitiskt program för Torsås/Nybro kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2012-06-12 § 208 gällande handikappolitisk  
     plan,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 39/13, Funktionshinderpolitiskt program för 
Torsås kommun 
 
att hänskjuta till partigrupperna att avgöra vilket dokument som ska ligga till  
     grund för Torsås kommuns handikappolitiska program, Strategi för  
     funktionshinderpolitik Torsås kommun eller Funktionshinderpolitiskt  
     program för Torsås/Nybro kommun  
 
Arbetsutskottet behandling 2013-01-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 101 att arbetet inte upplevs som 
färdigarbetat och återsänds därför för vidare beredning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 170 att programmet som är föråldrat 
behöver revideras, att det saknar specifikation över vad nämnderna ska yttra sig 
om samt att benämningen ”Handikappolitisk plan” behöver justeras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inhämta synpunkter om representanter i styrgruppen från RFH och KPR,  
 
att styrgruppen tar fram konkreta förslag utifrån Funktionshinderspolitiska  
     planen som kan arbetas med, vilket kommer att beaktas vid det fortsatta 
     arbetet med strategikartan för Torsås kommun. 
 
föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiskt plan för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiskt plan för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 40/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Besöket med Landshövdingen gällande Korrespondensgymnasiet  

2013-02-26. Pressmeddelande kommer att översändas till K-Street. 
• Artikelen gällande utbildning. TBS Yard och Arbetsförmedlingen. 
• Nybro kommun besöker kommunstyrelsen 2013-03-26 gällande 

elektroniska handlingar. 
• Curt Tyrberg kommer att informera om bredband 2013-03-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
-----  
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KS § 41/13 
AU § 76/13   13/KS0050 
Regional transportplan 2014 – 2025 för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet har påbörjat arbetet med den regionala transportplanen för 
åren 2014 – 2025. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har givit länsarbetsgruppen för infrastruktur i 
uppdrag att ta fram ett förslag till utkast till regional plan, som ska diskuteras 
på styrelsemötet 2013-02-22. 
 
Som underlag för mötet ska förslag lämnas för tre grupper: 
 
• Investeringar på väg, mindre än 25 mkr 
• Kollektivtrafikåtgärder regionala stråk 
• Cykelåtgärder utanför tätort. 

 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har presenterat förslag till projekt för 
tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 150 att föreslå kommunstyrelsen 
godkänna tekniska nämndens förslag. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att godkänna tekniska nämndens förslag 2013-02-12 § 150 gällande projekt till 
     regional transportplan 2014 – 2025. 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera beslutet gällande projekt till regional transportplan  
     2014 – 2025. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 61  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-02-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
KS § 42/13 13/KS0019 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ungdomssamordnares 
ungdomsprojekt som startats upp samt om pensionsavtal som alternativ 
uppsägning. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår att 200 000 kronor anslås till 
personalpolitiska insatser under 2013. Finansiering sker via kommunens 
resultatbudget och att ärendet behandlas i kommunfullmäktige i april i  
samband med bokslut 2012 och tilläggsbudget 2013.  
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
20.00 – 20.05. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på Håkan Algotssons, C förslag.  
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Håkan Algotssons, C förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S avslags-
yrkande och Christofter Johansson, C bifallsyrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat att bifalla förslaget varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Christofer Johanssons, C bifallsyrkande och nej = 
enligt Roland Swedestams, S avslagsyrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C förslag. 
  
Voteringslista nummer 1       
 

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

 Summa 6 5  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 42/13, Personalärende 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå 200 000 kronor till personalpolitiska insatser under 2013, 
 
att finansiering sker via kommunens resultatbudget, 
 
att ärendet behandlas i kommunfullmäktige i april i samband med bokslut 2012  
     och tilläggsbudget 2013. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson och Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
-----   
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 43/13 
AU § 38/13 
KF § 71/12 
KS § 114/12 
AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 43/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Elevens rätt till 
särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Elevens rätt till särskilt stöd – granskning  
     av nämndens styrning och uppföljning för att diskutera och ta ställningen  
     på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår revisionen 2013-01-22: 
 
att komma till kommunfullmäktige för att redovisa sin bedömning av före  
     detta bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisade svar på revisionsrapport   

                                 Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och upp- 
     följning. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 43/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisions- 
     rapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning 
     och uppföljning för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisions- 
     rapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning 
     och uppföljning för godkännande. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/13 
AU § 40/13 
KS § 86/11 
AU § 63/11 
KF § 208/10   10/KS0241 
Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag Vision 2015 – 2020 Torsås kommun 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 får inte 
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.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sammanträffande med  
förslagsläggaren där det framkom att hans förslag var att det ska inrättas en 
opolitisk näringslivsgrupp och ett opolitiskt turistråd och allt annat var exempel 
på hur det kunde bli. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att återremittera medborgarförslaget för ny beredning av Möre Resurscentrum 
     och turismansvarig. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på inlämnat medborgar-
förslag – Vision 2015-2020. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 44/13, Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, 
Torsås kommun  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/13 
AU § 26/13 
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 2012-10-30: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22: 
 
Synpunkter daterat 2012-12-28 har inkommit från Torsås Fastighets AB 
beträffande förslag till reviderat ägardirektiv. 
 
Styrelsen för Torsås Fastighets AB har inga synpunkter på översänt förslag till 
nytt ägardirektiv förutom på sidan två under rubriken Mål för fastighets-
hantering (lokalhantering).  
 
Torsås Fastighets AB föreslår att andra stycket ska ha följande lydelse: Bolaget 
ansvarar för inre och yttre skötsel av samtliga ovanstående fastigheter. Ersättning för dessa 
tjänster skall i samtliga fall beräknas på affärsmässiga grunder.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/13, Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Motiv för ändring av lydelsen är att ordet ”lokalvård” skall utgå. Lokalvården 
skall upphandlas/ombesörjas av respektive förvaltning. Kontroll av utförda 
städtjänster bör ombesörjas av de ansvariga inom respektive verksamhet.  
I förslaget nämns inte huruvida ersättning för utförda tjänster skall utgår. 
Torsås Fastighets AB anser det självklart att ersättning skall utgår och föreslår 
därför skrivningen ”på affärsmässiga grunder”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inkomna synpunkter daterade 2012-12-28 från Torsås Fastighets AB be-  
     träffande förslag till reviderat ägardirektiv noteras samt 
 
att ägardirektiven för Torsås Fastighets AB överlämnas till kommunstyrelsen  
     för beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/13 
AU § 28/13 
AU § 407/11  11/KS0037 
Företagsregister 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad har tidigare påpekat att det måste finnas ett näringslivs-
register på kommunens hemsida som folk så väl från Torsås kommun, men 
även från andra håll lätt kan hitta i.  
 
Det måste vara publika namnet som finns registrerat och inte det juridiska. 
Dessutom är det register som finns felaktigt, med såväl avförda som sålda 
företag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-08: 
 
att kommunchef Jan Darrell kontaktar Möre Resurscentrum med anledning av  
     skrivelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
I samarbete med Tuulikki Åkesson, verksamhetsledare Möre resurscentrum, 
har nuvarande företagsregister trots allt bedömts vara det mest effektiva jäm-
fört med alternativet att manuellt skapa och vidmakthålla ett register. Befintligt 
register köps av Upplysningscentralen (UC) och bygger på de uppgifter 
respektive företag själv rapporterar in till bolagsverket. Kritiken mot registret 
handlar om att antal bolag inte är rimligt i förhållande till en kommun av 
Torsås storlek, att bolagens säte kan vara annat än Torsås men ändå 
förekomma som ett lokalt företag med visst antal arbetsplatser samt att 
företagsnamnen inte alltid är samma som på företagens skyltar.  

 
Att skapa ett alternativt, det vill säga manuellt register bedöms ogörligt. Det 
kräver arbetstid att bygga upp och ajourhålla med aktuella kontaktuppgifter, 
bolagsinformation, nya, avslutade, eller vilande företag med mera. En sådan 
resurs finns inte att tillgå och det får anses nöjaktigt att förlita sig på att 
företagen själva håller sina uppgifter aktuella. Detta företagsregister är Torsås 
kommuns och tillhandahålls till allmänheten på kommunens hemsida.  

 
Svaret på ärendet har dröjt eftersom ett kompletterande företagsregister 
nyligen har inskaffats av Möre resurscentrum. Detta ger möjlighet att få del av 
snabbare, djupare och sammanställd företags- och branschinformation. Även 
detta register baseras på uppgifter inlämnade av företagen och sammanställs 
sedan av UC.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 46/13, Företagsregister 
 
Registret är inte publikt eftersom det ger möjlighet att få sammanställd 
information över unika företags ekonomiska situation och ställning, vilket UC 
enbart tillhandahåller licensierade kunder.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inte upprätta något nytt företagsregister samt  
 
att godkänna kommunchefens svar gällande kommunens företagsregister som  
     sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inte upprätta något nytt företagsregister samt  
 
att godkänna kommunchefens svar gällande kommunens företagsregister som  
     sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KS § 47/13 
AU § 78/13 
KS § 11/13 
AU § 32/13 
AU § 7/13 
KS § 305/12 
AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0159 
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. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 47/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
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. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen fortsätter arbetet med att 
få hjälp med att få behålla Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03 § 232 att anlita en kommunikations-
konsult vars arbete inriktas mot berörd politik samt yrkar att kommunstyrelsen 
tar kostnaderna för en konsult då detta är fråga om arbetstillfällen för hela 
Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar även att samtliga partier i Torsås kommun aktivt 
arbetar vidare för att påverka Korrespondensgymnasiets framtid samt att från 
Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet sända en delegation till 
exempelvis utbildningsutskottet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om arbetet med att få externt stöd för 
Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
 
Regionförbundet i Kalmar län beslutar 2012-11-22 § 233, att kansliet fortsätter 
dialogen med Torsås kommun gällande Korrespondensgymnasiets fortlevnad. 
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 
att anlita konsulthjälp för att få stöd i den fortsatta processen för  
     Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 61  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-02-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 47/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att anlita konsulthjälp för att få stöd i den fortsatta processen för  
     Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun samt 
 
att återrapportering av finansieringen ska ske till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2013-02-26 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och bildningsnämndens arbetsutskott måste 
tillsammans upprätta en gemensam strategi för Korrespondensgymnasiets 
fortlevnad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 48/13 
KS § 16/13 
AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellankajen och Norra Kajen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om gällande hamntillstånd kan gälla även 
Mellan kajen och Norra Kajen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen diskuterar frågan med de nya ägarna till Bergkvara Hamn & 
     Stuveri AB. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
I kontakt med Transportstyrelsen har följande framkommit: 
 
För fartyg över 500 bruttoton i internationell trafik krävs ett ”Ship Security 
Certificate”. Endast godkända hamnanläggningar får betjäna dessa fartyg i 
internationell trafik. För att bli godkänd som hamnanläggning måste det göras 
en skyddsutredning som granskas och godkänns av Transportstyrelsen. Vidare 
ska en skyddsplan utarbetas som även den ska godkännas av Transport-
styrelsen.  
 
Gällande hamntillstånd har upphört eftersom Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
avslutade tillståndet innan bolaget såldes. 
 
Kommunchefen informerar om att Torsås kommun kan erhålla tillstånd att ta 
emot fartyg genom att göra en skyddsutredning, ta fram skyddsplan och utbilda 
en hamnskyddschef. Hamnskyddschef kan även anlitas. I annat fall får fartyg 
enbart lägga till vid Viktoriakajen och hanteras av Bergkvara hamn och Stuveri 
AB.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera informationen från Transportstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2013-02-26 efter  
     ytterligare beredning. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 48/13, Hamntillstånd Mellankajen och Norra 
Kajen  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Pontus och Leif Lindbergs förslag till lösning daterat 2013-02-11: 
 
Avtalet från 1987, som i andra delar än som nu är aktuella skrevs om 1997, 
reglerar tillgång till kaj i närområdet. Krav ställs där på utnyttjande av kajen för 
att hyresnivån ska gälla. Vår tolkning stöds av intyg från kommunens politiker 
och tjänstemän som upprättat och undertecknat avtalen.  
 
Om kommunen fortfarande anser att detta inte räcker hänvisas till gällande 
plan för hamnområdet. Det är enligt den planen vi fått byggnadslov.  
 
Att helt ta bort möjligheten att hantera varor över kajen strider mot planen 
som är ett skydd för vår investering och möjligheten att på avsett sätt rationellt 
utnyttja denna. 
Om kommunen önskar förändringar gäller den vanliga ordningen i en plan-
process, som då är en fullmäktigefråga. Riktmärke borde i så fall vara vad som 
sägs i översiktsplanen från 2010 – ”Hamnens möjligheter för transporter bör utnyttjas 
och ges en starkare ställning.” 
 
En för båda parter rimlig kompromiss är: 
 
Lindbergs accepterar att kostnader kring reparation av Mellankajen kan bli 
orimligt stor i förhållande till möjliga intäkter och godtar som alternativ 
lossning vid Norra kajen. Detta trots ökade lossningskostnader och problem 
kring djupet runt denna kaj. Kommunens kostnader för att hålla Norra kajen i 
brukbart skick är små och borde inte påverkas av ett fåtal lossningar per år. 
Omfattande 
hållfasthetsberäkningar gjordes inför vindkraftverkslastningen för ett antal år 
sen, vilka visade att kajen klarade mycket tyngre maskiner och lyft än nu 
aktuella. 
 
Ett visst och rimligt besvär finns för att återfå det tillstånd för hamn-
verksamhet som med få inblandades vetskap sumpades när hamnbolaget 
såldes. Säkerhetsansvarig borde gå att lösa externt och den årliga kostnaden för 
tillstånd täcks genom hamnavgifter. Vid lågt utnyttjande sänks tillstånds- 
kostnaden till hälften. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchefen inhämtar mer information i ärendet. 
-----  
Sändlista Kommunchefen  
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KS § 49/13 
AU § 3/13 
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 § 49/13, 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 2012-12-18: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på avtal med Handelshuset i Bergkvara 
AB gällande ersättningsanspråk samt kajernas användning i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att förtydliga förslaget på avtal för att användas som underlag för fortsatt  
     förhandling med Handelshuset i Bergkvara AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Pontus och Leif Lindbergs förslag till lösning daterat 2013-02-11 är att 
kommunen betalar merkostnader enligt tidigare skickad faktura och då avstår 
Lindbergs från ersättning från ytterligare en lossning som skett senare. 
----- 
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KS § 50/13 
KS § 20/13 
AU § 29/13 
AU § 291/12 12/KS0157 
Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende framtida vindkraft, 2010-
09-29 ska utgöra underlag för beslut för framtida vindkraftsetableringar samt 
vara vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och 
vattenområden. 
 
Problem som bygg- och miljönämndens handläggare ser: 
 
Exploateringsintresset för vindkraft visar sig vara mycket stort i Torsås 
kommun, vilket planen kanske inte är utformad för. 
 
Planen är väldigt tillåtande och saknar vissa begränsningar så som ”tak” för 
vindkraftsutbyggnaden eller undantagande av fler områden till exempel så 
kallade tysta områden. 
 
Med den snabba teknikutvecklingen kommer fler områden bli intressanta för 
exploatering, som idag kan anses ha för dåligt potential. 
 
Allmänheten uttrycker önskemål om orörd natur, tyst och lugnt. 
 
Vissa byar tenderar att ringas in fullståndigt av vindkraftverk och vi har ingen 
möjlighet att avstyra med stöd av plan- och bygglagen eller miljöbalken eller 
nuvarande plan. 
 
Fler delar i tematiska tillägg behöver översyn. 
 
En orsak till att det etableras så mycket vindkraft i Torsås är att vind-
potentialen är god. 
 
Sammanfattning 
 
Politikerna bör ta ställning till om revidering av tematiskt tillägget ska påbörjas. 
 
De problem bygg- och miljönämnden ser idag med vindkraftsutbyggnaden kan 
inte regleras med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken utan måste ske 
genom politiskt antagna ställningstagande/begränsningar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 50/13, Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Signalerna som bygg- och miljönämnden får från allmänheten är kommunen 
ska bromsa/begränsa. 
 
Plangruppen föreslår 2012-09-05 § 1 att ärendet ska till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om hur vi ska ha det med vindkrafts-  
     etableringar i Torsås kommun, 
 
att yttrande ska var kommunkansliet tillhanda senast 2012-11-30.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
I remissvar daterat 2012-12-20 angående vindkraftsetablering delar 
Torsåspartiet helt de farhågor kring för omfattande vindkratsetablering som 
redovisas i ärendet från ansvarig vindkraftshandläggare. 
 
Monica Fredriksson, TP och Roger Pettersson, TP menar att det är nu hög tid 
att slå till bromsarna och få rådrum för revidering av vindkraftsplanen. Men 
nuvarande plan gäller så länge den inte tagits tillbaks av kommunfullmäktige. 
Torsåspartiet föreslår därför att så omgående görs och att inga nya tillstånd 
släpps igenom förrän en reviderad plan antagits. En sådan revision borde gå att 
genomföra relativt snabbt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-22: 
 
att notera remissvar daterat 2012-12-20 från Monica Fredriksson, TP och  
     Roger Pettersson, TP gällande vindkraftsetablering i kommunen, 
 
att påminna partigrupperna om eventuella synpunkter för att kommunstyrelsen  
     ska kunna besluta 2013-02-26 om en eventuell revidering av tematiskt  
     tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-01-29 
 
Ärendet utgår med anledning av att partigrupperna påminns om eventuella 
synpunkter för att kommunstyrelsen ska kunna besluta 2013-02-26 om en 
eventuell revidering av tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 50/13, Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Moderaterna anser att det endast finns mindre justeringar som bör göras i det 
tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft. Detta kan man vänta 
med och göra i samband med den aktualisering som ändå skall göras med 
översiktplanen varje mandatperiod. 
 
Folkpartiet vill att vindkraftsplanen revideras. 
 
Yrkande och proposition 
 
Kerstin Ahlberg, TP yrkar att en revidering görs av det tematiska tillägget till 
översiktsplanen avseende framtida vindkraft.  
 
Roland Swedestam, S yrkar att avstå från att göra en revidering av det 
tematiska tillägget till översiktsplanen avseende framtida vindkraft.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kerstin Ahlbergs, TP yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
avstå från att göra en revidering av det tematiska tillägget till översiktsplanen 
avseende framtida vindkraft.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att göra en revidering av det tematiska tillägget till översikts- 
     planen avseende framtida vindkraft.  
 
Reservation 
 
Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 51/13 
AU § 49/13   13/KS0033   
Hemställan gällande översyn av översiktsplan främst tillägget 
för vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en hemställan inkommen 2013-01-23 vill 88 kommuninvånare att en översyn 
görs av översiktplanen och då främst tillägget för vindkraft.  
 
Vad beträffar vindkraftpark i Videbäcksmåla – Torhult, ska området helt och 
hållet raderas från kartan. 
 
Många andra områden bör också falla ifrån vid en revidering och detta 
förutsätts att kommunen tar ett krafttag om. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-05: 
 
att hänskjuta beslutet tills besluts har tagits gällande vindkraftsetablering i  
     kommunen samt 
 
att notera inkommen hemställan gällande översyn av översiktsplan främst  
     tillägget för vindkraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att som svar på hemställan hänvisa till paragraf 17, där beslut tas att avstå från 
     att göra en revidering av det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende  
     framtida vindkraft.  
----- 
Sändlista 
Britta L Johansson, Gullabo  
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KS § 52/13 
AU § 50/13   13/KS0031   
Samråd, vindkraftverk på Strömby 3:9–12 i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samråd enligt 6 och 9 kap miljöbalken inför ansökning om miljöfarlig 
verksamhet för uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Strömby 3:9–12 i 
Torsås kommun.  
 
Projektet består av en park med fem vindkraftverk. Vindkraftsparken ligger i 
norra delen av Torsås kommun i mellersta skogsbygderna cirka 1 000 meter 
sydost om allmänna vägen genom Strömby, på fastigheteran Strömby 3:9-12. 
 
Eventuella synpunkter lämnas till HemVind AB senast 2013-02-18. 
 
Samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson har i mail 2013-01-28 
meddelat att bygg- och miljönämnden har medverkat i så kallade tidigare 
samråd som genomförts med Länsstyrelsen och ärendet kommer tillbaka till 
nämnden efter det att närboende har fått tillfälle att yttra sig. I nuläget finns 
inget att erinra. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-05: 
 
att ställa sig bakom samhällsbyggnadschefens svar, 
 
att ingen erinran föreligger under förutsättning att vindkraftsparken uppfyller  
     de krav och regler som gäller, 
 
att redovisa beslutet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisat svar gällande vindkraftverk på  
     Strömby 3:9-12. 
-----  
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KS § 53/13 
AU § 52/13   13/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2013-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2013-02-01. 
 
1. Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad. 

 
2. Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara, 

12/KS0041, Mats Insulander. 
 

3. Visa kommunfullmäktige på hemsidan alternativ webbradio, 12/KS0065, 
Anita Petersson. 

 
4. Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn, 12/KS0066, Anita 

Petersson. 
 

5. Gång- och cykel tunnel under E 22 i Bergkvara, 12/KS0126, Maria Kriivel. 
 

6. Ragnabovägen 12/KS0130, Benny Robertsson. 
 

7. VA söder Bergkvara, 12/KS0173, Jan-Erik Persson. 
 

8. Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen – Påbonäsvägen, 
12/KS0188, Lars Carlson. 

 
9. Utökning av VA-område i Djursvik, 13/KS0035, Djursviks 

samhällsförening 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-02-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
-----  Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 54/13 
AU § 53/13   13/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-02-01. 
 
1. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218, Ronny Ramberg, C. 

 
2. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239, 

Miljöpartiet. 
 

3. Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226, Torsåspartiet. 
 

4. Välkomstdag för nyinflyttade, 12/KS0103, Folkpartiet. 
 

5. Miljökompensering, 12/KS0151, Moderaterna. 
 

6. Äldreboende i Torsås kommun, 12/KS0178, Torsåspartiet. 
 

7. Trygghetsboende i Torsås kommun, 13/KS002. Torsåspartiet. 
 

8. Valfrihet i barnomsogen i Torsås, 13/KS0028, Torsåspartiet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-02-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-0-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-0-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 55/13 
AU § 56/13   13/KS0038 
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Energirådgivare Annika Persson Åberg redovisar verksamhetsplan för energi- 
och klimatrådgivning 2013. 
 
Verksamhetsberättelse 2012 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning  
     2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning  
     2013. 
-----  
Sändlista 
Annika Persson Åberg 
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KS § 56/13 
AU § 39/13 
AU § 228/12 
AU § 64/11 
KF § 207/10   10/KS0239 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-02-25: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 23 § får fullmäktige utnyttja möjligheten att 
medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd/styrelse skall få närvara vid nämndens/styrelsens 
sammanträde. Medgivande får även innefatta den förtroendevalde skall ha rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet (KL 6:11). 
 
Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn skall 
tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av 
handlingar. 
 
Kommunfullmäktige avgör hur länge närvarorätten skall gälla samt vilken eller 
vilka nämnder den skall avse. 
 
Kommunfullmäktige får utse en förtroendevald per parti eller förslag från 
respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses skall det anges 
vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald skall närvara vid. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 56/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
En förtroendevald som fått närvarorätt i en nämnd som han/hon inte tillhör är 
sannolikt underkastad samma tystnadsplikt som kan gälla för övriga 
nämndsledamöter (jfr. KU 1976/77:25 s. 78). En förtroendevald som är 
närvarande med stöd av 4 kap 23 § kunna tillhöra den personkrets som 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap 24 §. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08: 
 
att motionen remitteras till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att komplettera med att inget arvode/reseersättning utgår samt att förtroende- 
     vald ges rätt att yttra sig vid nämndernas sammanträde samt har rätt att få  
     sin mening antecknad i protokollet, 
 
att överlämna förslaget till partigrupperna för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att påminna partigrupperna om eventuella synpunkter för att kommunstyrelsen  
     ska kunna besvara motionen 2013-02-26 gällande insyn för småpartierna i  
     nio och elvamanna nämnd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Kristdemokraterna är positiva till förslaget på närvarorätt vid sammanträden i nio 
och elvamannanämnder enligt mail daterat 2012-09-12. 
 
Centerpartiet ställer sig bakom förslaget på närvarorätt vid sammanträden i nio 
och elvamannanämnder förutsatt att riktlinjerna utformas så att närvarorätten 
inte kan förväxlas med representation i nämnden i fråga. 
 
Varje parti som finns representerat i fullmäktige har rätt att utse en person med 
närvarorätt i de nio och elvamannanämnder där partiet inte har någon 
representant som ordinarie ledamot eller ersättare. Personen i fråga skall 
uppfylla kraven på valbarhet enligt kommunallagen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 56/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
Kallelsen till sammanträdena skickas ut för kännedom till representanter med 
närvarorätt. Man skall ha tillgång till samma handlingar övriga ledamöter. 

 
Personen har rätt att under sammanträdet ställa förtydligande frågor till 
föredragande tjänstemän. 
 
Närvarorätten medger däremot inte rätt att delta i den politiska diskussionen, 
vid sammanträdet. Detta ställer också krav på nämndsledamöter att inte ta  
initiativ till politisk diskussion med företrädare med närvarorätt. 
 
Man har inte rätt att få sin politiska mening antecknad i protokollet, däremot  
ska ställda frågor och svaren noteras om företrädaren så önskar. 
 
Närvarorätten ger inte rätt att ta upp nya ärenden på dagordningen. 
 
Vid behandling av sekretessärenden ger närvarorätten inte rätt att delta i  
sammanträdet. 
 
Närvarorätten ger inte rätt till arvode. 
 
Folkpartiet anser att de små partierna som inte är representerade i de stora 
nämnderna ska få möjlighet att närvara, bli kallad, men att inget 
arvode/reseersättning utgår. 
 
Folkpartiet anser inte att småpartiernas representant ska ha rätt att få yttra sig 
vid sammanträde och få sin mening antecknad i protokollet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna närvarorätt för småpartierna i nio och elvamanna nämnd enligt 
     föreliggande förslag från Centerpartiet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 57/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-01-22 och 2013-02-05, styrelsemöte 
Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB 2012-12-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 58/13 
AU § 59/13 13/KS0052  
Delegationsordning för kommunstyrelsen       
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag till delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget till ny delegationsordning för kommunstyrelsen innefattar även 
delegationsordning gällande personalärende.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att notera informationen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar en revidering av föreliggande förslag: 
 
Allmänna ärenden 
 
Kurser och konferenser, resor för ledamöter, delegationsbeslut arbetsutskottet, 
Yttrande över tillstånd om övervakningskamera, delegationsbeslut 
arbetsutskottet. 
 
Ekonomiska ärenden 
 
Omfördelningar av årlig drift- respektive investeringsbudget inom kommun- 
styrelsens förvaltning ”Ledning och administration” delegationsbeslut 
kommunstyrelsen. 
Avskrivning av kundfordringar för hela kommunen – verklig avskrivning, upp 
till ett basbelopp. 
 
Egendomsärenden 
 
Försäljning av lös egendom, upp till två basbelopp. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 58/13, Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Övriga ärenden 
 
Ägardirektiv inför bolags- och föreningsstämmor utgår. 
Avslå begäran att lämna ut allmän handling, delegationsbeslut kommunchef, 
ekonomichef och personalchef. 
Yttrande över detaljplan som avser kommunen som ägare av grannfastighet. 
 
Ledigheter 
 
Övrig personals ledighet utan lön utöver tvingande bestämmelser i lag eller avtal 
upp till sex månader, verkställighetsbeslut personalutskottet. 
 
Övrigt 
 
Prövning av bisyssla, verkställighetsbeslut personalutskottet.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revideringen samt 
 
att i övrigt fastställa delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
Ekonomichefen  
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KS § 59/13 
AU § 64/13   12/KS0155 
Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2013-01-23 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta nytillkomna fasta tillsynsavgifter: 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4: 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 60/13 
AU § 65/13   12/KS0121 
Samråd, Tillägg till detaljplan för Bergkvara 2:1 - Stenskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till tillägg till detaljplanen 
upprättats. Syftet med en ändring av detaljplanen för Stenskär är att, inom 
ramen för den urspungliga planidén möjliggöra bygglov för ett grillhus inom 
planområdet.  
 
Grillhuset beviljades 2012-06-06 ett tidsbegränsat bygglov i två år. Likaså finns 
ett förråd som används av jolleklubben. Dessutom avser ytterligare prickmark 
tas bort vid gästhamnens servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den 
verklighet som, redan vid dess antagande förelåg. 
 
Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande. 
 
Synpunkter ska inlämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden senast  
2013-03-05. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på samråd, gällande tillägg till detaljplan för  
    Bergkvara 2:1 – Stenskär. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på samråd, gällande tillägg till detaljplan för  
    Bergkvara 2:1 – Stenskär. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 61/13 
AU § 66/13   12/KS0037 
Ansökan om projektmedel för Utveckling av utbildning och 
företagande i Torsås – En strategisk utbildnings- och 
näringspolitisk satsning inom branschen för upplevelse-
industrin 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet som under hösten 2012 genomfört en förstudie och detaljplanering, 
presenterade för Torsås kommunledning 2012-10-01. Arbetet har därefter 
resulterat i en färdig projektplan som nu erhållit finansiellt stöd från 
Regionförbundet i Kalmar län med 25 procent respektive Kalmarsunds 
Gymnasieförbund med 50 procent. 
 
Mot bakgrund av bilagd projektbeskrivning anhåller Kalmarsunds Gymnasie- 
förbund om medel från Torsås kommun för genomförande av projektets fas 
1. Det sökta beloppet är 662 500 kronor för perioden fram till 2014-06-30, 
vilket motsvarar resterande 25 procent av den totala projektbudgeten. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja anslag om 662 500 kronor för perioden fram till 2014-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja anslag om 662 500 kronor för perioden fram till 2014-06-30, 
 
att utse bildningschef Håkan Petersson som representant i styrgruppen. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Ekonomiavdelningen  
Bildningschefen 
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KS § 62/13 
AU § 67/13   13/KS0029 
Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av regionstyrelsens beslut § 127/12 angående ändring i 
förbundsordningen på grund av förändrat huvudmannaskap för Kalmar 
Länstrafik, föreslås härmed huvudmännen i Regionförbundet i Kalmar län 
godkänna reviderad förbundsordning enligt upprätta förslag. 
 
Sedan 2012-01-01 är Kalmar Länstrafik (KLT) en del av Landstinget i Kalmar 
län. Därför föreslås att lydelsen i punkt 19 under § 2, Förbundets uppgifter, 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. Förbundet skall också nominera 
styrelseledamöter och revisorer för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) enligt vad som närmare 
regleras i konsortialavtal mellan aktieägarna kommunerna och landstinget” 
 
Ändras till 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 63/13 
AU § 73/13 
AU § 41/13   13/KS0029 
Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län – nuläge och 
framtida möjligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2012-12-22 att rapporten Tillverknings-
industrin i Kalmar län 2012 – nuläge och framtida möjligheter sänds på remiss 
till länets kommuner och övriga aktörer såsom näringsliv och fackliga 
organisationer. 
 
Torsås kommun erbjuds härmed att lämna synpunkter på rapporten. 
Framförallt på avsnittet om hur går vi vidare, ”Slutsatser och 
rekommendationer”.  
 
Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 
2012-03-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inhämta yttrande från Möre Resurscentrum på remiss – Tillverknings-  
     industrin i Kalmar län – nuläge och framtida möjligheter, 
 
att eventuella yttrande ska vara inlämnat senast 2013-02-13 till kommun- 
     kansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Tuulikki Åkessons svar på remissen: 
 
I kapitlet slutsatser och rekommendationer beskrivs, hur man skall höja 
kompetensen och stärka samverkan mellan universitet och näringsliv, 
Trästrategin i Småland, YH utbildningar etc.  
 
Men man drar inga slutsatser för de mjuka värden, utan endast konstaterar att 
man har svårt att fylla platserna på yrkesutbildningar och i grafen på sidan 9 
figur 4, kan vi se att andelen utexaminerade 2007/2008 bor endast cirka 45 
procent kvar i Kalmar län. I stort sett alla länets kommuner har negativ 
befolkningstillväxt. 
 
Den här utvecklingen är mycket allvarlig för länets framtid, vårt näringsliv och 
för vår sociala välfärd. Kompetenta invånare är en förutsättning för att kunna 
hävda våra företags konkurrenskraft på den allt påtagliga globala arenan. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 63/13, Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län 
– nuläge och framtida möjligheter 
 
Det gäller att få ungdomar att stanna eller återkomma som vuxen till vårt län 
för arbete och boende. Länet måste i större utsträckning bli det attraktiva 
alternativet för ungdomsgruppen. Man skall arbeta för att göra regionen 
attraktiv, tillsammans med näringsliv, kommuner och Regionförbundet. 
Nyckelord är längsiktighet, tillgång till kompetens och en befolkning i balans. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att notera Tuulikki Åkessons svar på remissen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat svar från Tuulikki Åkessons som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 64/13 
AU § 77/13   13/KS0051 
Ansökan om marktillstånd inom hamnen i samband med 
Bergkvara Water Festival 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om att få nyttja marken inom hamnområdet enligt 
bifogat kartutdrag under tiden 2013-07-18 – 2013-07-21 i samband med 
Bergkvara Water Festival. 
 
Festivalen anordnas lördagen den 20 juli 2013, övrig tid används området för 
byggnation och städning. 
 
Inom området hyrs mark ut till Bergkvara Samhällsförening, HB Emil 
Lindberg, Smålands Hamn & Terminal service/ Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB, Sjöräddningen, Bergkvara Hembygdsgille, Pjn Cilon AB i Oskarshamn, 
och Kåre Holgersson 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att Bergkvara AIF disponera mark enligt bilaga under tiden  
     2013-07-18 – 2013-07-21 i samband med Bergkvara Water Festival under  
     förutsättning att säkerhetskrav som ställs uppfylls samt  
 
att tillstånd även godkänts av berörda hyresgäster inom området. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Yttrande angående Bergkvara Water Festival ska vara Polismyndigheten 
tillhanda senast 2013-02-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot Bergkvara AIF:s arrangemang Bergkvara Water  
     Festival, 
 
att godkänna att Bergkvara AIF disponera mark enligt bilaga under tiden  
     2013-07-18 – 2013-07-21 i samband med Bergkvara Water Festival under  
     förutsättning att säkerhetskrav som ställs uppfylls samt  
 
att tillstånd även ska vara godkänt av berörda hyresgäster inom området. 
-----  
Sändlista 
Polismyndigheten 
Bergkvara AIF 
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KS § 65/13   13/KS0058 
Bergkvaradagen 2013-05-09 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Samhällsförening arrangerar 2013-05-09 Bergkvaradagen på Norra 
Kajen intill Sjöfartsmuseet. 
 
Yttrande angående Bergkvaradagen ska senast 2013-03-01 lämnas till Polis-
myndigheten i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot Bergkvara Samhällsförenings arrangemang  
     Bergkvaradagen. 
-----  
Sändlista 
Polismyndigheten 
  
 
 
 
 
 


