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Kommunstyrelsen 2013-05-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2013-05-28, 14.00 – 19.30      
 Sammanträdet ajourneras mellan 16.30 – 16.35 samt 18.50 – 18.55    
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Christofer Johansson, C § 
 Marcus Johansson, C § 119 - 127 
 Mona Magnusson, M    
 Mats Olsson, KD § 119 - 146  
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S   
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 127 - 163  
 Sven-Erik Tornéus, S tjänstgörande ersättare för Mats Olsson, KD § 147 - 163 
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
Utses att justera Mats Olsson, KD och Sören Bondesson, S   
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-05-31  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 119 - 163   

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Mats Olsson                          Sören Bondesson  
  § 119 – 146                            § 147 - 163  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-05-28 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-05-31   Datum för anslags 
nedtagande 

2013-06-24  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 
  Närvarande § 
Kent Frost, ekonomichef 122 - 125 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 119 - 127  
Sven-Erik Tornéus, S ej tjänstgörande ersättare 119 - 146  
Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare  119 - 126  
Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum 119 - 121  
Håkan Petersson, bildningschef 122 
Maria Karlsson, C ordförande bildningsnämnden 122 
Kjell Mattsson, KD 1:e vice ordförande bildnings- 
nämnden 

 
122 

Ninna Melin, socialchef  122 – 123 
Linda Eriksson, C 1:e vice ordförande social-
nämnden 

 
120 - 123  

Kristiina Kosunen Eriksson, tillförordnad 
samhällsbyggnadschef 

 
123 

Magnus Svensson, M 1:e vice ordförande bygg- och 
miljönämnden 

 
123 

Pär Larsson, C ordförande tekniska nämnden 123 
Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare 127 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 119 - 163 
 
§ 119 Företagsbesök 
§ 120 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-04-23, 2013-05-08 
§ 121 Redovisning av Möre Resurscentrums verksamhet  
§ 122 Redovisning av nämndernas måldokument 
§ 123 Budgetuppföljning april 2013 /Återkoppling socialnämnden mars 
 2013 
§ 124 Finansrapport per den 2013-04-30 
§ 125 Preliminära budgetramar 2014 
§ 126 Årsredovisning 2012 
§ 127 Redovisning av Luppen 
§ 128 Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 129 Revisorernas granskning av 2012 års förvaltning av Torsås  
 kommuns donationsstiftelser 
§ 130 Riktlinjer för bisyssla 
§ 131 Riktlinjer vid distansarbete 
§ 132 Delgivning, förändrad organsation inom socialförvaltningen 
§ 133 Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen inom 
 Äldreomsorgen 
§ 134 Motion – Valfrihet inom barnomsorgen 
§ 135 Torsås marknadsföringslogga 
§ 136 Kommunledningen informerar 
§ 137 Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2013 
§ 138 Försäljning av tavla 
§ 139 Icke verkställda beslut kvartal IIII, 2012 samt kvartal I, 2013 
§ 140 Förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 
§ 141 Elsäkerhet, Malmen 
§ 142 Förfrågan avstyckning av tomter 
§ 143 Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på  
 hemsida/webbradio 
§ 144 Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
§ 145 Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviks- 
 Vägen – Påbonäsvägen 
§ 146 Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner  
 i byn 
§ 147 Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
§ 148  Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
§ 149 Motion – Minska lärarnas administration 
§ 150 Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 
§ 151 Förslag till ny avfallsplan 2013 – 2020 
§ 152 Ansökan om bidrag till projekt Print meeting Bergkvara 2013 
§ 153 Marktillstånd, muddring Ängaskär 
§ 154 Antagande av detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
§ 155 Antagande av detaljplan för Bergkvara 2:1 – Hamnen 
§ 156 Antagande av detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
§ 157-158 Redovisning delegationsärende 
§ 159 Anmälan arbetsutskottet 2013-04-16, 2013-04-22, 2013-05-08, 
                  personalutskott 2013-05-14 
§ 160 Projektering Torskolans högstadium 
§ 161 Dagligvarubuss 
§ 162 Upplåta lokal till Lettlands Vänner 
§ 163 Utskick handlingar till ledamöterna 
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KS § 119/13   13/KS0022  
Företagsbesök 2013-05-28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingela och Carl-Erik Övgård, Övraby Lantbruk AB informerar och visar runt 
på lantbruket.  
 
Total omsättning 17 mkr. 
Sex heltidsanställda och en deltidsanställd. 
 
• Äggaboden. 
• Värme, halmpanna. 
• Maskinstation, gödselkörning, pressning och plastning. 
• Kläckäggsproduktion, 32 000 hönor. 
• Växtodling, spannmål oljeväxter, kärnmajs, vallfrö, gräsvall till hästfoder. 
• Spannmål som torkas och säljs. 

 
På Sophiagården visas renoveringen av boendet för ensamkommande 
flyktingbarn samt även för korttidsboende. 
 
Daniel Petersson, klubbchef på Möre Golfklubb informerar om deras 
verksamhet. 
 
• Bildades 1991. 
• Cirka 810 medlemmar varav cirka 70 juniorer, organiserad träning för 

juniorer. 
• Tre heltidsanställda. Under säsong tillkommer fyra anställda samt två i 

golfrestaurangen, två tränare och shop-personal, totalt 11 stycken. 
• Omsätter cirka 4 mkr. 
• Genomförs cirka 25 000 anmälda golfrundor. 
• Över 6 000 gäster under ett vanligt år. 
• Fyra elplatser för husbil/husvagn. 
-----  
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KS § 120/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-04-23 och 2013-05-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 121/13 
KS § 97/13   13/KS0022  
Redovisning av 2012 års verksamhet, Möre Resurscentrum 
Torsås Företagscentrum (TFC) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet redovisning av 2012 års verksamhet för Möre Resurscentrum utgår 
och återkommer på kommunstyrelsen 2013-05-28. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Tuulikki Åkesson informerar om Möre Resurscentrums verksamhet under 
2012. 
 
Möre Resurscentrum har bytt namn till Torsås Företagscentrum (TFC). 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av Möre Resurscentrums verksamhet under 2012. 
-----  
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KS § 122/13 
KS § 118/13 
KS § 74/13   12/KS0021  
Redovisning av nämndernas måldokument 
 
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 2013-03-26: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-08 
 
Ledamöterna arbetar fram förslag på verksamhetsmål och kvalitetsmått för 
kommunstyrelsen.  
 
Förslagen redovisas och kommer att sammanställas i ett gemensamt dokument. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/13, Redovisning av nämndernas 
måldokument 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Bildningschef Håkan Petersson, socialchef Ninna Melin, 1:e vice ordförande i 
bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, tekniska nämndens 
ordförande Pär Larsson, C och kommunchef Jan Darrell redovisar respektive 
nämnds måldokument. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt nämnderna att arbeta vidare med styrmål och styrmått inför  
     budgetbeslutet i november, 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen arbeta fram ett förslag till  
     måldokument för kommunstyrelsen med utgångspunkt från det redovisade  
     underlaget från mötet 2013-05-08, 
 
att uppdra åt kansliet att sammanställa en samlad utformning av nämndernas 
     måldokument.  
-----  
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KS § 123/13   13/KS0012  
Månadsuppföljning januari - april 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari - april 2013. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en prognos på +0,8 mkr. 
 
Bedömda större avvikelser:  
 
• Simhall +500 tkr, Felperiodicerad faktura i december avseende 1:a halvåret 

2013. Del av överskott (70 tkr) använt till handelsprojekt. 
• Samhällsbyggnadschef -120 tkr, Konsult tills ordinarie börjar, 2013-08-01. 
• Detaljplaner +450 tkr, överskott på årligt anslag om inget blir aktuellt. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en prognos på -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 på -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. 
• IFO -0,5 mkr, placering samt konsultkostnader på grund av stor 

personalomsättning. 
• En sammanvägd bedömning av ett antal smärre budgetöverskott,  

+0,8 mkr.  
 
Bildningsnämnden redovisar en noll prognos. 

 
Fortsättning 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 78  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-05-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 123/13, Månadsuppföljning januari - april 2013 
 
Finansförvaltningen redovisar en prognos på +1 mkr, ökade skatteintäkter och 
bättre utfall än budgeterat för inkomstutjämningsbidrag. Samtidigt sänkt 
diskonteringsräntan vid pensionsberäkning. Ersättning från Migrationsverket 
för placeringskostnader 2012. 
 
Helårsprognos / Resultatprognos: 
 
Februari: 1,2 mkr 
Mars -1,1 mkr 
April -1,2 mkr. 
 
Socialchef Ninna Melin informerar om att tillsammans med biträdande 
socialchef Jan Ekdahl pågår arbetet med att upprättande av förslag på 
besparing inom socialförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - april 2013. 
-----  
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KS § 124/12 13/KS0110 
Finansrapport per den 2013-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2013-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 2013-04-30. 
----- 
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KS § 125/13 
AU § 156/13   13/KS0023 
Preliminära budgetramar 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag exklusive nytt 
utjämningssystem, ekonomisk sammanställning inför ramar 2014 samt 
satsningar som ingår i budget 2013.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson och 
ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson redovisar bygg- och 
miljönämndens förslag på budget för 2014-2016. 
 
Tekniska nämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
tekniska nämndens förslag till budget för 2014-2016. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
för 2014-2016. 
 
Socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-19 § 45 gällande budget 2014, 
kommentarer till driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget föreligger. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2014-2016. 
 
Budgetförslag för 2014-2016 föreligger från revisionen. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag på budget 2014-2016, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag på budget 
     2014-2016 och återkomma med en redovisning i kommunstyrelsen,  
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 125/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2014. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar budgetunderlag för 2014-2016. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att lämna förslag på en kostnadsberäkning  
     gällande allmän prisutveckling.  
 
Kommunstyreslens behandling 2013-05-28 
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
16.30 – 16.35. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med 
justering Omstart Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom 
anslaget till Torsås Företagscentrum har höjts samt att kommunstyrelsens 
anslag för detaljplanearbete utökas med 500 tkr. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att 3,5 mkr tillförs kommunstyrelsen som buffert 
för eventuella satsningar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med justering Omstart 
Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom anslaget till Torsås 
Företagscentrum har höjts samt att kommunstyrelsens anslag för 
detaljplanearbete utökas med 500 tkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
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 Roger Isberg, S   X    
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Roger Isberg 
samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att när kommunfullmäktige tar budgeten i 
november 2013 ska det finnas ett färdigt budgetdokument. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S yrkande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med justeringen Omstart  
     Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom anslaget till  
     Torsås Företagscentrum har höjts, 
 
att kommunstyrelsens anslag för detaljplanearbete utökas med 500 tkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
att fastställa nämndernas investeringsbudget för 2014, 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2014. 
 
att nämnderna får i uppdrag att inför höstens fortsatta budgetprocess redovisa  
     förväntade kostnadsökningar på grund av inflation utöver löneökningar för  
     2014, 
 
att när kommunfullmäktige tar budgeten i november 2013 ska det finnas ett 
     färdigt budgetdokument,  
 
att notera nämndernas förslag till styrmål och styrmått för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 126/13 
AU § 181/13 
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 § 126/13, 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 2013-03-26: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en reviderad redovisning av årsredovisningen 
för år 2012.   
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2012 samt 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 126/13, Årsredovisning 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-03-26 § 71 att godkänna 
     årsredovisning för 2012, 
 
att överlämna reviderad årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskning. 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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AU § 127/13 13/KS0107 
Redovisning av Luppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt informerar från Luppundersökningen. 
 
Deltagare i Lupp-undersökning är från årskurs 8, 2012 och 2009. 
 
Stress och psykiska besvär har ökat och Torsås kommun ligger på tredje plats 
jämfört med andra kommuner i länet. 
 
Noteras att Marcus Johansson, C lämnar sammanträdet och Margareta Ohlin, 
FP inträder som tjänstgörande ersättare, utan att delta i beslutet eftersom hon 
har inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från ungdomssamordnare gällande lupp- 
     undersökningen. 
-----   
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KS § 128/13 
DK § 3, 5, 6/13   13/KS0013 
Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons 
stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2013 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
112 133 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 101 att avsätta 75 000 kronor under 
tre år till Toleransprojektet under förutsättning att fonden fortsätter att 
generera avkastning. 
 
Donationskommittén föreslår att använda 30 000 kronor till årets stipendier 
samt att resterande av årets resultat som kvarstår efter avdrag för förvaltnings-  
kostnader fonderas. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2013: 
 
Frida Emilsson, Torsås 
Carolina Brännmark, Torsås 
Oscar Jonsson, Torsås 
Thomas Sahlström, Torsås 
Karolina Erlandsson, Torsås 
Julia Axelsson, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 128/13, Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 
Donationskommittén föreslår att stipendiet utdelas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2013-06-10, klockan 18.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att använda 30 000 kronor till årets stipendier inklusive Toleransprojektet, 
 
att resterande av årets resultat som kvarstår efter avdrag för förvaltnings-  
     kostnader fonderas. 
 
att utse följande stipendiater 2013: 
 
     Frida Emilsson, Torsås 
     Carolina Brännmark, Torsås 
     Oscar Jonsson, Torsås 
     Thomas Sahlström, Torsås 
     Karolina Erlandsson, Torsås 
     Julia Axelsson, Torsås 
      
att tilldela stipendiaterna 5 000 kronor vardera, 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, 
     klockan 18.00. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktiges 
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KS § 129/13 
DK § 2/13    13/KS0013 
Revisorernas granskning av 2012 års förvaltning av Torsås 
kommuns Donationsstiftelser 
 

Ärendebeskrivning 
 
Vid granskningen av 2012 års förvaltning av Torsås kommuns donations-
stiftelser har noterats följande: 
 
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond har under året totalt delat ut 
106 665 kr. Enligt stiftelsens ändamål ska avkastningen delas ut till ”ungdom 
över 18 år”. Av utdelade medel har 25 000 kr delats ut i form av stipendier till 
ungdomar över 18 år.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 om att avsätta 75 000 kr under tre år, 
med start år 2012, till Toleransprojektet under förutsättning att fonden 
fortsätter att generera avkastning.  
 
Under år 2012 har ungdomar i åldrarna 15-16 år genomfört en utbildningsresa 
inom ramen för projektet. Resterande 6 665 kr har gått till stipendium i 
samband med skolavslutning i åk 9. Totalt har 81 665 kr delats ut till ungdomar 
i åldrarna 15-16 år vilket strider mot stiftelsens ändamål.  

 

Granskning har skett av att ingående balans överensstämmer mot föregående 
års utgående balans. Kontroll har gjorts mot engagemangsbesked och års-
sammanställning, balans- och resultaträkning. Stickprov har tagits på 
verifikationer och utdelningar utan anmärkning. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed, vilket bland annat innebär att 
den varit översiktlig och begränsad jämfört med en fullständig revision. 
Granskning har även gjorts av att tillgångarna har använts i enlighet med 
stiftelseförordnandet.  

 

Vid revisorernas granskning framkom att medel har delats ut som inte 
uppfyller ändamålet i stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond. De anser 
att kommunstyrelsens beslut om att dela ut medel till Toleransprojektet bör 
återkallas och att fonden fortsättningsvis delar ut medel i enlighet med 
stiftelsens ändamål. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 129/13, Revisorernas granskning av 2012 års 
förvaltning av Torsås kommuns Donationsstiftelser 
 
Donationskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till punkt 6 i grundkriterierna avsätta 75 000 kronor till 
     Toleransprojektet, 
 
att notera revisorernas granskning av 2012 års förvaltning av Torsås kommuns 
     donationsstiftelser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till punkt 6 i grundkriterierna avsätta 75 000 kronor till 
     Toleransprojektet, 
 
att notera revisorernas granskning av 2012 års förvaltning av Torsås kommuns 
     donationsstiftelser. 
-----  
Sändlista 
Revisionen 
Ekonomikontoret 
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KS § 130/13 
PU § 21/13 13/KS00102 
Riktlinjer för bisyssla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på riktlinjer för bisyssla i Torsås kommun föreligger. 
 
Målet med dessa riktlinjer är att förebygga och förhindra bisysslor som kan 
anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med 
kommunens verksamheter. Syftet är även att förklara vad en bisyssla är och 
vilka regler som gäller. 
 
Personalutskottet föreslår 2013-05-14 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för bisyssla i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för bisyssla i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 131/13 
PU § 16/13 
PU § 9/13 
PU § 70/12 
PU § 62/12 
PU § 54/12 12/KS0022 
Avtal om distansarbete  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsen 2010-05-04 § 123 godkändes riktlinjer för distansarbete 
inom Torsås kommun. Förvaltningschefen beslutar om distansarbete och 
avgör i varje enskilt fall omfattningen av distansarbetet och ett avtal ska 
tecknas mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om en uppföljning av omfattningen av 
distansarbete inom Torsås kommun. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-10-02: 
 
att personalchefen uppdras att se över omfattningen av distansarbete.  
 
Personalutskottets behandling 2012-11-13: 
 
Roland Swedestam, S efterhör om en redovisning av tecknade avtal gällande 
distansarbete i bostaden. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-11-13: 
 
att en redovisning av tecknade avtal gällande distansarbete i bostaden kommer  
     att ske vid personalutskottets sammanträde i december 2012. 
 
Personalutskottets behandling 2012-12-11: 
 
Det finns ett avtal med lärarna på Korrespondensgymnasiet om distansarbete 
en dag i veckan. Avtalet löpte ut 2012-06-15 men lärarna arbetar fortfarande 
hemma en dag i veckan. Rektor på Korrespondensgymnasiet har lämnat 
förslag till bildningsnämnden hur man med provisoriska lösningar kan göra 
arbetsmiljön något bättre. Ärendet var uppe i bildningsnämnden 2012-10-08 
där det beslutas att godkänna de provisoriska lösningarna. 
 
Enligt kommunchefen finns inga avtal inom kommunkansliet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/13, Avtal om distansarbete  
 
Enligt socialchefen finns inget avtal om distansarbete. Däremot används RSA-
dosa, där de som använder den har skrivit på en förbindelse. 
 
På samhällsbyggnadsförvaltningen finns ett muntligt avtal mellan före detta 
förvaltningschef och klimat- och energisamordnare om att arbeta hemifrån 
varje fredag. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-12-11: 
 
att uppdra åt personalchefen kontakta bildningsnämnden för att upprätta ett 
     specialavtal anpassat för Korrespondensgymnasiets verksamhet samt 
 
att revidera beslutanderätten från förvaltningschef till personalutskottet i  
     nuvarande riktlinjer vid distansarbete samt 
 
att därefter till kommunstyrelsen för godkännande.  
 
Personalutskottets behandling 2013-02-12 
 
Roland Swedestam, S efterhör om revidering av nuvarande riktlinjer vid 
distansarbete är klara och om reglerna följs. 
 
Personalutskottet beslutar 2013-02-12: 
 
att ärendet redovisas vid nästa personalutskott. 
 
Personalutskottets behandling 2013-04-09 
 
Personalchefen redovisar att det finns inga avtal tecknade gällande arbete på 
distans förutom på Korrespondensgymnasiet där lärarna har ett specialavtal.  
 
Distansarbetet har upphört för den personal som tidigare arbetat på distans 
utan att avtal tecknats. 
 
Personalutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från personalchefen gällande distansarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderade riktlinjer vid distansarbete. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen  
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KS § 132/13 
AU § 141/13 13/KS0019  
Delgivning, förändrad organisation inom socialförvaltningen i 
Torsås kommun       
      
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2013-03-20 § 33 att socialförvaltningen delas upp i två 
avdelningar; en omsorgsavdelning som leds av socialchefen och en 
socialtjänstavdelning som leds av biträdande socialchef samt att uppdelningen 
av förvaltningen sker på försök 2013-05-01 till och med 2014-06-01. En 
utvärdering ska göras under december 2013. 
 
Protokoll 2013-03-19 från MBL § 11 föreligger. 
 
Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, FSA och LSR har 
inga synpunkter angående förslaget på ny organisation. Vision har lämnat 
synpunkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att notera informationen gällande förändrad organisation inom social- 
     förvaltningen i Torsås kommun samt 
 
att delge kommunstyrelsen informationen. 
 
Kommustyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande förändrad organisation inom social- 
     förvaltningen i Torsås kommun. 
-----   
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KS § 133/13 
AU § 144/13 12/KS0203  
Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen 
inom äldreomsorgen 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden 
säkerställer en effektiv och rättsäker biståndshandläggning inom äldre-
omsorgen i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten – Granskning av biståndshandläggningen i Torsås kommun 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte säkerställer en effektiv och 
rättsäker handläggning inom äldreomsorgen. Detta då nämndens styrning och 
uppföljning av handläggning är bristfällig. Nämnden har inte haft tillräcklig 
intern kontroll över handläggningen och har därmed brustit i sitt ansvar för 
verksamheten. Handläggning och dokumentation av ansökningar är inte 
tillräckligt rättsäker. 
 
Det är inte tillfredställande att det i majoriteten av de granskade ärendena 
saknades genomförandeplan. Det är en brist att de befintliga genomförande-
planerna i flera fall inte var undertecknade av den äldre. Genomförande-
planerna lever inte upp till Socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Revisorerna bedömer vidare att uppföljningen av fattade beslut är bristfälligt. 
Det är otillfredsställande att genomförandet av insatsen inte dokumenteraas i 
en journal. Dagens dokumentation av genomförandet har litet värde för 
uppföljningen. Det är positivt att planer finns på att börja föra journal i 
verksamhetssystemet och att vård- och omsorgspersonalen genomgår en 
utbildning i dokumentation. 
 
Rapporten överlämnas till socialnämnden för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2013-03-31. 
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium 
för kännedom. 
 
Svar föreligger från socialchef Ninna Melin daterat 2013-03-17. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/13, Revisionsrapport – Granskning av 
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att socialchefen redovisar sitt svar på rapporten samt lämnar en redovisning av  
     nuläget vid kommunfullmäktiges sammanträde.   
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på rapporten samt  
     revisionsrapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen till revisionen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på rapporten samt  
     revisionsrapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen till revisionen.   
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Socialchefen 
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KS § 134/13 
AU § 145/13 
KF § 18/13   13/KS0028 
Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att principbeslut fattas om att valfrihet i barnomsorgen som inkluderar 
dagbarnvårdsalternativet i samtliga tätorter. Ett sådant beslut ligger väl i linje 
med nyss fattat beslut kring valfrihet i delar av äldreomsorgen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun överlämnas till  
     bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11 § 44 att avslå motionen med  
hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos dagbarnvårdare i 
kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan ökar.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S och Kerstin Ahlberg, TP yrkar bifall till motionen – Valfrihet i 
barnomsorgen i Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roger Isbergs, S med fleras 
bifallsyrkande och att avslå motionen finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att avslå motionen.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 134/13, Motion – Valfrihet i barnomsorgen i 
Torsås kommun 
 
Reservation 
 
Roger Isberg, S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 135/13 
AU § 147/13 
KS § 393/09 
AU § 374/09 
AU § 364/09   09/KS0215 
Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell och turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
tillsammans med Jan Olsson, Grafisk design, visar den framtagna 
marknadsföringssymbolen för Torsås kommun. 
 
Marknadsföringssymbolen är framtagen för att skapa en positiv bild av 
kommunen. Den ska förmedla en känsla av dynamik, värnande om vår miljö, 
naturlighet och frihet. Den ska användas i sammanhang som handlar om 
information, marknadsföring och utveckling av kommunen och av det 
geografiska området Torsås. 
 
I vissa fall kan man använda de tre fjärilarna som dekorelement tillsammans 
med Torsås officiella logotyp (kommunvapnet), alltid utan texten Torsås. 
Marknadsföringssymbolen trycks i första hand i färg på vit eller svart 
bakgrund. 
 
Kostnad totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 54 att godkänna förslag till grafiska 
profil inklusive varumärke med inriktning mot vindkraft för Torsås kommun. 
Varumärket har aldrig använts, men formellt är det fortfarande detta beslut 
som gäller. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som 
     förknippas med kommunen Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/13, Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som 
     förknippas med kommunen Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-11-03 § 393, 
 
att eventuellt ny marknadsföringslogga för Torsås kommun läggs in i ett senare  
     visionsarbete.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-11-03 § 393, 
 
att eventuellt ny marknadsföringslogga för Torsås kommun läggs in i ett senare  
     visionsarbete.  
-----  
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KS § 136/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Granskning av kontrollrutiner på arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
• Guldgalan, Möre Hotell 2013-05-25. 
• Besök i Högsby 2013-06-10 för representanter i arbetsutskottet samt en 

representant för varje parti. 
• Marknadsföring på 25 000 kronor, som ska delas ut mellan personal och 

politiker. 
• Bredband i Torsås kommun. Förslag på strategi delas ut. 
• Framtidsanalys för Linnéregionen delas ut. 
 
Roger Isberg, S vill ha ett förtydligande på övrigt 16 procent från 
kommunbladet ”Så användes dina skattepengar 2012”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsätta del av medel för en granskning av kontrollrutiner på arbets- 
     marknads- och integrationsenheten, 
 
att en redovisning lämnas på hemsidan gällande de 16 procent på övrigt från 
     kommunbladet ”Så användes dina skattepengar 2012”. 
 
 att godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Informatören 
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KS § 137/13 
AU § 153/13   12/KS0179 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 255 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 219 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2013-08-22. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Torsås kommun medverkade i vårens medborgarundersökning 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i höstens medborgarundersökning 2013 för en kostnad av 47 000  
     kronor. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 138/13 
AU § 154/13   13/KS0094 
Försäljning av tavla    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ebbe Eberhardssons tavla som finns på biblioteket i Torsås är donerat till 
Söderåkra kommun av Torsdala Andelsstärkelseförening genom dess 
ordförande Sven Haglund. 
 
Lars Elmlund, Lilla Galleriet i Kalmar som är värderingsman för Sydsvenska 
Handelskammaren bedömer tavlan till 5 000 kronor. 
 
Förfrågan om att få köpa tavlan föreligger från Åsa Haglund – Rosenborg.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att sälja tavlan till Åsa Haglund – Rosenberg för en kostnad av 5 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2013-05-28 
 
Mona Magnusson, M meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att sälja tavlan till Åsa Haglund – Rosenborg för en kostnad av 5 000 kronor. 
-----  
Sändlista 
Karin Seebass 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 78  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-05-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 139/13 
AU § 158/13   12/KS0098, 13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal IIII, 2012 samt kvartal I, 2013    
 
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 IIII, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 153 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1 
 
Rapport kvartal I, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 2 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 254, 182 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 2   
   
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IIII, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 139/13, Icke verkställda beslut kvartal IIII, 2012 
samt kvartal I, 2013    
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IIII, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 140/13 
AU § 159/13   13/KS0092 
Förslag till ny Folkhälspolitisk plan för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län är 2013 – 2016 är nu klar och är ute på 
en remissgenomgång.  
År 2009 bildades en politiks styrgrupp med representanter från länets alla 
kommuner och Landstinget i Kalmar län, för att revidera den folkhälsopolitiska 
planen.  
Det nya förslaget resulterade i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala 
folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälso-
arbetet inom kommunerna och Landstinget i Kalmar län. 
 
Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som 
det länsövergripande folkhälsoarbetet ska fokuseras kring. Styrgruppen 
ansvarar för att följa upp den folkhälsopolitiska planen. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2013-05-23. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-04-18 § 44 att inga erinringar föreligger mot 
förslaget till ny folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 samt att 
inkomna synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFH) biläggs till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på ny folkhälsopoliskt plan för  
     Kalmar län 2013-2016, 
 
att överlämnad socialnämndens beslut 2013-04-18 § 44 samt inkomna  
     synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för  
     funktionshinderfrågor (RFH) till Folkhälsocentrum,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande ny folkhälsopoliskt plan för Kalmar län  
     2013-2016.  
-----  
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KS § 141/13 
AU § 160/13   13/KS0086 
Elsäkerhet Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brister angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen har framkommit till 
bildningsnämnden. I samband med bristerna aktualiserades frågan om vem 
som innehar eldriftsansvaret i kommunen. 
 
Offert på nödvändiga åtgärder har framtagits. Kostnad för material och arbete 
uppgår till 140 tkr exklusive moms. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 79 att skicka förfrågan till kommun-
styrelsen angående vem som är eldriftsansvarig för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i tekniska nämndens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i tekniska nämndens ansvarsområde. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
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KS § 142/13 
AU § 163/13   13/KS0065 
Förfrågan avstyckning av tomt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsmäklare Irene Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling har haft kontakt 
med Lantmäteriet som säger att man får räkna med minst sex månader för en 
avstyckning. 
 
Kostnaden för en enstaka tomt ligger på 25 000 – 30 000 kronor. 
 
Lantmäteriet rekommenderar att man styckar några tomter åt gången i en 
klump för då kan man komma ner i avstyckningskostnad. Kostnaden kan man 
sedan fördela på respektive tomt. 
Om det nu finns ett lite mer attraktivt område i Ragnabo bakom Dalskär så 
gäller det nog att försöka förenkla och inte försvåra för kunderna. Att ha 
valmöjlighet är ju bra men tomten finns kvar om man inte avstyckar alla 
alternativ gör dem olika stora.  
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson har nyligen 
haft ett möte med representanter för Lantmäteriet (Magnus Forsberg, enhets-
chef Kristianstad och Anna Hansen, förrättningslantmätare, Karlskrona). Den 
information som lämnades på mötet är att ett fastighetsbildningsärende 
normalt har en genomsnittstid på cirka 15-16 veckor och om enkla 
förutsättningar då tar det oftast kortare tid.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att stycka av tomter på kommunens mark, innan försäljning.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att stycka av tomter på kommunens mark, innan försäljning.  
-----  
Sändlista 
Irene Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling 
Turismansvarig 
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KS § 143/13 
AU § 164/13 
AU § 259/12 
AU § 225/12 
KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på 
hemsidan alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
varje kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ 
webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde 
på hemsidan alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Kommunchefen redovisar förslag på kostnaderna för att sända kommun-
fullmäktige på Mjölnerskolan alternativ Folketshus.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget från partigrupperna, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2012-09-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kristdemokraterna är tveksamma till direktsändning av kommunfullmäktige, 
alternativt i så fall webb-sändning efteråt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att inhämta hos de kommuner som idag direktsänder kommunfullmäktige  
     deras besöksfrekvensen på webben. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 143/13, Medborgarförslag – Visa 
kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan alternativ 
webbradio 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar kostnaderna om sammanträdet sänds från 
Mjölnerskolan och att Vision4You filmar och webb-sänder samt kostnaden 
som finns idag för kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus.  
 
Kontakt har tagits med andra kommuner där det framkom att flera anlitar 
utomstående företag som sköter tekniken. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 44 av 78  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-05-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 144/13 
AU § 166/13 
KF § 16/13   13/KS0035 
Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening genom 
ordförande Lars Carlson gällande utökning av VA-område i Djursvik. VA- 
området skall utökas långs Gunnarstorpsvägen och bör omfatta minst till och 
med Gunnarstorp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik överlämnas till  
     tekniska nämnden för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för Torsås kommun. VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktplanen och ett första utkast ska 
var klart hösten 2013. 
 
I samband med VA-planarbetet utreds vilka områden som kan vara aktuella att 
inkludera i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. VA-
planen omfattar hela kommunen, inklusive i medborgarförslaget föreslaget 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 5 att medborgarförslaget beaktas vid 
arbetet med VA-planen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 144/13, Medborgarförslag – Utökning av VA-
område i Djursvik 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 145/13 
AU § 167/13 
KF § 183/12   12/KS0188 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen-Påbonäsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening, Lars Carlson 
gällande cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att medborgarförslaget - Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen- 
     Påbonäsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning, därefter åter  
     till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Väg 503, Djursviksvägen, är en allmän väg med staten som väghållare. 
Yttrande har inhämtats från Trafikverket. Av verkets yttrande framgår att 
trafikflödet på väg 530 är lågt. Inga trafikolyckor har rapporterats från 
korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen under den senaste 10 års-perioden. 
 
Trafikverket anser att en cirkulationsplats med hänsyn till trafiksäkerhet och 
framkomlighet inte är motiverad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Trafikverkets bedömning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 6 att med hänsyn till de låga 
trafikflödena i kombination med olycksstatistiken avslå medborgarförslaget – 
att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen - 
Påbonäsvägen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 145/13, Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid 
korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 146/13 
AU § 187/13 
KF § 136/12 
KS § 110/12 
AU § 122/12 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers 
Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-04-24 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av 
     förslag till regler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och 
presidiets förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt presidiets 
förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 146/13, Medborgarförslag – Medverka till att 
upprätta en Speakers Corner i byn  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av  
     förslag till regler. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag på regelverk för att införa 
speakers corner i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna förslaget på regelverk till kommunfullmäktiges presidium för 
     yttrande,  
 
att yttrande från kommunfullmäktiges presidium överlämnas till kommun- 
     styrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar 2013-05-23 att under en sex  
månaders period prova att upprätta en Speakers Corner innan kommun- 
fullmäktiges sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets hus. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att under en sex månaders period prova att upprätta en Speakers Corner innan  
     kommunfullmäktiges sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets  
     hus. 
 
att medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn  
     härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

 
Noteras att Mats Olsson, KD lämnar sammanträdet och Sven-Erik Tornéus, S 
inträder som tjänstgörande ersättare. 
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KS § 147/13 
AU § 169/13 
AU § 198/12 
KF § 75/12   12/KS0103 
Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att så snabbt som möjligt utreda möjligheten att ha en välkomstdag 
för nyinflyttade i kommunen till exempel en gång om året. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunstyrelsen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunchefen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar en uppskattad kostnad för att inrätta en 
välkomstdag för nyinflyttade.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 147/13, Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 148/13 
AU § 188/13 
AU § 387/10 
KF § 126/10   10/KS0218 
Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion om meddelarfrihet och 
meddelar- skydd. 
 
Att personalen reagerar om missförhållanden inom den kommunala 
verksamheten är a och o för att säkerställa en trygg och väl fungerande 
verksamhet. Som anställd av kommunen har man långtgående 
grundlagsskyddade rättigheter att agera whistleblower och reagera mot sådan 
man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media och 
kommunen får i regel inte efterforska vem som lämnat upplysningarna. 
 
Därför är det nödvändigt att offentliganställda känner till sina rättigheter när 
det gäller att anmäla och yttra sig om missförhållanden. 
 
Ramberg menar därför att det är nödvändigt att kommunen har en tydlig policy 
om detta där det klart framgår vilka rättigheter de anställda har. Utbildning i 
meddelarfrihet och meddelarskydd måste vara obligatoriskt för alla chefer och 
anställda i kommunen. 
 
Därför föreslås kommunfullmäktige att 
 
• kommunen ser över sin policy i frågan och vid behov uppdatera den, 
• regelbundet informerar personal och chefer om dess existens, 
• chefer och anställda i kommunen utbildas i meddelarfrihet och 

meddelarskydd. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-27: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att överlämna motionen till personalchef Per Lindberg för beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 148/13, Motion – Meddelarfrihet och 
meddelarskydd 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Förslag till justeringar i informationspolicy:  
 
Del 1 i motionen: 
 
Sidan 3, rubrik ”Talesmän” 
 
Ny rubrik införs ”Meddelarfrihet”. 
Första stycket under rubrik ”Talesmän” läggs under ”Meddelarfrihet” och 
”Talesmän” ändras till ”Talespersoner” 
Följande tillägg 
Om det trots detta skulle framkomma vem som lämnat uppgifterna kan på 
grund härav kommunen inte vidta personalpolitiska åtgärder som riktar sig mot 
medarbetaren ifråga.  
  
Sekretessbelagda ärenden omfattas inte av Meddelarfriheten och utlämnande 
av dessa uppgiftger hanteras enligt särskild lagstiftning. 
 
Del 2 och 3 i motionen: 
 
Vid nyanställningar informeras samtliga chefer om meddelarfrihetens betydelse 
och innebörd redan idag. 
För att ytterligare understryka vikten denna och andra personalpolitiskt 
betydelsefulla frågor som styrs av gällande policydokument kommer cheferna 
att få ett tydligare uppdrag att vid olika informationstillfällen som riktar sig till 
medarbetare poängtera möjligheten att via det kommunala intranätet lära sig 
mer om de policys och riktlinjer som styr kommunens verksamhet. I detta 
sammanhang kan skrivningen om meddelarfrihet vara ett bra exempel på 
frågor som regleras i dessa dokument. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisade justeringar av Torsås kommuns informationspolicy, 
 
att med hänvisning till justeringen av Torsås kommuns informationspolicy  
     anses härmed motionen – Meddelarfrihet och Meddelarskydd besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 148/13, Motion – Meddelarfrihet och 
meddelarskydd 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa redovisade justeringar av Torsås kommuns  
     informationspolicy, 
 
att med hänvisning till justeringen av Torsås kommuns informationspolicy  
     anses härmed motionen – Meddelarfrihet och Meddelarskydd besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 149/13 
AU § 189/13 
KF § 47/13   13/KS0056 
Motion – Minska lärarnas administration 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra 
åtgärder för att minska lärarnas administration.. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Minska lärarnas administration överlämnas till bildnings-  
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Bildningsnämndens ställningstagande i frågan är att avvakta den nationella 
utredarens betänkande, regeringens eventuella ändring i styrdokument / 
uppdraget samt beskrivning av goda exempel innan de att nämnden vidare 
utreder frågan gällande lärares administration.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 90 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 
Arbetsutskottet besluta 2013-05-20: 
 
att återemittera motionen – Minska lärarnas administration till bildnings- 
     nämnden,  
 
att svar på motionen lämnas efter ställningstagande av bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Ärendet utgår och återkommer efter bildningsnämndens ställningstagande. 
-----
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KS § 150/13 
AU § 190/13 
AU § 131/13 
KF § 46/13 
KF § 22/13   13/KS0039 
Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 

 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Hansson, Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommun-
fullmäktige uppdrar åt berörda att genomföra förslagna insatser för unga jobb 
och ferieskola sommaren 2013. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 återkommer vid  
     nästa kommunfullmäktige efter att den undertecknats av förslagsställaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-03-18: 
 
att överlämna motionen - Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta från personalavdelningen en redovisning över sommarjobb som  
     finns under 2013 i Torsås kommun samt 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden gällande ferieskola sommaren 
     2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Redovisning av de sommarjobb som finns under 2013 föreligger. 
 
Bildningsnämnden är positiva till sommarskola men har inte möjlighet att 
genomföra detta inom befintlig ram. Att genomföra sommarskola under 2013 
beräknas att uppgå till en kostnad av cirka 50 – 70 000 kronor. Om 
sommarskola ska genomföras behöver således en ramförstärkning till 
bildningsnämnden på motsvarande belopp.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 91 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 150/13, Motion – Unga-jobb och Ferieskola 
sommaren 2013 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20:  
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar på motionen - Unga-jobb  
      och Ferieskola sommaren 2013. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar svar på motionen – Unga-jobb och 
ferieskola sommaren 2013. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisningen av kommunens sommarjobb 2013, 
 
att bildningsnämnden är positiv till sommarskola men har inte möjlighet att 
     genomföra detta inom befintlig ram, 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskolan 2013 härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 151/13 
AU § 171/13   13/KS0097 
Förslag till ny avfallsplan 2013 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ställer under perioden 2 – 30 april 
ut förslag till ny avfallsplan 2013-2020, för att allmänheten ska få möjlighet att 
yttra sig och komma med synpunkter. Efter att inkomna synpunkter har 
behandlats ska KSRR:s förbundsfullmäktige fastställa avfallsplanen. 
 
I avfallsplanen sätts upp mål för vart man vill nå och beskriver avfalls-
hanteringen i medlemskommunerna som det ser ut idag. 
 
Under arbetet med avfallsplanen har det tagits fram mål och åtgärder, men det 
har också varit viktigt med en gemensam vision. De stödjer sig på Avfall 
Sveriges vision för 2020 som lyder: ”Det finns inget avfall” samt den 
Nationella Avfallsplanen. 
 
Enligt tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson,  
2013-04-29 finns ingen tjänsteskrivelse i nuläge. Det som kommer till nämnden 
från oss i förvaltningen innehåller sannolikt ”inget att erinra – dock med några 
rader om Torsås kommuns sårbarhet, kopplat till beroendet av externa 
leverantörer”. Detta innehåll återfinns sannolikt i både bygg- och 
miljönämnden (2013-05-14) och tekniska nämnden (2013-05-07). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på förslaget till ny avfallsplan  
     2013 – 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på förslaget till ny avfallsplan  
     2013 – 2020. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare  
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KS § 152/13 
AU § 177/13   13/KS0098  
Ansökan om bidrag till projekt Print meeting Bergkvara 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från projektledare Kåre Holgersson om bidrag till projekt 
Print meeting Bergkvara 2013 om 10 000 kronor. 
 
Print meeting Bergkvara 2013 som startar den 27 juli 2013 till och med 6 
augusti 2013 samt utställning 5-18 augusti 2013 i Bergkvara Konsthall. 
 
Målet är att stärka och utveckla nätverk för konstnärer och andra kulturaktörer 
samt att utveckla ett internationellt utbyte såväl som att också stärka den lokala 
platsens, Bergkvaras identitet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bidra med 10 000 kronor för eventet i Bergkvara 2013.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bidra med 10 000 kronor för eventet i Bergkvara 2013.   
-----  
Sändlista 
Projekt Print meeting Bergkvara 2013 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 153/13 
AU § 182/13 
KS § 26/13 
AU § 27/13 
KS § 313/12 
AU § 352/12   12/KS0185 
Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 153/13, Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18  
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar om att ett sammanträffande med bland annat 
representanter från Länsstyrelsen och berörda i ärendet sker 2013-01-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson/kommunchef Jan Darrell informerar från möte 
2013-01-09 med bland annat Johan Wendell och Henrik Karlsson från 
Länsstyrelsen om muddringen på Ängaskär. 
 
Muddringen är genomförd enligt plan (3 000 kvm). Massorna är lagda för 
avvattning på gammalt upplag från tidigare muddring. Åtgärden godkänd av 
tidigare ägare Karlberg. Mindre del av massorna har flutit ut utanför tidigare 
gräns. Avsikten är att större delen ligger kvar men den del förs över till 
campingen för utfyllnad av låglänta områden. 
 
Fortsättning   
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Fortsättning § 153/13, Muddring Ängaskär, Marktillstånd 
 
Henrik Karlsson har uppfattningen att massorna ska läggas på åkermark vilket 
inte tydligt framgår av de dokument som redovisats. Henrik anser att de 
massor som har lagts ut över det område som är klassat som betesmark med 
särskilda värden måste transporteras bort på ett sätt som gör att man kan 
återställa förutsättningarna för de växtarter som fanns där innan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ordförande Håkan Algotssons, C informerar om att de massor i Ängaskär som 
hamnat på mark som klassats som betesmark och som ska transporteras till 
Dalskärs Camping blev inte gjort innan vintern slog till.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, läggs på de  
     gamla massorna på kommunens mark. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, läggs på de  
     gamla massorna på kommunens mark fram till och med hösten 2013. 
-----  
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KS § 154/13 
AU § 183/13   11/KS0229 
Antagande av Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är ett befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om 
Bergkvara. Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av 
pågående markanvändning – främst bostäder, naturmark, småbåtshamn och 
lokalgator. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-04-16 § 72 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 155/13 
AU § 184/13   11/KS0229 
Antagande av Detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåtshamnen 
i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar/handelsbodar inom 
hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-03-12 § 43 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 156/13 
AU § 185/13   11/KS0228 
Antagande av Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är beläget vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. Syftet 
med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
I planbeskrivningen föreslås förändringar på sidan 11. 
 
• Nuvarande förhållande, Väg och trafik, hela stycket tas bort. 
• Föreslagna förändringar, Väg och trafik, Befintligt servitut bibehålls mellan 

fastigheterna 1:8 och 1:31 för att kunna nå havsbandet tas bort. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagna förändringar samt 
 
att anta reviderad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 157/13 
AU § 172/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C  fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under mars 2013. 
 
• Torsås 39:1, uppförande av plank. 
• Torsås 4:35, uppförande av bullerplank. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2013. 
-----  
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KS § 158/13 
AU § 173/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
april 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under april 2013. 
 
• Vikarierande förvaltningschef, bildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     april 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     april 2013. 
-----  
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KS § 159/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-04-16, 2013-04-22 och 2013-05-08, 
personalutskottet 2013-05-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 160/13 
KF § 130/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Projektering Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-
material 2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 
• Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 
• Krav på skolbibliotek. 
• Krav på IT. 
• Krav på elevhälsan. 
• 100 procent måluppfyllelse. 
• Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 
• Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 

ställer. 
• Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 
• Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 
• Bildningsnämndens budgetram minskar. 
• Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 
• Vilka lärare? 
• Forskningsbaserad? 
• Högre måluppfyllelse? 
• Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 
• Glesbygdsproblematiken? 
• Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 
• Förskolan? 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens 
redovisning och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till 
partigrupperna för ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 
2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
                                                                                                                                                                                                                 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson      M             X       
Roland Swedestam      S             X       
Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från  
     höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under- 
     visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och  
     planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa  
     gymnasiets lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i  
     skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas  
     till verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på  
     dessa orter. 
 
Fortsättning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 72 av 78  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-05-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Skrivelse daterad 2012-08-23 från Malin Sördal och Karolina Strandberg 
gällande att flytta ej Gullabo skola 4-5-6 till Torsås föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor åter-remitteras 
till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium 
enligt ett förslag som har initierats av Patrik Rejneborg, M. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2012-06-26  
§ 111 med revidering i 1:a att-satsen, att Torsås kommuns skolverksamhet 
avseende årskurs 4-6 med succesiv start från höstterminen 2013 anpassas så att 
kommunens elever i dessa årskurser får sin undervisning förlagd till Torskolan. 
Bildningschefen får i uppdrag att utreda och planera vidare med utgångspunkt 
ifrån detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt 
bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av 
Torskolans högstadium. 
  
Voteringslista nummer 2       
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg  C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C       X             
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson      KD       X             
Roland Swedestam  S             X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Inga-Britt Karlsson S Jill Jonsson, S       X       
Ann-Britt Mårtensson      S Lena Gustafsson, V       X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Jill Jonsson samtliga S 
och Lena Gustafsson, V reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
     återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning,  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering av Torskolans högstadium. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att inhämta 
skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser 
och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet 
utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  
 
Marcus Johansson C, Eva-Kristina Berg C samt Christer Söderholm KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Roland Swedestam S yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss avges 17 ja-röster och 15 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB 
på vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan 
finnas med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på 
användningen av Torskolans lokaler.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X  
Ann-Britt Mårtensson S  X    
Christofer Johansson C    X  
Mona Magnusson M  - - - 
Sören Bondesson S  X   
Eva-Kristina Berg C    X  
Roger Petterson TP   X   
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Sten Bondesson C    X  
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD  X  
Christina Lönnqvist S   X   
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C   X   
Peter Ludvigsson S  X    
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S  X    
Pär Larsson C   X   
Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP X    
Bernt Nykvist S  X    
Magnus Nilsén M  - - - 
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   X    
Christina Svensson C    X  
Hans Larsson S  X    

 Summa 17 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-10: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande 
     från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och  
     byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan  
     att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 18.50 
 – 18.55.  
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att ärendet utgår från sammanträdet. 
-----  
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KS § 161/13 
AU § 193/13 
AU § 161/13   13/KS0088 
Redovisning av hemsändningsbidrag / Dagligvarubuss 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan daterad 2013-03-08 har inkommit från Annika Åhlund och Johan 
Stämmgård, Färjestaden gällande dagligvarubuss i Torsås kommun. 
 
Målgruppen är boende på landsbygden, i första hand äldre med svårighet att ta 
sig till affären men även andra boende på landet kan komma i fråga. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2013-04-03 § 37 att översända 
skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in socialchefen till arbetsutskottet för en redovisning av gällande  
     hemsändningsbidrag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Socialchef Ninna Melin informerar om att Möre Livs, Söderåkra har idag 
hemsändningsbidrag med 120 kronor per gång. Torsås kommun får tillbaks 
hälften av Regionförbundet i Kalmar län. Hemsändningsbidraget regleras i 
förordningen (200:284) om stöd till kommersiell service. 
 
Kommunstyrelen beslutar: 
 
att avslå framställan från Annika Åhlund och Johan Stämmgård, Färjestaden 
     med hänvisning till gällande avtal så finns inget behov av dagligvarubuss i  
     Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Annika Åhlund och Johan Stämmgård, Färjestaden  
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KS § 162/13   13/KS0006 
Upplåta lokal till Lettlands Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S har fått frågan om kommunen har någon ledig lokal som 
kan upplåtas till Lettlands Vänner. 
 
Lettlands Vänner hyr idag i Snickerifabriken i Söderåkra men är uppsagda från 
och med 2013-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen och undersöka om möjligheten finns att upplåta  
     en lokal till Lettlands Vänner.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 163/13   13/KS0006 
Utskick handlingar till ledamöterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande 
utskick till ledamöterna i nämnderna upphävs. Samtliga handlingar i ärendet 
som tas upp i respektive nämnder skall skickas med till ledamöterna i samband 
med att kallelse skickas. Detta ska pågå fram tills det att ledamöterna får 
handlingarna digitalt. 
 
Vid av ordförande ställd propositionen finner han att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut gällande utskick till ledamöterna,  
 
att samtliga handlingar i ärendet som tas upp i respektive nämnder skall 
     skickas med till ledamöterna i samband med att kallelse skickas,  
 
att detta ska pågå fram tills det att ledamöterna får handlingarna digitalt. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 


