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 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M    
 Mats Olsson, KD  
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S § 67 - 73 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S § 74-92  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
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Närvarolista          Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Mats Arnér, administrativ chef Nybro kommun 68 
Peter Lilja, vice ordförande kommunstyrelsen 
Nybro kommun 

 
68 

Johan Jarl, förvaltningssekreterare Nybro kommun 68 
Per Lindberg, personalchef 69 
Kent Frost, ekonomichef 70 – 74 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 67 – 92 
Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare 67 - 73 

 
 

 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-03-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 67 - 92 
 
§ 67 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-02-26, 2013-03-07 
§ 68 Information gällande elektroniska handlingar, Nybro kommun 
§ 69 Redovisning av frågor inför upprättande av Ledar- och 
 Medarbetarpolicy 
§ 70 Bokslutskommentarer, kommunstyrelsen 
§ 71 Årsredovisning 2012 
§ 72 Kompletteringsbudget 2013 
§ 73 Månadsuppföljning februari 2013 
§ 74 Styr och ledning 
§ 75 Ny brandstation, Emmaboda 
§ 76 Äskande om medel till fasadskylt på Ekbackshallen 
§ 77 Ansökan om bidrag till samlingslokaler 2013 
§ 78 Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
§ 79 Revidering delegationsordning, kommunstyrelen 
§ 80 Kommunledningen informerar 
§ 81 Remiss, nätkoncession för markkablar mellan Bergkvara – Kvilla 
§ 82 Förslag till infrastrukturförbättring 
§ 83 Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB 
§ 84 Delgivning, Bättre och säkrare bytespunkter för busstrafiken 
§ 85 Skrivelse gällande brister i Ekbackshallen 
§ 86 Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
§ 87 Ny förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 88 Anmälan arbetsutskottet 2013-02-19, 2013-03-05, 
 Personalutskottet 2013-02-12, styrelsemöte Torsås Fastighets AB 
 2013-02-14 
§ 89 Projekt – Handel och service i samverkan 
§ 90 Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra Kajen 
§ 91 Riktlinjer, Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt  
 Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning  
 av anslutningsavgift 
§ 92 Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
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KS § 67/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-02-26 och 2013-03-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 68/13 12/KS00 
Information gällande elektroniska handlingar, Nybro kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Administrative chef Mats Arnér, kommunstyrelsens vice ordförande Peter Lilja 
och förvaltningssekreterare Johan Jarl från Nybro kommun informerar och 
visar hur de hanterar elektroniska handlingar inom deras verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 69/13 
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 2013-02-26: 
 
att resultatet från frågorna redovisas på kommunstyrelsen 2013-03-26, 
 
att notera informationen från personalchefen gällande chefs- och medarbetar-  
     policy. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 69/13, Ledare- och medarbetarpolicy 
 
Personalchef Per Lindberg redovisar inlämnade svar från ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Resultatet visar att samsynen mellan politiker och chefer är lika när det gäller 
ledarskapet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utifrån redovisning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag på en policy  
     för ledare och medarbetare. 
-----  
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KS § 70/13 
AU § 97/13   13/KS0037 
Bokslutskommentarer, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens bokslutskommentarer 
för 2012. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens bokslutskommentarer för 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens bokslutskommentarer för 2012. 
-----  
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KS § 71/13 
AU § 98/13 13/KS0037 
Årsredovisning 2012       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2012. 
 
Året 2012 avslutas med ett positivt resultat om 3,6 mkr. Återbetalda premier 
från AFA avseende AGS och ökade skatteintäkter bidrar till årets resultat.  
 
Den positiva trenden fortsätter med plusresultat åtta år i rad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Ekonomichefen redovisar årsredovisningen för 2012 innefattande en samman-
ställd koncernredovisning. Syftet med en koncernredovisning är att ge en 
helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande. Inom kommunkoncernen 
finns verksamheter som bedrivs i företagsform, genom aktiebolag och 
kommunalförbund. Företagen är helt eller delvis ägda av Torsås kommun. 
 
Kommunkoncernen: 
 
• Torsås Bostads AB, 100 % 
• Torsås Fastighets AB, 100 % 
• Torsås Fjärrvärmenät AB, 75 % 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 38,4 % 
• Kalmarsundsregionens Renhållare, 7 % 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, 7,34 %. 
 
Koncernens resultat för 2012, 4,1 mkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 71/13, Årsredovisning 2012 
 
Vid bokslutsdagen 2013-03-07 redovisades förvaltningarnas och Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB:s bokslut för 2012. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med, att sidan 55 i Årsredovisning 2012 
kompletteras med en rättvisande och tydligare redovisning på 1, 3 mkr 
avseende sporthallshyra och projektering Torskolan till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning,  
 
att sidan 55 i Årsredovisning 2012 kompletteras med en rättvisande och  
     tydligare redovisning på 1, 3 mkr avseende sporthallshyra och projektering  
     Torskolan till kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorerna 
Ekonomichefen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 72/13 
AU § 99/13 13/KS0054 
Kompletteringsbudget 2013      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2013 - Driftbudget (tkr) 
 
Bygg- och miljönämnden 
Uppgradering kartsystem   135 
 
Bildningsnämnden 
Projektering av Torskolans ombyggnad 500 
 
Förslag till tilläggsbudget 2013 
Personalpolitiska åtgärder  
(enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-02-26 § 42) 200 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2013 – Investeringsbudget 
(tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Barriär    100 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Vågbrytare   400 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   629 
Bergkvara reningsverk   115 
Bergkvara reningsverk, kväverening  200 
Gullabo vattenverk   300 
VA söder Bergkvara   709 
Projektering Kvilla   100 
Reinvestering vattenledningsnät  654 
Reinvestering spillvatten  418 
 
Bildningsnämnden 
IT    253 
 
Bygg- och miljönämnden 
Våtmarksanläggning   608 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 72/13, Kompletteringsbudget 2013 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att överlämna kompletteringsbudget 2013 till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Noterats att socialnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen har 
uppnått budgetmålet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan från bygg- och miljönämnden gällande uppgradering 
     kartsystem samt bildningsnämndens framställan gällande projektering av  
     Torskolans ombyggnad, 
 
att avvakta med framställan från bygg- och miljönämnden gällande våtmarks- 
     anläggning med mera om 608 tkr,  
 
att i övrigt godkänna och fastställa kompletteringsbudget – investeringsbudget  
     för 2013, 
 
att bildningsnämndens och kommunstyrelsens budgetram 2013 fastställs 
     inklusive resultatregleringspost enligt beslut november 2012 samt 
 
att socialnämndens budgetram 2013 utökas med 500 tkr från tidigare inne- 
     hållen resultatregleringspost. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 73/13   13/KS00  
Månadsuppföljning februari 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
februari 2013. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en prognos med +0,9 mkr. 
 
Bedömda större avvikelser:  
 
• simhall +570 tkr, Fel periodicerad faktura i december avseende 1:a halvåret 

2013. 
• samhällsbyggnadschef -120 tkr, Konsult tills ordinarie börjar. 
• detaljplaner +450 tkr, Överskott på årligt anslag om inget blir aktuellt. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en prognos med -0,3 mkr. 
 
• Eventuellt uteblivna bidrag på grund av ändring i 

beslutsvillkor/Länsstyrelsen. Överklagande har skett - ärende för 
avgörande hos Jordbruksverket.  

 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten.. 
 
Socialnämnden redovisar en prognos med -0,7 mkr.  
 
• En tjänst i nattpatrullen utöver budget, kostnad cirka 0,5 mkr,  
• Vikarierande områdeschef från bemanningsföretag till och med juni, 

merkostnad cirka 0,5 mkr, 
• Kostnader enligt BAL till och med februari 0,2 mkr.  
• Socialnämnden räknar med att erhålla tilläggsanslag om 0,5 mkr på grund 

av resultatet 2012. 
 
Bildningsnämnden redovisar en noll prognos. 

 
Finansförvaltningen redovisar en prognos om +1 mkr, ökade skatteintäkter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 73/13, Månadsuppföljning februari 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     februari 2013. 
-----  
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Noteras att Ann-Britt Mårtensson, S lämnar sammanträdet och Lena 
Gustafsson, V inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
KS § 74/13   12/KS0021  
Måldokument Styr och ledning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C redovisar Centerpartiets förslag på måldokument. 
 
De nuvarande fem perspektiven, medborgare, medarbetare, miljö, utveckling 
och ekonomi ligger kvar som grund för måldokumentet. Se aktbilaga. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på kommunfullmäktigemål för 
2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att måldokumentet remitteras till samtliga nämnder för att arbeta fram 
     kvalitetsmått för den egna verksamheten, 
 
att måtten delas in i två kategorier. Kategori ett ska finnas med i kommunens 
     samlade budgetdokument. Kategori två ska finnas med i nämndens eget  
     uppföljningsarbete och bestäms av nämnden, 
 
att måtten ska vara tydliga på målen utifrån nämndernas arbete, 
 
att nämnderna uppmanas att genomföra särskilda temamöten för beredning av 
     förslagen, 
 
att även andra mått än de som finns i Kommunernas Kvalitet i Korthet 
     (KKiK) kan användas, 
 
att parallellt med nämndernas arbete uppmanas även de politiska partierna att 
     fortsätta med interna överläggningar för att komplettera måldokumentet,  
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att formulera en styrmodell.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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KS § 75/13 
AU § 100/13 
KS § 309/12 
KS § 301/12 13/KS0010 
Hemställan gällande ny brandstation för Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås  
 
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 2012-12-18: 
 
att inom ramen av 23 mkr (kommunbidrag upp till 454 000 kronor) ställa sig  
     positiva till en ny räddningsstation i Emmaboda. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 75/13, Hemställan gällande ny brandstation för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
 
Räddningstjänstförbundet hemställer att Emmaboda och Torsås kommun 
utökar budgetramen för förbundet enligt beräknad kostnadskalkyl för 
respektive kommun. Utökning träder i kraft när hyreskostnaden för den nya 
stationen börjar debiteras förbundet. 
 
Om kommunerna antar förslaget föreslår förbundet att Emmaboda kommun 
inom sin organisation i samråd med förbundsledningen för Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås påbörjar projektering och byggnation av en ny 
brandstation i Emmaboda. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka budgetramen för förbundet upp till 454 000 kronor, enligt beräknad 
     kostnadskalkyl för Torsås kommun, 
 
att utökningen träder i kraft när hyreskostnaden för den nya stationen börjar  
     debiteras förbundet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka budgetramen för förbundet upp till 454 000 kronor, enligt beräknad 
     kostnadskalkyl för Torsås kommun, 
 
att utökningen träder i kraft när hyreskostnaden för den nya stationen börjar  
     debiteras förbundet. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 76/13 
AU § 79/13 12/KS0186  
Äskande om medel till fasadskylt på Ekbackshallen       
      
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighet AB är villiga att bidra med 10 000 kronor till inköp samt 
montering av skylt. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-02-04 § 26 att hos kommunstyrelsen äska om 
ersättning för kostnad för införskaffande av skylt till Ekbackshallens fasad. 
 
Enligt Karin Seebass gäller det cirka 10 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bidra med 10 000 kronor till fasadskylten på Ekbackshallen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bidra med 10 000 kronor till fasadskylten på Ekbackshallen.  
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Bildningsförvaltningen 
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KS § 77/13 
AU § 101/13   13/KS0011 
Bidrag till samlingslokaler 2013  
 

Ärendebeskrivning 
 
Föreligger ansökan från Torsås Bygdegårdsförening om bidrag till samlings-
lokaler för 2013. Bygdegårdsföreningen anhåller om 125 000 kronor samt 
anhåller även om förskottsutbetalning av halva bidraget. Årsrapport med 
verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2012 bifogas. 
 
Ansökan föreligger även från Torsås Folketshusförening om bidrag till 
samlingslokaler. Folketshusföreningen anhåller om 185 000 kronor med en 
förskottering av 100 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusföreningen förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2013 års  
     budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C, Roger Isberg, S och Sören Bondesson, S meddelar jäv 
och medverkar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusföreningen förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2013 års  
     budget. 
-----   
Sändlista 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 78/13 
AU § 68/13   13/KS0036 
Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening ber  Torsås kommun bidrar med 200 
kronor för 2013 för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. Detta 
utgör 800 kronor för utbildning inom hederrelaterat våld, etik och moral samt 
jävsfrågan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2013 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2013 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.  
-----  
Sändlista 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 79/13 
AU § 107/13 
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 § 79/13, 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 2013-02-26: 
 
att godkänna revideringen samt 
 
att i övrigt fastställa delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Revidera Avslå begäran att lämna ut allmän handling, delegationsbeslut 
kommunchef, ekonomichef och personalchef, till Avslå begäran att lämna ut 
allmän handling, delegationsbeslut kommunchef. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa revideringen gällande att avslå begäran att lämna ut  
     allmän handling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa revideringen gällande att avslå begäran att lämna ut  
     allmän handling. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelning 
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KS § 80/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Befolkningsprognos. 
• Politisk organisation. Studiebesök Högsby 2013-06-10 klockan 09.30-12.00. 
• Dricksvattenövning Astrid. 
• Praktikant till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
-----  
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KS § 81/13 
AU § 110/13   12/KS0087 
Remiss, Nätkoncession för markkablar mellan Bergkvara - Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om nätkoncession för linje avseende ändring 
av 2 nya 20 kV markkablar mellan Bergkvara fördelningsstation och planerad 
vindkraftpark vid Kvilla i Torsås kommun. 
 
Energimarknadsinspektionen överlämnar till kommunen en ansökan för 
nätkoncession för linje och begär in yttrande senast 2013-04-05. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att inhämta yttrande från samhällbyggnadsförvaltningen på inlämnad remiss, 
 
att ärendet återkommer med beslut i kommunstyrelsen 2013-03-26. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra. Förvaltningens synpunkter 
rörande kabelns placering har hörsammats enligt samhällsbyggnadschef 
Kristiina Kosunen Erikssons tjänsteutlåtande daterat 2013-03-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på remiss - nätkoncession för linje avseende 
     ändring av 2 nya 20 kV markkablar mellan Bergkvara fördelningsstation och 
     planerad vindkraftpark vid Kvilla i Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Energimarknadsinspektionen 
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KS § 82/13 
AU § 112/13   13/KS0068 
Förslag till infrastrukturförbättring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Mellström, Torsås Bil & Fastigheter har för avsikt att åter öppna upp 
mer verksamhet i fastigheten på Bergkvaravägen, med butik, bränslemack, 
verkstad och demontering men också uthyrning av lokaler. 
 
För att få en bra verksamhet så behöver man utöka markområdet samt få en 
genomfart med in- och utfart. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår för vidare beredning. 
----- 
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KS § 83/13 
AU § 69/13   13/KS0038 
Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB föreligger. 
 
Förslaget översänts till Torsås kommun för beredning inför föreningens-
stämman 2013-05-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att bjuda in representant för Energikontor Sydost för en redovisning av  
     verksamheten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 84/13 
AU § 74/13   12/KS0051 
Bättre och säkrare bytespunkter för busstrafiken ger smidigare 
kollektivtrafik och fler resenärer 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2006 gjorde Regionförbundet, Kalmar Läns Trafik AB och dåvarande 
Vägverket en sammanställning över bytespunkter som bedömdes 
nödvändiga för att påbörja införandet av den stråktrafik som Trivector 
föreslagit i sin rapport om regionförstoring med kollektivtrafik. Listan har 
sedan dess fungerat som underlag både för Regionförbundets och 
Trafikverkets planeringsarbete. En inte oväsentlig del av de objekt som fanns 
med på listan har antingen byggts eller är på god väg att anläggas.   
  
Arbetet med de nya transportplanerna för perioden 2014-2025 har tagit fart. 
Sammantaget var det här bakgrunden till att före årsskiftet togs initiativ till en 
översyn av det tidigare dokumentet. Det arbetet har nu kommit så pass långt 
att det är moget för en kollationering med länets kommuner. 
  
Synpunkter på förslaget inför styrelsens och fortsatta behandling ska per mejl 
lämnas senast 2013-02-25.  
  
Dokumentet omfattar bara bytespunkter mellan buss/buss i de starka stråken 
enligt trafikförsörjningsprogam, vilket gör att några kommuner inte har några 
objekt alls i listan. Ambitionen är att nu dra igång motsvarande arbete för 
bytespunkter buss/tåg och tåg/tåg i de stråk som definierats i trafik-
försörjningsprogrammet.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att ingen erinran föreligger samt   
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande kollektivtrafiken. 
-----  
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KS § 85/13 
AU § 82/13   13/KS0032 
Skrivelse gällande brister i Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
RFH/KPR genom Christer Sjöberg har inlämnat en skrivelse gällande brister i 
säkerhet och tilldelning av platser för funktionsnedsatta. 
 
1. Saknas brandfiltar och brandmadrasser 
2. Grindar saknas vid övre del av trapp 
3. Märkta platser för funktionsnedsatta 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB har lämnat svar på skrivelsen. 
 
1. Brandfiltar och annan lös brandskyddsmaterial skall om behov finns, 

tillhandahållas av bedrivande verksamhet.  
Det finns dock inga krav på detta i gällande brandskyddsdokumentation. 
Handbrandsläckare tillhandahålls och servas av fastighetsägaren. 
Utrustningen sitter tätt placerad i enlighet med brandskydds-
dokumentation. 

2. Grindar i övre ändar trappor är av utrymmestekniska skäl olämpligt. 
Läktartrappor är markerade med efterlysande prickar i avvikande färg. 

3. Platser för funktionsnedsatta finns det både på bottenvåning samt uppe vid 
läktaren. Platserna är inte markerade för att personer med funktionshinder 
skall ha en valmöjlighet om var personen själv vill sitta. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad svarsskrivelse från Ingemar Skotheim som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad svarsskrivelse daterad 2013-02-18 från Ingemar  
     Skotheim som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
RFH/KPR 
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KS § 86/13 
AU § 87/13 
KF § 25/13   13/KS0042 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför 
styrelse, utskott och nämndsmöte sätts in på kommunens hemsida.  
 
Att ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det 
politiska arbetet vill Roger att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, 
utskott och nämndsmöte” på kommunens hemsida. 
 
Refererar till Kalmar kommuns hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-05 
 
Svar på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida: 
 
Arbete pågår med att införa läsplattor i första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att minska pappersflödet. Det innebär att kallelse och 
handlingar kommer att översändas elektroniskt och ett eventuellt införande av 
handlingar på kommunens hemsida får ske då. 
 
Kommunchefen, nämndernas sekreterare, IT-personal och arkivansvarig har 
varit på studiebesök i Nybro och Kalmar kommun och sett hur de arbetar där. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-26 kommer Nybros vice 
ordförande i kommunstyrelsen, förvaltningssekreteraren och administrative 
chef att informera hur det fungerar för en förtroendevald. 
 
Ledamot 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. 
 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde  
2013-02-26. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-03-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 86/13, Motion – Kallelse i PDF-format på 
kommunens hemsida 
 
Med anledning av att arbete pågår dels med elektronisk hantering av handlingar   
samt med motionen från Miljöpartiet avslå Roger Isbergs motion. 
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar på motionen och avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att beslut på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
     lämnas efter att pågående utredning angående elektroniska handlingar är  
     avslutad. 
-----  
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KS § 87/13 
AU § 91/13   13/KS0062 
Ny förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mitten av januari skickades ett förslag till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ut till medlemmarna. 
  
En av förändringarna var att Försäkringskassan skulle minska från två till en 
ledamot. Nu har Försäkringskassan beslutat att hålla fast vid två ledamöter i 
styrelsen. Styrelsen har därför beslutat att skicka ut ett reviderat förslag till 
medlemmarna. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Enligt Hans Eriksson på Samordningsförbundet i Kalmar län ska i § 8 gällande 
beslutanderätt, Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 19 kap 22 § kommunal- 
lagen revideras till Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 4 kap 22 § kommunallagen. 
 
Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt inkommit mail 2013-03-26 från 
Hans Eriksson. 
 
Ett nytt förslag till förbundsordning kommer att utarbetas och skickas ut 
senare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att ärendet utgår eftersom Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny  
     förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och  
     återkommer när nytt förslag utarbetats. 
-----  
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KS § 88/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-02-19 och 2013-03-05, personalutskottet 
2013-02-12 samt styrelsemöte Torsås Fastighets AB 2013-02-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-03-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 89/13 
AU § 117/13   13/KS0022 
Projekt – Handel och service i samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handeln genomför för närvarande en omfattande strukturförändring, som 
framför allt påverkar handeln i de mindre orterna. Ett socialfondsprojekt har 
genomförts för att utveckla kompetensen hos handlare och serviceföretagen 
samt medarbetare i bland annat Torsås kommun. Projektet slutade vid 
årsskiftet och ny krävs en fortsatt satsning inom framför allt samverkan kring 
gemensamt varumärke och marknadsföring kring detta för att nå effekter full 
ut. 
 
Projektet syfte är att bidra till att samordna och marknadsföra handeln i Torsås 
kommun för att nå en långsiktig lösning för att stärka det gemensamma varu-
märket. 
 
Av praktiska skäl har man enats om att Möre Resurscentrum ska vara projekt- 
ägare och arbetsgivare för anställd projektledare. Mins 25 företag i Torsås 
kommun ska delta och arbeta aktivt i projektet. De företag som hittills har 
anmält sig för att vara med i projektet har tillsammans 164 anställda (års-
arbeten). 
 
Finansiering för Torsås kommun 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i projektet Handel och Service i samverkan, 
 
att finansiering om 70 000 kronor sker genom omföring från AFA pengarna till  
     verksamheten 220, näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i projektet Handel och Service i samverkan, 
 
att finansiering om 70 000 kronor sker inom verksamhet 34010, simhallen. 
-----  
Sändlista 
Möre Resurscentrum 
Ekonomiavdelningen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-03-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 90/13 
AU § 118/13 
KS § 48/13 
KS § 16/13 
AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellan Kajen 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 90/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2013-02-26 efter  
     ytterligare beredning. 
 
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. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 90/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26: 
 
att kommunchefen inhämtar mer information i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
För att kunna nyttja Norra Kajen till internationell hamntrafik fodras att 
kajområdet ISPS-klassas samt att kajen och kajens vattenområde inklusive 
farleden till kajen utreds med avseende på bärighet och vattendjup. En 
skyddsutredning samt en skyddsplan ska utredas för godkännande av 
Transportstyrelsen. 
 
Någon överenskommelse mellan Svenska Foder och Bergkvara Hamn AB 
ifråga om lossning av deras gods finns inte. 
 
Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB har lämnat en kostnadsberäkning på vad 
det ska kosta om kommunen köper tjänsten av hamnbolaget för att ha hamn-
verksamhet vid Norra Kajen. 
 
Det är svårt att beräkna kostnaderna, beroende på vad Transportstyrelsen 
respektive Sjöfartsverket kräver för åtgärder. 
 
ISPS-utredning & godkännande: cirka 30 000 – 50 000 kronor. 
Status på kaj – farled – vattenområde: cirka 150 000 – 200 000 kronor. 
Vakt vid båtlossning: 500 kronor per timme. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera redovisning från Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Skrivelse från Pontus Lindberg 2013-03-21: 
 
Man måste som näringsidkare kunna lita på att den kommun man etablerar sig 
i håller sig till gällande planer och ingångna avtal. Att man ändrar på förut-
sättningarna för att bedriva näringsverksamhet på detta sätt är oavsett vad 
juridiken säger omoraliskt. Dessutom är det kontraproduktivt. Se aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 90/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att företrädare för Svenska Foder och Lindbergs 
Bygg & Färg AB inbjuds till arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att 
redovisa värdet av att kunna använda Mellan Kajen – Norra Kajen för 
företagens framtida verksamhet och samarbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in företrädare för Svenska Foder och Lindbergs Bygg & Färg AB till 
     arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att redovisa värdet av att kunna  
     använda Mellan Kajen – Norra Kajen för företagens framtida verksamhet  
     och samarbete. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 91/13 
KF § 36/13 
KS § 67/13 
AU § 84/13   13/KS0053 
Riktlinjer, Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt 
Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller av-
betalning av anslutningsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Promemoria med förslag till riktlinjer för handläggning av ansökningar om 
uppskov av betalning av anslutningsavgifter för VA och förslag till 
avtalsinnehåll för beviljande av uppdelning av betalning av anslutningsavgiften 
föreligger. 
 
Grundförutsättningen är att fastighet som är belägen inom verksamhetsområde 
ska anslutas. Huvudmannen är inte skyldig låta koppla in till allmänna 
anläggningen förrän anläggningsavgiften är betald eller fastighetsägaren har 
lämnat godtagbar säkerhet. 
 
Alternativ för anstånd med erläggande av anslutningsavgift: 
 
Ärenden delas in i följande kategorier: 
 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning. 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning – ringa miljöbelastning. 
Fastighet utan godkänd avloppsanläggning – fastighetens bärkraft och andra 
omständigheter. 
Bostadsarrende - fastighetens bärkraft och andra omständigheter. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-02-12 § 25 att föreslår kommun-
fullmäktige anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 140 att föreslår kommunfullmäktige 
anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa promemoria avseende – VA-utbyggnad och  
     detaljplan med mera, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram riktlinjer för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-18 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
bakgrunden till upprättad promemoria avseende VA-utbyggnad och detaljplan 
med mera. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar avslag 
på förslaget. Kerstin Ahlberg, TP överlämnar ett skriftligt yrkande. Se bilaga A. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att godkänna och fastställa 
riktlinjerna samt ta fram rutiner för handläggningen och Roland Swedestams, S 
med fleras avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
godkänna och fastställa riktlinjer samt ta fram rutiner för handläggningen 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt förslag och nej = enligt Roland Swedestam, S med 
fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår 
av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att god-
känna förslaget. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

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       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5  

Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna yrkande. 
  
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-18: 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa riktlinjer avseende Anstånd med betalning av 
     anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller  
     avbetalning av anslutningsavgift, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram rutiner för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-03-18 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
upprättat förslag gällande Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt 
Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremittering med motiveringen att kommun-
styrelsen tar fram riktlinjer/regler som godkänns av kommunfullmäktige för att 
kunna ge anstånd med betalning av anslutningsavgift för permanentboende 
fastighetsägare som har låg betalningsförmåga.  
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestam, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering begärs.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Vid votering där ja = avgöras i kväll nej = enligt Roland Swedestams, S yrkande 
avges 19 ja-röster, 13 nej-röster samt 3 avstod. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återemittera 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Voteringslista nummer 2      
 

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

 Summa 19 13 3 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-03-18: 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att kommunstyrelsen tar fram 
     riktlinjer/regler som godkänns av kommunfullmäktige för att kunna ge  
     anstånd med betalning av anslutningsavgift för permanentboende fastig- 
     hetsägare som har låg betalningsförmåga.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Förslag på underlag för beslut föreligger från Socialdemokraterna och Torsåspartiet 
angående anslutning till kommunalt VA i verksamhetsområde – dispenser för 
anslutning och anstånd med betalning av anslutningsavgifter. 
 
I förslaget ingår bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens och kommun-
styrelsens ansvarsområde samt fastighetsägarens ansvar. Se bilaga B. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C, Mona 
Magnusson, M och Mats Olsson, KD yrkar att följande tas bort från Anstånd 
med betalning av anslutningsavgift: 
 
När fastigheten övergår i annans ägo ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift 
betalas enligt gällande taxa, 
 
När stugan övergår till ny arrendator ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift 
betalas enligt gällande taxa samt 
 
Faktisk anslutning ska även ske om stugan övergår från fritidsboende till permanentboende 
 
samt bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige, 
2013-03-18. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C, Mona 
Magnusson, M och Mats Olsson, KD yrkar bifall till redovisad revidering samt  
kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige, 2013-03-18. 
  
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar bifall till 
deras redovisade förslag på underlag för beslut. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 4 nej-
röster 1 avstod. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att godkänna redovisad revidering samt 
kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige, 2013-03-18. 
 
Voteringslista nummer 3 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP X         
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson KD       X             
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson, V     X 
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 4 1 

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, samtliga S och 
Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 44 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-03-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 91/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ta bort från Anstånd med betalning av anslutningsavgift: 
 
När fastigheten övergår i annans ägo ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift 
betalas enligt gällande taxa, 
 
När stugan övergår till ny arrendator ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift 
betalas enligt gällande taxa samt 
 
Faktisk anslutning ska även ske om stugan övergår från fritidsboende till permanentboende. 
 
att i övrigt godkänna och fastställa riktlinjer avseende Anstånd med betalning  
     av anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd  
     eller avbetalning av anslutningsavgift, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram rutiner för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
-----   
Sandlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 92/13   12/KS0159 
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i 
samhällsvård och fjärr- och distansundervisning föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom underlaget till remisinstanserna angående SOU 2012:76,  
     utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. 
-----  
Sändlista 
Johanna Fors 
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