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Plats och tid Garpen, Bergkvara, 2013-08-27, 13.00 – 17.00        
  
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Christofer Johansson, C  
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C   
 Mona Magnusson, M    
 Mats Olsson, KD    
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S   
 Kerstin Ahlberg, TP 
      
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
Utses att justera Roland Swedestam, S  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-09-05  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 168 - 204  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Roland Swedestam 
   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-08-27 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-05  Datum för anslags 
nedtagande 

2013-09-27  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 
  Närvarande § 
Anita Borg, C ej tjänstgörande ersättare 168 - 204  
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 168 – 204 
Kent Frost, ekonomichef 168 – 173 
Jan Ekdahl, biträdande socialchef  168 
Anders Mårtensson ordförande Garpens Vänner  174 
Frida Portin, kassör Garpens Vänner  174 
Conny Kalmteg, Garpens Vänner  174 
Thomas Axelsson, Garpens Vänner  174 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 168 – 204 
 
§ 168 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013 
§ 169 Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Fjärrvärmebolag AB 
§ 170 Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Bostads AB 
§ 171 Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Fastighets AB 
§ 172 Finansrapport per den 2013-07-31 
§ 173 Äskande av kompensation för merkostnader för skolskjutsar i budget 

2013 
§ 174 Redovisning av verksamheten på Garpen 
§ 175 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-05-28, 2013-06-05,  

2013-08-13 
§ 176 Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
§ 177 Firmateckning i Torsås kommun 2011-2014, revidering 
§ 178 Upphandling gällande ventilationsaggregat, kommunledningskontoret 
§ 179 Bidrag till lokalhyra studieförbunden, upphäva beslut 
§ 180 Representant till styrgrupp/funktionspolitisk plan 
§ 181 Kommunledningen informerar 
§ 182 Digital ärendehantering 
§ 183 Regional transportplan 2014 
§ 184 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktions- 
 nedsättning 
§ 185 Internkontroll, kommunstyrelsen  
§ 186 Delgivning, Tillägg till detaljplan för del av Bergkvara 2:1 – Stenskär 
§ 187 Plankostnadsavtal 
§ 188 Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  

2013-08-01 
§ 189 Redovisning av motioner under handläggning till och med  

2013-08-01 
§ 190 Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset 
§ 191 Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
§ 192 Motion – Planförslag, markområde bredvid Missionskyrkan i Torsås 
§ 193 Motion – Vindkraft 
§ 194 Delgivning, Kalmar läns integrationsstrategi 
§ 195 Valdistriktsindelning vid valen 2014 
§ 196 Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 

kommunfullmäktige 2014 
§ 197 Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 

mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2014 med mera 
§ 198 Sammanträdestider 2014 
§ 199-202Redovisning delegationsärende 
§ 203 Anmälan arbetsutskottet 2013-05-20, 2013-06-04, 2013-06-10,  

2013-08-13, personalutskott 2013-06-11, Donationskommittén  
2013-05-23, Torsås, Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2013-05-13,  
2013-06-18 

§ 204 Reparation kajen i Bergkvara hamn 
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KS § 168/13 
AU § 224/13   13/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2013 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2013 visar ett underskott på 2,5 
mkr inklusive nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar på 3,6 mkr. 
Detta är en betydande försämring jämfört med motsvarande period 2012.  
 
Årsprognosen är enligt budget, det vill säga ett nollresultat under förutsättning 
att kommunen erhåller återbetalning av inbetalda AFA premier för åren 2005-
2006. Med denna årsprognos klaras balanskravet men ej finansiellt resultatmål.  
 
Nämnderna avger en prognos som totalt visar att de inte kan bedriva verksam-
heten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar över-
skott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera informationen gällande delårsbokslut januari – juni 2013 med helårs- 
     prognos. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut januari – juli med 
helårsprognos för 2013.  
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar förslag på besparingar som 
presenterats i socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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KS § 169/13   13/KS0127   
Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30 från Torsås Fjärrvärme-
nät AB föreligger.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenäts AB:s delårsbokslut för perioden  
     2012-01-01 – 2012-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmebolag AB 
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KS § 170/13   13/KS0135   
Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag till delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30 från Torsås 
Bostads AB föreligger.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s förslag till delårsbokslut för perioden  
     2012-01-01 – 2012-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KS § 171/13   13/KS0136   
Delårsbokslut januari – juni 2013, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag till delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30 från Torsås 
Fastighets AB föreligger.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s förslag till delårsbokslut för perioden  
     2012-01-01 – 2012-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 172/13 
AU § 225/12   13/KS0110 
Finansrapport per den 2013-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 

Finansrapport per den 2013-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 

att notera finansrapporten per den 2013-07-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att notera finansrapporten per den 2013-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 173/13 
AU § 226/13 
AU § 138/13 12/KS0053  
Äskande om kompensation för merkostnader för skolskjutsar i 
budget 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har i sin internbudget 2013-01-09 § 2 beslutat äska om 
kompensation med 300 tkr för ökade trafikkostnader. 
 
Orsaken till detta är att under 2012 fördes kommunens trafikkostnader över 
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Det belopp som fördes över ska 
kompensera för kostnader från Kalmar Länstrafik. 
 
Genom tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow vänder sig bildnings-
nämnden till kommunstyrelsen för kompensation i budgetramen med 300 tkr 
alternativt att budgeten för trafikkostnader förs tillbaks till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att ärendet utgår för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå äskandet från bildningsnämnden gällande kompensation för ökade 
     trafikkostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå äskandet från bildningsnämnden gällande kompensation för ökade 
     trafikkostnader. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 174/13 
KS § 106/13 
AU § 133/13 
AU § 102/13 
AU § 6/13   12/KS0194 
Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner föreligger en skrivelse 
daterad 2012-12-05 gällande Garpens Fyrplats. 
 
Fyrplatsen Garpen är en av huvudattraktionerna i Torsås kommun som 
används flitigt inom olika typer av marknadsföring av kommunen. Därför 
anser föreningen att Garpens Fyrplats, i allra högsta grad är en angelägenhet 
för Torsås kommunala förvaltning.  
 
Föreningen Garpens Vänner köpte fyrplatsen år 1998. Verksamheten omsätter 
totalt cirka 500 000 kronor. På årsbasis. Främsta intäktskällor utgörs av 
båtturer till Garpen, övernattande gäster, servering och medlemsavgifter. 
Driften och underhållet av Garpen möjliggörs genom i huvudsak stora 
mängder ideellt arbete.  
 
Byggnaderna på fyrplatsen behöver underhållas både ut- och invändigt och för 
tak och fasader är behovet ganska akut. Allt vatten måste transporteras dit, 
varför en permanent vattenledning är högt prioriterad. Marknadsföringen 
behöver stärkas. 
 
Garpens Vänner ansöker härmed om ett årligt bidrag från Torsås kommun 
som gör det möjligt att fortsätta underhålla fyrplatsen och göra den tillgänglig 
för allmänheten.  
 
Garpens Vänner vill bjuda in till en träff med beslutsfattare inom kommunen 
för att starta en diskussionen om hur en långsiktig förvaltning/utveckling av 
Garpens Fyrplats kan säkerställas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att inhämta Garpens Vänners årsredovisning för åren 2011 och 2012 samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 52  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-08-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 174/13, Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Årsredovisning föreligger från Garpens Vänner för åren 2011 och 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner samt vikarierande  
     turismansvarig till arbetsutskottet med anledning av inlämnad skrivelse. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om sitt turismarbete när det 
gäller Garpen. 
 
Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner informerar om verksamheten 
på Garpen. 
 
Deras utmaningar: 
 
• Båtförare (krävs klass 8 behörighet för att köra den båt som finns idag). 
• Värdpar. 
• Söker externa medel för det långsiktiga underhållet. 
• Undersökning gjorts för kommunalt vatten. 
• Öka omsättningen. 
 
Förslag från Anders Mårtensson är ett besök på Garpen så föreningen kan 
informera och visa Garpen för ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att preliminärboka 2013-08-27 klockan 13.00 Garpen, för sammanträde samt 
 
att på mötet få en redovisning från föreningen om hur säsongen har varit. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 174/13, Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Anders Mårtensson, Frida Portin, Conny Kalmteg och Thomas Axelsson 
informerar om föreningens verksamhet och visar runt på Garpen. 
 
Föreningens vision: 
 
• Att Garpens Fyrplats ska vara Torsås kommuns främsta turistmål samt 

vare en strategisk symbol för kommunen. 
• Att skydda och bevara den natur- och kulturhistoriska miljön för framtida 

generationer. 
• Att fortsätta erbjuda allmänheten en upplevelse i en unik natur- och 

kulturhistorisk miljö. 
• Att hålla fyren lysande. 
• Att alla elever i årskurs fem ska besöka Garpen. 

 
Trots mängder av ideella timmar krävs ett finansiellt tillskott för att kunna 
komma ikapp med underhållet och samtidigt fortsätta att utveckla verksam-
heten. Föreningen Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering 
från kommunen med 200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera information om Garpen samt  
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Anders Mårtensson 
Kommunstyrelsen 
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KS § 175/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-05-28 och 2013-06-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 176/13 
AU § 231/13   13/KS0052 
Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar revideringar i upprättad delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 
 
• C:1, Upphandlingsärende ändras till verkställighetsbeslut (VB). 
• G:6, Yttrande över antagande av hemvärnsman, tas bort. 
• G: 7, Uttagning till civilförsvaret, tas bort. 
• G: 11 kompletteras med ”gällande kommunstyrelsens handlingar”. 
• H:3 kompletteras med ”tillfällig ersättare för”. 
• I:14, ledighet för efterbehandling med mera enligt AB § 28 moment 11 

utan riktlinjer, verkställighetsbeslut (VB), personalchef. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revideringen samt 
 
att fastställa reviderad delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa reviderad delegationsordningen för kommun- 
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kansliavdelningen 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 177/13 
AU § 229/13 
KS § 184/11 
KS § 11/11   13/KS0121 
Firmateckning i Torsås kommun 2011 – 2014, revidering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna  
     kommunens firma, att gälla under perioden 2011 – 2014. 
 
Håkan Algotsson, C kommunstyrelsens ordförande 
Eva-Kristina Berg, C kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost ekonomichef 
Jan Darrell kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Per Lindberg personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
Kent Norrman personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kansliadministratör Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
-----  
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KS § 178/13 
AU § 234/13   13/KS0081 
Upphandling gällande ventilationsaggregat, kommunlednings-
kontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB informerar om pågående 
upphandling gällande byte av ventilationsaggregat, kommunledningskontoret.  
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Kommunchefen informerar om pågående upphandling gällande byte av 
ventilationsaggregat, kommunledningskontoret.  
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling av ventilations- 
     aggregat, kommunledningskontoret. 
-----  
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KS § 179/13 
AU § 236/13   13/KS0117 
Bidrag till lokalhyra studieförbunden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 1987-09-23 § 69 att bidrag till studieförbundens 
lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50 procent av redovisade 
kostnader. Administrationen av bidragsgivningen uppdras – liksom beträffande 
timbidrag – till kulturnämnden.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03 § 108 att föreslå kommunfullmäktige 
att upphäva beslut 1987-09-23 § 69. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 180/13 
AU § 233/13   12/KS0116 
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitiska plan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22 § 30 att inhämta synpunkter om 
representanter i styrgruppen från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) samt att styrgruppen tar fram 
konkreta förslag utifrån Funktionshinderpolitiska planen som kan arbetas 
vidare med. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor 
(RFH) beslutar 2013-05-23 § 21 att följande representanter ska ingå i 
styrgruppen: 
 
Solveig Johnér och Lennart Svensson, KPR 
Christer Sjöberg och Anette Thorlin, RFH. 
 
Eftersom ingen styrgrupp ännu är bildad föreslår Christer Sjöberg att någon 
från kommunstyrelsen och socialnämnden representeras i styrgruppen. 
 
En handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas inom kommunens samtliga 
förvaltningar. Socialnämnden har arbetat fram ett arbetsmaterial ”Strategi för 
funktionshinderpolitik Torsås kommun 2012-2015 för nämndens fortsatta 
arbete med planen. Christer Sjöberg efterfrågar vem som ansvarar för att 
dokumentet färdigställs. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att utse en representant till styrgruppen.  
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse ordförande Håkan Algotsson som representant för kommunstyrelsen i  
     styrgruppen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse ordförande i kommunstyrelsen som representant i styrgruppen, 
 
att uppdra åt Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB att utse en representant  
     till styrgruppen.  
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB  
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KS § 181/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Övningen Astrid, Kunskapsdag 1, 2013-09-11, krisledningsnämnden. 
• Bredbandsstrategin. 
• Samhällsbyggnadschef Martin Storm kommer till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för att presentera sig. 
• Befolkningsstatistik, Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anmäla krisledningsnämnden till kunskapsdag 1, 2013-09-11, Övningen  
     Astrid. 
 
att godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 182/13 
AU § 258/13   13/KS0077 
Digital ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar prisuppgift för Assistent – Visma Consultings 
lösningsförslag för papperslösa möten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ställa sig positiv till att ansluta sig till Visma Consultings lösningsförslag  
     för papperslösa möten, 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att påbörja arbetet med digital ärendehantering, 
 
att kommunchefen upphandlar de moduler från Visma som krävs för att  
     införa digital ärendehantering, 
 
att kommunchefen upphandlar läsplattor till kommunstyrelsens samtliga  
     ledamöter. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 183/13 
AU § 247/13   13/KS0050 
Regional transportplan för Kalmar län 2014 - 2025 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har, på uppdrag från regeringen, upprättat ett 
förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transport-
infrastruktur för perioden 2014 – 2025, kallad Regional transportplan för 
Kalmar län 2014 – 2025. 
 
Regionförbundet inbjuder länets kommuner, den regionala kollektivtrafik- 
myndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att yttra sig över 
planen. Andra organisationer eller privatpersoner är välkomna att lämna syn- 
punkter på förslaget. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till 
Regionförbundet i Kalmar län, via e-post senast 2013-09-27. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter föreligger på den Regionala transportplanen för Kalmar  
     län 2014-2025. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-08-13 § 32 att godkänna förslag till yttrande 
gällande Regional Transportplan Kalmar län 2014 – 2025. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens yttrande 2013-08-13 § 32. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 184/13 
AU § 194/13   12/KS0192 
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-
nedsättning 2013 - 2014 föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna 
synpunkter på denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att notera reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014 samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-19 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning 2013 – 2014. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 184/13, Samverkansöverenskommelse mellan 
Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014.   
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 185/13 
AU § 199/13  12/KS0073 
Interkontrollplan, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på interkontrollplan för 
kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 
Uppföljning av 
 
• Säkerhet och tillgänglighet 
• Representation 
• Användande av grafisk profil 
• Beredskapsplanens aktualitet 
• Beslut och verkställighet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
• Att anställningsbeslut är korrekt ifyllda och har rätt uppgifter. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
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KS § 186/13 
AU § 202/13  12/KS0121 
Tillägg till detaljplan för del av Bergkvara 2:1 – Stenskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen för Bergkvara 2:1 – Stenskär är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén möjliggöra bygglov för ett grillhus inom 
planområdet. 
 
Grillhuset beviljades ett tidsbegränsat bygglov i två år 2012-06-06. Likaså finns 
ett förråd som används av jolleklubben.  
 
Dessutom avses ytterligare prickmark tas bort vid gästhamnens 
servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den verklighet som, redan vid 
dess antagande förelåg. 
 
Synpunkter bör lämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden senast  
2013-06-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat tillägg till detaljplan för del av 
     Bergkvara 2:1 – Stenskär, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande upprättat tillägg till detaljplan för 
     del av Bergkvara 2:1 – Stenskär. 
-----  
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KS § 187/13  13/KS0065 
Plankostnadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB inkom 2013-05-27 till bygg- och miljönämnden med en 
ansökan om planbesked för fastigheterna Torsås 4:111,10 och 6:17,3. 
 
Syftet med ansökan om planändring är att upphäva tomtindelningen så att sökt 
fastighetsreglering kan genomföras. Föreslagen tomtindelning strider mot 
gällande detaljplan. 
 
Sedan den nya plan- och bygglagen infördes 2011 är fastighetsplaner att 
betrakta som detaljplaner och ett upphävande eller en ändring av fastighetsplan 
hanteras som en ändring eller ett upphävande av detaljplan. 
 
Utifrån detta ställer planarkitekten frågan, vem som ska hantera plankostnads-
avtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att plankostnaden bekostas av kommunstyrelsen med medel anslagna för  
     planverksamhet.  
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden
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KS § 188/13 
AU § 248/13   13/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2013-08-01. 
 
1. Gång- och cykel tunnel under E 22 i Bergkvara, 12/KS0126, Maria Kriivel, 

Bergkvara. 
 

2. Ragnabovägen 12/KS0130, Benny Robertsson, Torsås.   
 

3. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 
Torsås.   

 
4. Uppsättning av papperskorg vid kommunhusen, 13/KS0084, Melker Lyth, 

Torsås. 
 

5. Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan, 13/KS0090, 
Melker Lyth, Torsås. 

 
6. Cykelväg Söderåkra - Torsås, 13/KS0093, Jan-Erik Persson, Torsås. 

 
7. Upprusta träbro på Björseborundan, 13/KS0112, Agneta Eriksson, 

Bergkvara. 
 

8. Renovera Torskolan, 13/KS0113, Nathalie Thuresson, Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 189/13 
AU § 249/13   13/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01. 
 
1. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218, Torsåspartiet. 

 
2. Miljökompensering, 12/KS0151, Moderaterna. 

 
3. Trygghetsboende i Torsås kommun, 13/KS027. Torsåspartiet. 

 
4. Utreda förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås, 13/KS0040, 
Folkpartiet. 

 
5. Renovering av högstadieskolan i Torsås, 13/KS0041, Irma Folkesson och 

Östen Barrdahl, C. 
 

6. Kallelse i PDF på kommunens hemsida, 13/KS00428, Roger Isberg, S. 
 

7. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 
Milesson, FP. 

 
8. Vindkraft, 13/KS0074, Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP. 

 
9. Fastställande av den politiska organisationen för kommande mandat- 

period, Henrik Nilsson – Bokor, S. 
 

10. Attraktivt boende i Torsås kommun, 13/KS0104, C, M, KD. 
 

11. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

12. Planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås, 13/KS0106,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 189/13, Redovisning av motioner under hand-
läggning till och med 2013-08-01 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 190/13 
AU § 209/13 
KF § 59/13   13/KS0084 
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid 
kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande uppsättning av 
papperskorg vid kommunhuset. 
 
Melker Lyth önskar att Torsås kommun sätter upp en papperskorg vid statyn 
”Det var dans bort i vägen” och en papperskorg vid bänkarna utanför 
kommunhuset. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Uppsättning av papperskorg vid kommun- 
     huset till tekniska nämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-05-07 § 15 att ombesörja uppsättning av en 
papperskorg vid statyn ”Det var dans bort i vägen”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 191/13 
AU § 250/13 
KF § 106/13   13/KS0113 
Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Nathalie Thuresson, Torsås gällande att 
åtgärda Torskolans bristande arbetsmiljö. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag – Renovera Torskolan till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 192/13 
AU § 212/13 
KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker 
möjligheterna att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan 
behöver utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt 
ska vår tätort utvecklas med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, 
äldre och funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, 
gruppboden, radhus och lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet 
och energieffektivitet i åtanke. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att uppmana Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar 
     med motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk  
     planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar med 
motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk planering 
göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 192/13, Motion – Planförslag, markområdet 
bredvid Missionskyrkan i Torsås 
 
Nuvarande plan över området är inaktuell och behöver revideras för att 
området ska bli mer attraktivt och tryggt. Detta för att försöka locka nya 
invånare att flytta hit.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efterhöra med Blekinge Tekniska Högskola, Fysisk Planering om intresse  
     finns att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner, 
 
att överlämna motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till bygg-och miljönämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 193/13 
AU § 251/13 
KF § 57/13   13/KS0074 
Motion - Vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP hemställer i en motion att det 
ska snarast göras ett tillägg till vindkraftsplanen gällande buller. 
 
Till stöd för den enskilde fastighetsägaren men också för kommunen, ska enligt 
Torsåspartiet i alla tillstånd för vindkraft skrivas in i villkoren att det på 
vindkraftverkens ägares bekostnad ska vara möjligt att utför oanmälda 
kontrollmätningar av bullernivån vid fastigheter som i miljöprövningen varit 
sakägare. 
 
Som det nu är tillämpas vid tillståndsprövning teoretiskt framräknade värden 
för buller som oavsett avstånden mellan verken och berörda fastigheter, 
förhärskande vindar, verkens höjd, öppen terräng och så vidare, har en 
förmåga att hamna mellan 39,0 och 39,9 decibel när gränsen går vid 40 decibel. 
 
Den enskilde sakägaren som anser sig löpa risk för störningar över den tillåtna 
nivån, har i praktiken inget att sätta emot. 
 
Torsåspartiets förslag får den dubbla effekten att bolagen blir försiktigare i 
framräkningen av teoretiska vården och den enskilde vet då att det finns en 
möjlighet att utkräv ansvar när så visar sig berättigat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna motionen – Vindkraft till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-13 
 
Bygg- och miljönämnden 2013-06-11 § 107 anser att den inom ramen för sitt 
tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms erforderligt, 
kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar och dylikt. 
Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda bullerfrågor av det 
slag som motionen avser. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 193/13, Motion - Vindkraft 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 194/13 
AU § 220/13   13/KS0046 
Delgivning, Kalmar läns integrationsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet: 
 
Genom samverkan kan man gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där 
utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed välja att 
bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder 
förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens 
utveckling. Integrationsstrategin ska vara lösningsorienterad och präglas av ett 
regionalt synsätt som innebär att varje nytillkommen länsinvånare betraktas 
som en resurs. 
 
Målgrupp: 
 
Nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn. 
Ensamkommande flickor och pojkar. 
Individer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc. 
Samtliga samverkansparter i integrationsstrategin. 
Länets invånare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att ställa sig bakom Kalmar läns integrationsstrategi, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande Kalmar läns integrations-  
     strategi. 
-----  
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KS § 195/13 
AU § 204/13   13/KS0101 
Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2013-12-01 
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2010.   
 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 
synnerliga skäl. 
 
Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar 
färre än 1 000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Söderåkra 3 
valdistrikt endast omfattar 323 röstberättigade och att Torsås 3 valdistrikt 
endast omfattar 389 röstberättigade vid riksdagsvalet. Kommunen uppmanas 
därför att inför de allmänna valen 2014 utreda vilka sammanslagningar eller 
andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras 
så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1 000 röstberättigade. Finner 
kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet 
sätt ska kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad 
valdistriktsindelning. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu 
gällande valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning 
senast 2013-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2013-03-01 
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
 
Gullabo      521 
Torsås 1      863 
Torsås 2   1 343   
Torsås 3      389     
Söderåkra 1  1 186 
Söderåkra 2      941  
Söderåkra 3     323   
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 195/13, Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att undersöka lokalmöjligheten för förtidsröstning alternativ röstlokal på  
     valdagen för Söderåkra 3. 
 
förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet 
     bör övriga valdistrikt behållas oförändrade. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yttrande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att valdistrikt Söderåkra 3 tas bor eftersom det inte 
finns någon lämplig röstlokal inom valdistriktet. 
 
Sören Bondesson, S yrkar att även valdistrikt Torsås 3 tas bort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Sören Bondessons, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande att valdistrikt Söderåkra 3 tas bort, varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Sören Bondessons, S yrkande avges 3 ja-röster och 8 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 tas bort från Torsås kommuns 
valdistriktsindelning. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C   X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP   X       
Mona Magnusson M        X       
Mats Olsson KD         X       
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S   X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 8  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 195/13, Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Roland Swedestam, S föreslår att Torsås kommun meddelar Länsstyrelsen att 
Torsås 3 läggs till Torsås 1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 tas bort  
     från Torsås kommuns valdistriktsindelning samt 
 
att övriga valdistrikt behållas oförändrade. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson och Eva-Kristina Berg samtliga C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Algotssons, C yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 196/13 
AU § 205/13   13/KS01101 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. 
Beslutar Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti 
får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 
kap 4 § kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller 
såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har 
fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera 
valkretsar. 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2013-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i 
förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för första 
gången valkretsindelade kommuner. 
 
Antal röstberättigade, 5 566. 
Antal mandat 2010, 35. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 196/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yttrande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att antalet 
ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att antalet ledamöter och ersättare ändras från 35 
till 31. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C 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 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat bifall till arbetsutskottets förslag att antalet ledamöter och ersättare 
samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C   X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP X          
Mona Magnusson M       X         
Mats Olsson KD       X          
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S   X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP       X          
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 7 4  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 196/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i 
     valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson och Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland 
Swedestams, S yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 197/13 
AU § 206/13   13/KS0101 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 
mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2014 med 
mera 
 
Ärendebeskrivning 
 

Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsval indelat i 
sex valkretsar. 
 
2014 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning 
om inte landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-7 §§ vallagen. 
 
Indelning av valkretsar för valt till landstingsfullmäktige skall beslutas av 
fullmäktige, sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att gälla ska beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet 
år 2014, fattas av landstingsfullmäktige senast 2013-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2014 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstings-
fullmäktige uppgå till 67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 
2014 fattas före utgången av februari månad 2014 (5 kap 3 § kommunallagen). 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslut om ändring av antalet 
ledamöter. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2014-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i 
varje valkrets (4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så 
snart detta har beslutats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/13, Valkretsindelningen i Kalmar län vid 
landstingsval och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska 
ha vid valet 2014 med mera 
 
Antal röstberättigade: 
 
Gullabo, 521 
Torsås 1, 863 
Torsås 2, 1 343 
Torsås 3, 389 
Söderåkra 1, 1 186 
Söderåkra 2, 941 
Söderåkra 3, 323. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 45 av 52  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-08-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 198/13 
AU § 252/13 14/KS0001 
Sammanträdestider 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2014 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  14 Augusti  19 
Februari  11 September  2, 16 
Mars  4, 18 Oktober  7, 21 
April  1, 15 November  4, 18 
Maj  6 December  2 
Juni  3     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Februari   4 Augusti  12 
Mars   11 September  9 
April  8 Oktober  -- 
Maj  6 November  11 
Juni  16 December  9 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  28 Augusti  26 
Februari  25 September  30 
Mars  25 Oktober  28 
April  29 November  25 
Maj  20  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Korrespondensgymnasiet, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 198/13, Sammanträdestider 2013 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  10 September  22 
Mars  17 Oktober  20 
April  14 November  17 
Maj  12 December  3 (val),15 
Juni  9   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 17 
november och 15 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2014 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KS § 199/13 
AU § 227/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
juni 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under juni 2013. 
 
• Ersättare för semesterledig förvaltningschef under dennes huvudsemester 

2013 samt vikarierande förvaltningschef/samhällsbyggnadschef. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni 2013. 
-----   
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KS § 200/13 
AU § 228/13  13/KS0198, 13/KS0046 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade avtal under 
mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättade avtal under mars 2013. 
 
• Avtal om distansarbete i bostaden. 
• Grundavtal gällande regional samverkan kring samhällsorientering på 

modersmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     mars 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     mars 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 201/13 
AU § 197/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2013. 
 
• Torsås 14:9, tillbyggnad inglasad altan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2013. 
-----  
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KS § 202/13 
AU § 198/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande antagande av offert 
under maj 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
antagande av offert under maj 2013. 
 
• Förstudie av kaj i Bergkvara hamn, 64 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande antagande av offert 
     under maj 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande antagande av offert 
     under maj 2013. 
-----  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 51 av 52  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-08-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 203/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-05-20, 2013-06-04 och 2013-06-10, 2013-
08-13, personalutskottet 2013-06-11, donationskommittén 2013-05-23, Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2013-05-13, 2013-06-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 204/13 
AU § 256/13   12/KS0045 
Reparation kajen i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har uppdragit åt Håkan Anderssons Dyk och Anläggning AB i 
samarbete med Adebrants Ingenjörsbyrå AB undersöka konditionen och 
reparationsbehovet på kajerna i norra hamndelen i Bergkvara hamn. 
 
Kajutredning av norra hamndelen föreligger.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajen i Bergkvara hamn samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att beslutet 
kompletteras, att fatta ett principbeslut att reparera kajerna i Bergkvara hamn 
till användbart skick. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart  
     skick samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
-----  
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