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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2013-04-23, 17.30 – 22.00     
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.05 – 19.10 samt 20.55 – 21.00   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C § 93 – 98, 100 - 117 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M    
 Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Mats Olsson, KD  
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S   
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C § 99 
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
    
  
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C och Mona Magnusson, M 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-04-25  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 93 - 117   

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg                           Mona Magnusson § 99          
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-23 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-04-25   Datum för anslags 
nedtagande 

2013-05-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista            
 
  Närvarande § 
Håkan Petersson, bildningschef 93 
Kent Frost, ekonomichef  95 – 98 
Bertil Tjerneld 95 
Ninna Melin, socialchef 96 
Åsa Bejwall, PwC 98 
Kerstin Hansson, förtroendevald revisor 98 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 93 – 98 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 93 – 117 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 93 - 117 
 
§ 93 Presentation av ny bildningschef 
§ 94 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-03-18, 2013-03-26 
§ 95 Uppföljning av IKT-strategin 
§ 96 Månadsuppföljning januari – mars 2013 
§ 97 Utgår, Redovisning av 2012 års verksamhet, Möre Resurscentrum 
§ 98 Redovisning revisionsberättelse 2012 
§ 99 Bidrag till samlingslokaler, 2013 
§ 100 Förfrågan om markköp, Torsås 9:1 
§ 101 Avtal markdisposition, del av Övraby 1:14 
§ 102 Träregion Småland, vad kan våra verksamheter göra? 
§ 103 Charterverksamhet med segelkatamaran 
§ 104 Luppkonferens 2013-05-23, vilka nämnder ska vara med? 
§ 105 Icke verkställda beslut kvartal IV, 2012 
§ 106 Kommunstyrelsemöte på Garpen 
§ 107 Kommunledningen informerar 
§ 108 Policy – Våld och hot på arbetsplatsen 
§ 109 Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
§ 110 Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
§ 111-112 Redovisning delegationsärende 
§ 113 Anmälan arbetsutskottet 2013-03-19, 2013-04-02,  
 personalutskottet 2013-04-09, styrelsemöte Torsås Bostads AB  
 2013-02-14 
§ 114 Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
§ 115 Installation av utrymningslarm med mera kommunhusen 
§ 116 Justering kommunstyrelsens delegationsordning 
§ 117 Trygghetsboende 
 

 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-04-23 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 93/13 13/KS0019 

Presentation av ny bildningschef                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Petersson, Karlskrona ny bildningschef i Torsås kommun presenterar 
sig för ledamöterna i kommunstyrelsen. 
-----  
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KS § 94/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-03-18 och 2013-03-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 95/13 
KS § 216/12 
KS § 155/12 
AU § 188/12 
AU § 62/12  12/KS0057 
Uppföljning av IKT- (Information Kommunikation Teknik) 
strategin 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun gör en stor IT-satsning, vilket främst kommer att påverka 
personal inom bildningsförvaltningen. Det är ett stort projekt och innebär en 
satsning för förvaltningens pedagogiska arbete, med datorer/paddor till 
personal och elever. 
 
IKT-gruppens uppdrag är att planera införandet av den nya tekniken och att 
informerar om hur den ska/kan användas. Arbetet startade under höst-
terminen 2012, med avsikten att implementeras under vårterminen 2013. 
 
För att datorerna ska fungera på det sätt som är beslutat i den nya IKT-
strategin, så krävs ett nytt trådlöst nätverk och en konfigurering av systemet. 
Installation av det trådlösa nätverket och konfigurering av systemet prioriteras. 
 
Ekonomichef tillika IT-chef Kent Frost redovisar att 400 000 kronor finns 
kvar utav tilldelad budget på 1,2 mkr.  
 
Bertil Tjerneld informerar om den fortsatta planeringen med det trådlösa nätet 
som gör det möjligt att använda verktygen var som helst inom bildnings-
nämndens lokaler.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande IKT-strategin. 
-----   
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KS § 96/13   13/KS0012  
Månadsuppföljning januari - mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari - mars 2013. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en prognos med +0,9 mkr. 
 
Bedömda större avvikelser:  
 
• simhall +570 tkr, Felperiodicerad faktura i december avseende 1:a halvåret 

2013. 
• samhällsbyggnadschef -120 tkr, Konsult tills ordinarie börjar, 2013-08-01. 
• Detaljplaner, 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 -3,0 mkr.  
 
• En tjänst i nattpatrullen utöver budget, kostnad cirka 1,0 mkr på helår.  
• Vikarierande områdeschef från bemanningsföretag till och med juni, 

merkostnad cirka 0,5 mkr, 
• Kostnader enligt BAL till och med februari 0,2 mkr. 
• Beviljade biståndstimmar i hemtjänst, överskrider budgeterad nivå. 

Prognos pekar för närvarand på underskott med 1,6 mkr. 
• Erfarenhet från tidigare samt befintligt budgetöverskott inom LSS-

verksamheten tyder på överskott på 0,2 mkr.  
 
Bildningsnämnden redovisar en noll prognos. 

 
Finansförvaltningen redovisar en prognos om +1 mkr, ökade skatteintäkter 
och bättre utfall än budgeterat för inkomstutjämningsbidrag. Samtidigt sänkt 
diskonteringsräntan vid pensionsberäkning. Ersättning från Migrationsverket 
för placeringskostnader 2012. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 96/13, Månadsuppföljning januari - mars 2013 
 
Helårsprognos / Resultatprognos: 
 
Februari: 1,2 mkr 
Mars -1,1 mkr 
 
Socialchef Ninna Melin redovisar resultatet för socialnämndens budget-
uppföljning för januari – mars 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - mars 2013, 
 
att en återkoppling av socialnämndens budgetuppföljning sker på kommun- 
     styrelsens sammanträde i maj 2013. 
-----  
Sändlista 
Ninna Melin 
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KS § 97/13   13/KS0022  
Redovisning av 2012 års verksamhet, Möre Resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet redovisning av 2012 års verksamhet för Möre Resurscentrum utgår 
och återkommer på kommunstyrelsen 2013-05-28. 
-----  
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KS § 98/13   13/KS0037  
Revisionsrapport och revisionsberättelse för år 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivs i styrelse och nämnder och i egenskap av lekmannarevisor i 
kommunens bolag även granskat dessa. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll 
samt återredovisning till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och 
pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt. 
 
Med bakgrund av granskning av socialnämnden bedöms att nämnden behöver 
förbättra sin styrning och uppföljning av både ekonomi och verksamhet. 
Arbetet kommer att följas upp under år 2013. 
 
Bedömningen att årsredovisningen inte uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och inte i alla avseende är upprättad enlig god redovisningssed. 
Årsredovisningen ger inte en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. 
Årsredovisningen redogör huvudsakligen för utfallet av verksamheten och 
verksamhetens finansiering. 
 
Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med ett av de två finansiella mål 
som kommunfullmäktige har beslutat om. Målet om att självfinansiera skatte-
finansierade investeringar till 100 % över en konjunkturcykel är uppnått. Målet 
om en nettokostnadsandel på högst 98 % uppnås inte. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/13, Revisionsrapport och revisionsberättelse 
för år 2012 
 
Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning är låg. Endast 11 (32 %) av 34 mål har redovisats som 
uppnådda. Arbetet med strategikartorna och verksamhetsmålen bör därför 
fortsätta då samtliga mål inte är mätbara och utvärderingsbara. En tydligare 
gradering av måluppfyllelsen bör arbetas fram. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder och den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten 
ansvarsfrihet. 
Mot bakgrund av ovanstående tillstyrks inte att kommunens årsredovisning för 
år 2012 godkänns. 
 
Revisionen har synpunkter på hanteringen av AFA-pengarna 6 mkr som ligger 
som i en skuld i balansräkningen, vilket blir missvisande. 
 
Åsa Bejwall, PwC föreslår att kommunen sammanställer de beslut som gjorts 
under 2012 gällande användande av AFA-pengarna samt överflyttar till 2013 
och åberopa synnerligar skäl.  
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
19.05 - 19.10.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till synnerliga skäl avsätta 
     del av 2012 års överskott, 2 490 tkr för särskilda underhållsåtgärder eller  
     andra samhällsviktiga utvecklingssatsningar, 
 
att kommunstyrelsen fattar beslut om disponering av medlen,  
 
att årsredovisningen för 2012 kommer upp i kommunfullmäktige 2013-06-10. 
-----  
Sändlista 
Revisionen 
Åsa Bejwall, PwC 
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KS § 99/12 
AU § 125/13 
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 2013-03-26: 
 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/13, Bidrag till samlingslokaler 2013  
  
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och medverkar inte i ärendet. 
 

Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2013: 
 
Lokal/förening           Ansökan 2013 
 
Torsås Bygdegårdsförening             125 000 kronor (70 000 kronor)              
Torsås Folketshusförening              185 000kronor  (100 000 kronor)           
Gullabo Bygdegårdsförening           125 000 kronor  
         
Verksamhetsbidrag: 
 
Gullabo Hembygdsförening              4 000 kronor 
Torsås Hembygdsförening              4 000 kronor    
Bergkvara Hembygdsgille              4 000 kronor 
Söderåkra Hembygdsgille              4 000 kronor 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening resterande belopp om 55 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening resterande belopp om 85 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening 75 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2013 års 
     budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C, Anita Borg, C, Marcus Johansson, C, Ann-Britt 
Mårtensson, S, Roger Isberg, S och Sören Bondesson, S meddelar jäv och 
medverkar inte i ärendet. Ewy Svensson, M träder in som ersättare för Eva-
Kristina Berg, C. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/13, Bidrag till samlingslokaler 2013  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-02-03 § 13 att medge Gullabo Bygdegårds- 
förening 30 % finansiering upp till 600 000 kronor för utbyggnad/renovering 
av Gullabo bygdegård. Detta under förutsättning att Boverket blir med- 
finansiär. Utbyggnaden innebär inte att anslaget till driftbidrag till samlings-
lokaler ökar till Gullabo bygdegårdsförening. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening resterande belopp om 55 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening resterande belopp om 85 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening en tillfällig ökning innevarande år från 
     25 000 kronor till 75 000 kronor till redovisade underhållsåtgärder, 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2013 års 
     budget, 
 
att en översyn görs gällande regler för övriga samlingslokaler i kommunen samt 
 
att en återrapportering sker i november 2013. 
-----   
Sändlista 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
Gullabo Bygdegårdsförening 
Gullabo Hembygdsförening 
Torsås Hembygdsförening 
Bergkvara Hembygdsgille 
Söderåkra Hembygdsgille 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 100/13 
AU § 128/13 
AU § 109/13 
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. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 100/13, Förfrågan om markköp av fastigheten 
Torsås 9:1  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport. 
 
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 2013-02-26: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. Ett sammanträffande med 
Per-Wilhelm Siwertsson, Svenska kyrka är inbokat 2013-03-25. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att notera informationen.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 100/13, Förfrågan om markköp av fastigheten 
Torsås 9:1 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Växjö stift säljer cirka 32 ha på Torsås 9:1 till Torsås kommun (köpeskilling 
1 950 kkr). 
Växjö stift köper cirka 23 ha av Torsås kommun, uppdelat på cirka 7,4 ha på 
Torsås 4:2 samt cirka 15,5 ha på Gunnilkroka 1:6 (köpeskilling 1 300 kkr). 
 
De cirka 15,5 ha på Gunnilkroka säljs direkt vidare (transportköp) till 
nuvarande arrendator för 925 kkr.  
Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att ställa sig bakom förslaget till köp- och fastighetsförsäljning som redovisats 
     vid arbetsutskottets behandling 2013-04-02, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-23 upprätta en kartskiss på 
     berörda fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att köpa från Växjö stift cirka 32 ha på Torsås 9:1 för 1 950 kkr, 
 
att sälja till Växjö stift cirka 23 ha av Torsås kommun, uppdelat på cirka 7,4 ha  
     på Torsås 4:2 samt cirka 15,5 ha på Gunnilkroka 1:6 för 1 300 kkr, 
 
att Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-04-23 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 101/13 
AU § 124/13  13/KS0072 
Avtal, Markdisposition, Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Ingemar Alexandersson, Söderåkra om att få ett 
nyttjanderättsavtal på del av Övraby 1:14. 
 
Marken ligger i anslutning till fastigheten Övraby 1:207.  
 
I nyttjanderättsavtalet ska ingå att före eventuella trädfällningar ska kontakt tas 
med samhällsbyggnadsförvaltningen samt att när det gäller skötseln av stenmur 
ske gällande regler följas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut 2012-05-29 med fastighetsägaren till Övraby 1:207, 
 
att upprätta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 1:207 om  
     cirka 1 000 kvm på del av Övraby 1:14 enligt kartutdrag, 
 
att komplettera nyttjanderättsavtalet med vad som gäller vid trädfällning samt  
     skötseln av stenmur,   
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut 2012-05-29 med fastighetsägaren till Övraby 1:207, 
 
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 
     1:207 om cirka 900 kvm på del av Övraby 1:14 enligt kartutdrag, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Ingemar Alexandersson 
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KS § 102/13 
AU § 113/13 13/KS0006  
Träregion Småland      
      
Ärendebeskrivning 
 
Barbro från Virserums Konsthall presenterar Träregion Småland. 
 
I Småland har trä och trärelaterade företag stor betydelse. Här finns allt från de 
små designföretagen och snickerierna till de stora producerande företagen. 
Forskning, utbildning och utveckling finns också i regionen. Trä betyder jobb, 
inkomster och möjligheter för framtiden i de allra flesta kommunerna. Trä är 
Smålands hjärta.  
 
De tre Smålandslänen har beslutat att göra en kraftsamling för att stödja och 
stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin. Bakom satsningen står de 
tre Regionförbunden och de tre Länsstyrelserna och det finns en bred 
uppslutning från många andra aktörer och företag. I den antagna gemensamma 
strategin finns visionen ”Småland är 2020 en ledande träregion i Europa”. 
Ett handlingsprogram för 2012-2014 har också antagits och pengar har avsatts 
för prioriterade insatser. 
 
I denna kraftsamling har kommunerna en viktig roll på många sätt. Tidigare i 
år har en broschyr om Träregion Småland och en bok om träbyggande till 
samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Smålands och Ölands kommuner 
skickats ut.  
 
Sex prioriterade insatser i handlingsprogram 2012-2014: 
 
• Profilering av Träregion Småland och trä i bygg. 
• Coaching av SME, mentorsarbete med mera. 
• Inrättande av en småländsk Träföretagarforskarskola. 
• Samordning av utbildnings- rekryterings och attitydfrågor. 
• Avsättning av medel för en gemensam projektpott. 
• Gemensam samordningstjänst Träsamordnare vid Regionförbundet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att ärendet tas upp på kommunstyrelsen för diskussion samt 
 
att notera informationen gällande Träregion Småland. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 102/13, Träregion Småland 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande Träregion Småland. 
----- 
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KS § 103/13 
AU § 120/13 13/KS0071 
Charterverksamhet med segelkatamaran 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ernie Lennartsson avser att kommande sommar starta turistisk verksamhet. 
Avsikten är att bedriva charterverksamhet med segelkatamaranen Freya.  
 
Utgående från Bergkvara hamn för kortare eller längre turer i närområdet 
Kalmar – Öland – Karlskrona. Enklare last såsom cyklar kan medtags vilket 
ska kunna stimulera cykelturismen på Öland – fastlandet, en klimatsmart 
aktivitet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att inhämta yttrande från tekniska nämnden om hur behovet ser ut av 
     båtplatser för fritidsbåtar i Bergkvara, innefattande plats för Garpens båt  
     och segelkatamaranen Freya, 
 
att vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-16 redovisa yttrandet från  
     tekniska nämnden.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Utlåtande från tekniska nämnden 2013-04-09 § 7: 
 
Bergkvara Båtklubb ombesörjer, på uppdrag av kommunen, administrationen 
av båtplatser. Gästhamnen sköts inom ramen för campingverksamheten. Av 
den information som lämnats från båtklubben framgår att det för närvarande 
inte finns några lediga platser i småbåtshamnen för större motorbåtar eller 
större segelbåtar. Däremot finns det ett fåtal platser lediga för grundgående 
motorbåtar och småbåtar av typen ekor. 
 
Från båtklubben framförs vidare att det i nuläget inte förs någon officiell 
kölista och därför går det inte att bedöma eventuell efterfrågan. 
 
Ernie Lennartsson, ägaren till segelkatamaranen FREYA uppger att han kan 
tänka sig att förtöja vid brygga 11. Katamaranen förtöjs dock med långsidan 
mot bryggan vilket kräver ianspråktagande av tre till fyra platser. Vid hårda 
ostliga vindar krävs alternativ förtöjningsplats. Förslaget är insida pir invid 
brygga 9. För att kunna använda den platsen behövs åtgärder vidtas eftersom 
platsen idag saknar anordningar som möjliggör förtöjning.  
 
En båtplats vid brygga elva kostar i nuläge 1 688 kronor per år. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 103/13, Charterverksamhet med segelkatamaran 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana Ernie Lennartsson kontakta tekniska nämnden för att diskutera  
     en lösning i ärendet.  
-----  
Sändlista 
Ernie Lennartsson 
Tekniska nämnden 
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KS § 104/13 13/KS0003 
Luppkonferens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungas syn på fritid, skola, hälsa, trygghet, framtid, möjligheter att påverka sin 
situation och vuxnas bemötande belyses i ungdomsenkäten Lupp som 
genomfördes hösten 2012 i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av 
enkäten sammanställs av Linnéuniversitetet och redovisas på konferensen 
2013-05-23 i Hultsfred. Bildningsnämnden kommer att representera vid 
konferensen. 
 
Mats Trondman kommer att redovisa Torsås kommuns resultat 2013-06-10 i 
Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden utse representanter som 
     kan medverka vid redovisningen 2013-06-10 i Kalmar. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Nina Gimerstedt
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KS § 105/13 
AU § 103/13   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal IV, 2012    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal IV, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 0 
Typ av bistånd: Särskilt boende 
Antal dagar från beslut till rapportering: 0 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 0   
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IV, 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IV, 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 106/13 
AU § 133/13 
AU § 102/13 
AU § 6/13   12/KS0194 
Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner föreligger en skrivelse 
daterad 2012-12-05 gällande Garpens Fyrplats. 
 
Fyrplatsen Garpen är en av huvudattraktionerna i Torsås kommun som 
används flitigt inom olika typer av marknadsföring av kommunen. Därför 
anser föreningen att Garpens Fyrplats, i allra högsta grad är en angelägenhet 
för Torsås kommunala förvaltning.  
 
Föreningen Garpens Vänner köpte fyrplatsen år 1998. Verksamheten omsätter 
totalt cirka 500 000 kronor. På årsbasis. Främsta intäktskällor utgörs av 
båtturer till Garpen, övernattande gäster, servering och medlemsavgifter. 
Driften och underhållet av Garpen möjliggörs genom i huvudsak stora 
mängder ideellt arbete.  
 
Byggnaderna på fyrplatsen behöver underhållas både ut- och invändigt och för 
tak och fasader är behovet ganska akut. Allt vatten måste transporteras dit, 
varför en permanent vattenledning är högt prioriterad. Marknadsföringen 
behöver stärkas. 
 
Garpens Vänner ansöker härmed om ett årligt bidrag från Torsås kommun 
som gör det möjligt att fortsätta underhålla fyrplatsen och göra den tillgänglig 
för allmänheten.  
 
Garpens Vänner vill bjuda in till en träff med beslutsfattare inom kommunen 
för att starta en diskussionen om hur en långsiktig förvaltning/utveckling av 
Garpens Fyrplats kan säkerställas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att inhämta Garpens Vänners årsredovisning för åren 2011 och 2012 samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Årsredovisning föreligger från Garpens Vänner för åren 2011 och 2012. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 106/13, Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner samt vikarierande  
     turismansvarig till arbetsutskottet med anledning av inlämnad skrivelse. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om sitt turismarbete när det 
gäller Garpen. 
 
Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner informerar om verksamheten 
på Garpen. 
 
Deras utmaningar: 
 
• Båtförare (krävs klass 8 behörighet för att köra den båt som finns idag). 
• Värdpar. 
• Söker externa medel för det långsiktiga underhållet. 
• Undersökning gjorts för kommunalt vatten. 
• Öka omsättningen. 
 
Förslag från Anders Mårtensson är ett besök på Garpen så föreningen kan 
informera och visa Garpen för ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att preliminärboka 2013-08-27 klockan 13.00 Garpen, för sammanträde samt 
 
att på mötet få en redovisning från föreningen om hur säsongen har varit. 
-----  
Sändlista 
Anders Mårtensson
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KS § 107/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• Arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 flyttas till 2013-05-08. 

Förmiddag sammanträde, eftermiddag kommunstyrelsens mål. 13/KS0001. 
• Curt Tyrberg har upprättat förslag till bredbandsstrategi. Förslaget kommer 

att lämnas ut till ledamöterna och beslut tas efter semestern. 
• Föresläsning 2013-05-23 klockan 18.00 på Torsås Centrumbiograf gällande 

klimat och förändringar. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Svensk Näringslivs ranking. Torsås placering från plats 219, 2012 till plats 

178, 2013. 13/KS0022. 
• Befolkningsprognos. 
• Mottagningskvitto för kommunkansliet. 
• Med anledning av den pågående konflikten så delges ledamöterna 

skrivelsen daterad 2003-05-23 gällande förtroendevaldas ställning vid 
arbetskonflikt. 13/KS0019. 

• Företagsmöte 2013-05-28 på förmiddagen, eftermiddagen redovisning av 
nämndernas mål därefter sammanträde med kommunstyrelsen. 

• Underhållet i Bergkvara hamn. 
• Lägesrapport lokalutredningen. 
• Olssonska gården, utrymningsväg. 
• Våryra 2013-05-10, klockan 10.00 – 14.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 flyttas till 2013-05-08, en hel dag, 
 
att delegation lämnas till kommunchefen, personalchefen och personal-  
     sekreteraren vid samhällsfarlig situation under pågående konflikt, 
 
 godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
Personalchefen 
Personalsekreterare  
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KS § 108/13 
PU § 21/12  
PU § 14/12 12/KS0090 
Policy – Våld och hot på arbetsplatsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Varje arbetsplats där hot och våld förekommer eller där det finns sådana risker 
ska ha särskilda rutiner för att hantera problemet på ett bra sätt. I Arbetsmiljö- 
verkets föreskrifter 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön anges vad arbetsgivaren 
ska göra. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-03-22 att deras förslag till riktlinjer – Våld och 
hot på arbetsplatsen översänds till personalutskottet för godkännande. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-04-12: 
 
att personalsekreteraren kompletterar riktlinjerna så att det kan bli ett samlat  
     dokument för hela Torsås kommun, gällande våld och hot på arbetsplatsen, 
  
att därefter översänds dokumentet på samråd till samtliga nämnder, 
 
att efter samråd översända dokumentet till kommunfullmäktige för fast-  
     ställande. 
 
Personalutskottets behandling 2012-05-16 
 
Förslag på Policy - Våld och hot på arbetsplatsen föreligger. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-05-16: 
 
att uppdra åt tillförordnad personalchef att redigera dokumentet samt  
     förhandla med de fackliga organisationerna,  
 
att därefter överlämna Policyn - Våld och hot på arbetsplatsen till kommun- 
     fullmäktige för fastställande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Förslag på reviderad policy gällande våld och hot på arbetsplatsen föreligger. 
 
Centrala samverkansgruppen godkänner förslaget 2013-03-13 § 60. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 108/13, Policy – Våld och hot på arbetsplatsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa policy gällande våld och hot på arbetsplatsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KS § 109/13 
AU § 104/13 
AU § 109/12 
KF § 171/11   11/KS022 
Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP och Roger Petersson, TP hemställer i en motion att en 
förnyad prövning behövs där kommunen ser över det framtida särskilda 
boendet än en gång och att inga ändringar för annan användning av lokalerna 
på Björkhagen sker förrän en sådan översyn har gjorts och underställts 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ett beslut behövs snarast om särskilt trygghetsboende i Torsås kommun 
fortfarande är aktuellt eller om det är Torsås Bostads AB:s alternativ som ska 
gälla, då behövs ett ökat samarbete mellan kommunen och Torsås Bostads AB.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-20 
 
Socialnämnden beslutar 2012-01-25 § 12 att motionen anses behandlad genom 
socialchefen skrivelse daterad 2012-01-26 om boende för äldre i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att avvakta med att besvara motionen tills boendet för äldre i Torsås kommun  
     utretts.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 19 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 109/13, Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 110/13 
AU § 105/13 
KF § 171/10   12/KS0178 
Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snabbt beslutar om att två 
avdelningar på Sophiagården reserveras för omsorgen. Bokbacken som på nytt 
måste öppnas för växelvården och korttidsboendets behov. Bjökhagen som 
reserv för svängningar uppåt i behovet av särskilda boende med den ökning av 
antalet gamla och särskilt ”äldre, äldre” som statistiken pekar på. 
 
Alternativ användning av Sophiagården ska endast gälla resterande delar sedan 
de två avdelningarna säkrats för vården. 
 
När det gäller trygghetsboende upprepas det som sägs i partimotionen  
2011-11-28. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12: 
 

att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 19 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 111/13 
AU § 122/13  13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
inköp under mars 2013. 
 
• Samarbetsavtal i upphandlingsfrågor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under mars 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under mars 2013. 
-----  
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KS § 112/13 
AU § 123/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
februari 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under februari 2013. 
 
• Samhällsbyggnadschef 
• Tillförordnad samhällsbyggnadschef 
• Turismansvarig. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     februari 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     februari 2013. 
-----  
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KS § 113/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-03-19 och 2013-04-02, personalutskottet 
2013-04-09 samt styrelsemöte Torsås Bostads AB 2013-02-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS 114/13 
AU § 143/13 13/KS0079  
Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
      
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson har i ett öppet brev till politiker i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden i Torsås kommun ställt följande frågor: 
 
1. Vilka beslut är du som politiker beredd att ta för att förbättra skolmiljön 

för hundratals elever på Torskolan? 
2. Då ombyggnaden av Torskolan är en kommunal angelägenhet, när är du 

beredd att besluta om ombyggnadsfrågan i kommunfullmäktige? 
3. Vad kommer du som politiker göra för att påskynda att ett hållbart, 

långsiktigt beslut tas om ombyggnaden och att ombyggnationen kommer 
igång omgående? 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att som svar på brevet gällande ombyggnad av Torskolan hänvisas till pågående  
     lokalutredning samt 
 
att överlämna Marie Janssons öppna brev till kommunfullmäktige.   
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Enligt begäran från ordförande Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet 
mellan 20.55 - 21.00.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 115/13 
AU § 146/13   13/KS0081 
Installation av utrymningslarm och nödutrymningsbelysning i 
kommunhusen 

 
Ärendebeskrivning 
 
Efter tillsyn 2013-03-13 med ställföreträdande räddningschef Finn Jensen 
framkom det att kommunhusen behövdes kompletteras med utrymningslarm, 
nödutrymningsbelysning samt markering av trappsteg. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2013-04-23. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Offert daterad 2013-04-23 föreligger från LR-Installation AB, Kalmar på 
installation av utrymningslarm, nödutrymningsbelysning samt markering av 
trappsteg i bägge kommunhusen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta alternativ två gällande utrymningslarm, nödbelysning och markering av 
     trappsteg till en kostnad av 269 300 kronor exklusive moms, enligt  
     inlämnad offert från LR-Installation AB, Kalmar daterad 2013-04-23, 
 
att till kommunfullmäktige hemställa om ett investeringsbidrag om 269 300 
     kronor för installation av utrymningslarm, nödutrymningsbelysning samt  
     markering av trappsteg i bägge kommunhusen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
LR-Installation AB, Kalmar 
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KS § 116/13 
KS § 79/13 
AU § 107/13 
KS § 58/13 
AU § 59/13 13/KS0052  
Revidering av 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 § 116/13, Revidering av 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 2013-03-26: 
 
att godkänna och fastställa revideringen gällande att avslå begäran att lämna ut  
     allmän handling. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 116/13, Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Under I, Ledighet revidera 1:5, Övrig personals ledighet utan lön utöver 
tvingande bestämmelser i lag eller avtal upp till sex månader, verkställighetsbeslut 
närmaste chef samt 1:6, Övrig personals ledighet utan lön utöver tvingande 
bestämmelser i lag eller avtal överstigande sex månader, verkställighetsbeslut 
personalutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under I, Ledighet revidera verkställighetsbeslut, 1:5 till närmast chef och 1:6  
     till personalutskottet. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelning 
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KS § 117/13 12/KS0053  
Trygghetsboende 
       
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt i ärendet gällande trygghets-
boende efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att ge ägardirektiv till Torsås 
Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
om cirka 20 – 25 lägenheter på det planlagda området Badhusgatan/Norra 
Tångvägen. För beslut i kommunfullmäktige senast april 2013. 
----- 
 
 


