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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2013-09-24, 09.00 – 15.30         
  
      
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C   
 Christofer Johansson, C  
 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      
 Hans Larsson, S tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S   
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP 
      
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
Utses att justera Sören Bondesson, S  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-09-25  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 205 - 227   

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Sören Bondesson  

   ..................................................................................................................................................................    
   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-09-24 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-25  Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-17  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum 205 

Kent Frost, ekonomichef 207 - 208 

Jan Ekdahl, biträdande socialchef  209 - 211 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 205 - 227 
 
§ 205 Företagsbesök 
§ 206 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-08-27 
§ 207 Månadsuppföljning januari – augusti 2013  
§ 208 Samverkan IT/ekonomi  
§ 209 Rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och Flyktingavdelningen  
§ 210 Ökat mottagande av nyanlända 
§ 211 Icke verkställda beslut kvartal II – 2013 
§ 212 Revidering beslutsattestanter 2013 
§ 213 Förfrågan fastighetsförsäljning, Torsås 43:8 
§ 214 Hemställan om medel från Garpens Vänner 
§ 215 Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun 
§ 216 Kommunledningen informerar 
§ 217 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i  
 Kalmar län 
§ 218 Delgivning, Översyn av riksintresse för friluftsliv under 2013 
§ 219 Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
§ 220 Motion – Utred förutsättningar att bygga ny skola i Torsås 
§ 221 Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 
§ 222 Redovisning delegationsärende 
§ 223 Anmälan arbetsutskottet 2013-09-03, personalutskott 2013-08-20 
§ 224 Förfrågan markköp/nyttjanderätt del av Torsås 2:42 
§ 225 Medverkan i projekt ”Full Koll” 
§ 226 Fastigheten Spelet 11 
§ 227 Utbyggnad av fiber 
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KS § 205/13   13/KS0022  
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Guldbolaget i Bergkvara AB, namnet har funnits i över 20 år men deras 
historia började redan 1965. Inriktningen är densamma, att erbjuda moderna 
produktionsmetoder för högklassigt designade ringar. 
 
Kanelen ”Strandbygget” där den nya ägaren informerade om verksamheten 
och hennes framtida tankar om bageriet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB där informerades om verksamheten samt 
planer gällande asfaltering, uppförande av staket med mera. 
 
Därefter avslutades med lunch i Bergkvara skola. 
-----  
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KS § 206/13   13/KS0022  
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-08-27 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-08-27. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 207/13   13/KS0012  
Månadsuppföljning januari - augusti 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari - april 2013. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en prognos på -2,0 mkr. 
 

 Prognosen exklusive synnerliga skäl: -0,4 mkr. Detta överskott beror främst 
på en periodisering av hyra. 

 Prognosen inklusive synnerliga skäl: -2,0 mkr. Detta beror på åtgärder 
beslutade av kommunfullmäktige 2012 vilka genomförs 2013 i enlighet 
med den i bokslutet gjorda avsättningen för synnerliga skäl. 

 
Bygg- och miljönämnden redovisar en prognos på +0,5 mkr. 
 

 Ökade bygglovsintäkter +0,25 mkr. 

 Våtmarksprojekt ej igångsatt +0,1 mkr. 

 Ökade kostnader bostadsanpassningsbidrag -0,4 mkr. 

 Ej tillsatta vikarier +0,2 mkr. 

 Avvaktat större insatser under första halvåret i avvaktan på att ny 
förvaltningschef tillträtt +0,35 mkr. 

 
Tekniska nämnden redovisar en prognos på -0,8 mkr. 
 

 Högre vinterväghållningskostnader än beräknat -0,3 mkr. 

 Mindre VA-intäkter än beräknat -0,5 mkr. 
 
Socialnämnden redovisar en preliminär prognos på -6,9 mkr.  
 
Bildningsnämnden redovisar en prognos på -0,5 mkr. 
 

 Kraftigt ökade kostnader för interkommunal ersättning inom grundskola 
och särskola. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 207/13, Månadsuppföljning januari - augusti 2013 
 
Finansförvaltningen redovisar en prognos på +4,3 mkr. 
 

 Ersättning Migrationsverket +1,2 mkr. 

 Justerat PO-pålägg +1,1 mkr. 

 Skatteintäkter +1,2 mkr. 

 Kommunal utjämning +0,6 mkr. 

 Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar -3,6 mkr. 

 Sänkt diskonteringsränta 0,9 mkr. 

 Återbetalning AFA försäkringspremier 2005-2006 (ej 
avgiftsbefrielseförsäkring) +4,7 mkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att kommunchefen formulerar frågor till socialnämnden gällande deras 
     preliminära prognos för januari – augusti 2013,  
 
att redovisning av frågorna redovisas vid ett extra sammanträde med kommun- 
     styrelsen,  
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - augusti 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 208/13 
AU § 296/13 
AU § 96/13   13/KS0019  
Samverkan inom IT- och växeltelefonistfunktionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef och tillika IT-chef Kent Frost informerar om ett eventuellt ökat 
samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt inom 
växeltelefonistfunktionen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att arbeta vidare med ett eventuellt 
     utökat samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt 
 
att i övrigt notera information. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på förändring på ekonomikontoret 
efter pensionsavgång i april 2014. Nuvarande redovisningsassistent lyfts upp till 
redovisningsekonom samt en ny ekonomiassistent rekryteras. 
 
I dag är tre personer anställda på IT-avdelningen varav en är sjukskriven. Avtal 
är tecknat med Kalmar kommun gällande IT-support fram till och med  
2013-11-01. 
 
Kommunchefen informerar om att intresse finns för ett samarbete från två 
kommuner i länet gällande växelfunktionen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till förändring på ekonomikontoret efter  
     pensionsavgång i april 2014, 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att fortsätta överläggning med  
     Kalmar kommun gällande fortsatt samarbete gällande IT, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 208/13, Samverkan inom IT- och växeltelefonist-
funktionen  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till förändring på ekonomikontoret efter  
     pensionsavgång i april 2014, 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att fortsätta överläggning med  
     Kalmar kommun gällande fortsatt samarbete gällande IT. 
----- 
Sändlista 
Ekonomichefen/tillika IT-chef 
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KS § 209/13 
AU § 263/13   13/KS0141 
Rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flykting-
avdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27 § 181 att avsätta del av medel för en 
granskning av kontrollrutiner på arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
 
Rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flyktingmottagningen daterade 
2013-07-11 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att bjuda in biträdande socialchef till kommunstyrelsen 2013-09-24 för en  
     redovisning utifrån PwC:s upprättade rådgivningsrapporter daterade  
     2013-07-11, 
 
att notera rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flyktingavdelningen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-09-24 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar de åtgärder som gjorts utifrån 
PwC:s rådgivningsrapport. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från biträdande socialchef gällande rådgivnings- 
     rapporter – Översyn av Vågen och flyktingavdelningen. 
-----  
Sändlista 
Revisionen
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KS § 210/13 
AU § 288/13 
AU § 195/13 
AU § 179/13 
AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in till ett informationsmöte med Länsstyrelsen med anledning av ökat  
     mottagande av nyanlända, 
 
att integrationsenheten lämnar en lägesrapport över de flyktingar som idag 
     finns i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 210/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Martina Almqvist, Länsstyrelsen redovisar ärendet. 
 
Integrationsuppdraget är att överlägga och träffa överenskommelse med 
kommunerna om flyktingdeltagande. 
 
Prognos 2013 – 2017: 54 000 asylsökande (Syrien, Somalia, Afghanistan och 
Eritrea). 
 
Cirka 6 000 personer med uppehållstillstånd väntar på kommunplacering varav 
cirka 400 i Kalmar län. 
 

Torsås kommun 
 
Utrikesfödda kvinnor och män 2012: cirka 7,5 procent. 
 
Mottagna nyanlända 2012: 26 stycken (överenskommelse 20 stycken). 
 
Antal anvisningsbara platser: 8 stycken (överenskommelse totalt 15 stycken). 
 
Mottagna via anvisning 2012: 25 stycken (överenskommelse 8 stycken). 
 
Förslag till ny total överenskommelse 55 stycken (46 varav anvisningsbara 
platser). 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att idag finns det fyra 
ensamkommande flyktingbarn i Torsås och att två till väntas i augusti 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 78 att godkänna tillförordnad 
bildningschef Lisbeth Kromnows svar om ökat mottagande av nyanlända.  
 
Arbetsförmedlingen genom Thomas Andersson lämnar 2013-03-05 följande 
synpunkter: 
 
Etableringsuppdraget bygger på ett väl utvecklat samarbete mellan Arbets- 
förmedling, kommun och andra aktörer och hänvisar till den lokala 
överenskommelse som finns.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 210/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på överenskommelse  
     om ökat mottagande av nyanlända, 
 
att notera informationen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 2013-08-21 § 91 beslutar att Torsås kommun tar emot  
27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara platser. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en redovisning av social-  
     nämndens beslut gällande mottagande av nyanlända. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande socialchef Jan Ekdahls tjänsteskrivelse daterad  
     2013-05-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-09-24 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämnden beslut 2013-08-21  
§ 91 att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara 
platser. 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande socialchefens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige  
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KS § 211/13 
AU § 289/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal II, 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 II, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 17 
Typ av bistånd: Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (2)+ 1*  
Antal dagar från beslut till rapportering: Boendestöd 10 751 

 Daglig verksamhet 6 748 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 518 + 116* 
Antal män: 3, 2, 1* 
Antal kvinnor 6, 4, 2 
 
När det gäller boendestöd (9 beslut) och daglig verksamhet (6 beslut) så är 
dessa beslut fattade under perioden 2006-01-01 till 2012-02-25 men inte 
verkställt fullt ut. Någon rapportering av dessa ej verkställda beslut har inte 
gjorts tidigare. 
 
Individ- och familjeomsorgen (2beslut) har under kvartal II, 2013 verkställt ett 
av besluten. Ytterligare ett beslut * har tillkommit i redovisningen. Detta avser 
ett beslut som fattats under kvartal IV, 2012. Under kvartal II, 2013 har denna 
ansökan återtagits. 
 
En Lex- Sarah anmälan är gjord och skickad till Inspektionen för Vård och 
Omsorg 2013-07-16.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 211/13, Icke verkställda beslut kvartal II, 2013    
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en uppföljning av vidtagna  
     åtgärder utifrån rapporten över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-09-24 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar de åtgärder som gjorts utifrån 
redovisningen av icke verkställda beslut kvartal II, 2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera biträdande socialchefens redovisning. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 212/13 
AU § 277/13 
KS § 5/13 
AU § 22/13   13/KS0018 
Beslutsattestanter 2013  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2013-01-01: 
 

Driftbudget   

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Per Lindberg Personalsekreterare Kenth Norrman  

1150 Turistansvarig Lise-Lotte Gustavsson Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

     
Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand kommunchef Jan Darrell  
Och i andra hand ekonomichef Kent Frost alla ansvarsområden. 
Lise-Lotte Gustavsson tjänstledig till och med 2013-08-19, vikarie Ann-Sofie Gränefält. 

 

Investeringsbudget  

Projekt Beskrivning Attestant Ersättare 
 
1111 Bredband Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1112 Datautrustning Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

1899 Kommunstyrelsen oför-  Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

                delat, markköp                   

  

Balanskonton som är kopplade till:  

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

11 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1122 
Ekonomiassistent, 
Kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 212/13, Beslutsattestanter 2013, revidering 
 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Per Lindberg 
Personalsekreterare Kent Norrman 

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   Personalchef Per Lindberg 
     Personalsekreterare Kenth Norrman 
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Per Lindberg 
                           Personalsekreterare Kenth Norrman  
912           Finansförvaltningen           Kent Frost                    Kommunchef Jan Darrell  
 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort som ersättare för löne- 
     handläggarna och att Ann-Sofie Gränefält blir ny attestant efter turism- 
     ansvarig Lise-Lotte Gustavsson samt  
 
att godkänna revideringen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort som ersättare för löne- 
     handläggarna och att Ann-Sofie Gränefält blir ny attestant efter turism- 
     ansvarig Lise-Lotte Gustavsson samt  
 
att godkänna revideringen. 
-----  
Sändlista 
Ann-Sofie Gränefält 
Ekonomikontoret 
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KS § 213/13 
AU § 269/13   13/KS0142 
Förfrågan fastighetsförsäljning, Torsås 43:8 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från fastighetsägaren till Torsås 43:8 om Torsås kommun 
är intresserad av att köpa fastigheten Torsås 43:8. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att köpa fastigheten Torsås 43:8. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att köpa fastigheten Torsås 43:8. 
-----  
Sändlista 
Ägaren till fastigheten Torsås 43:8 
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KS § 214/13 
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 diskussion 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 
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Fortsättning § 214/13, 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 § 214/13, 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 2013-08-27: 
 
att notera information om Garpen samt  
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efterhöra med föreningen Garpens Vänner vem som blir nytt värdpar ute 
     på Garpen samt 
 
att bjuda in det nya värdparet till kommunstyrelsen för en presentation. 
-----  
Sändlista 
Anders Mårtensson 
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KS § 215/13 
AU § 283/13 12/KS0127 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en 
utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. 
Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en 
bevarad kulturell identitet. 

  
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården ska skriftligt 
inlämnas senast 2013-09-30 till Karlskrona kommun. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-08-20 § 126 att godkänna yttrandet 
”Det som i planförslaget bedöms beröra Torsås kommun gäller i huvudsak 
Kalmarsund – samordning av vindkratsetableringar samt åtgärder för att 
förbättra vattenkvalitén. Båda frågorna stämmer med intentionerna i Torsås 
kommuns översiktsplan”. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens yttrande som sitt eget. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens yttrande som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Karlskrona kommun 
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KS § 216/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Tekniknod. 

 Eventnod. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 217/13 
AU § 290/13 
AU § 111/13 
AU § 90/13   13/KS0057 
Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom 
i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunstyrelserna i länets tolv kommuner och landstings-
styrelsen våren 2010 avger ett gemensamt yttrande till socialstyrelsen över de 
preliminära nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom så 
tas följande beslut i styrelserna: ”Att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans 
med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- 
och omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och 
indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Att 
resultatet av kvalitetssäkringen/uppföljningen ska redovisas till respektive styrelse 
kontinuerligt.”  

 
Programmet är ett mål- och utvecklingsprogram. Det är ett konkret program 
som visar på vad olika professioner i omsorg och vård ska ta ansvar för. Det 
visar också vilken kompetens som krävs för att professionerna ska kunna ta sitt 
ansvar.  
 
I samtliga verksamheter som ger omsorg och vård till personer med demens-
sjukdom krävs det förbättringar för att nå de mål som finns i programmet. 
Utifrån programmet kan organisationerna steg för steg genomföra de för-
bättringar som krävs för att nå målen. 

  
I programmet finns ett antal frågor för kontinuerlig uppföljning. För 
genomförandet av kvalitetssäkringen krävs att frågorna bearbetas för att 
möjliggöra datainsamling och analys. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden gällande - Programmet för omsorg  
     och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Landstinget i Kalmar län återkallar skrivelsen avseende Program för omsorg 
och vård till personer med demenssjukdomar i Kalmar län. Landstinget har 
inte färdigberett ärendet. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 217/13, Program för omsorg och vård till personer 
med demenssjukdom i Kalmar län 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 2013-08-21 § 90 att implementera programmet för 
omsorg och vård till personer med demenssjukdom som bygger på de 
nationella riktlinjerna från 2010. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att notera socialnämndens beslut gällande program för omsorg och vård till  
     personer med demenssjukdom i Kalmar län samt 
 
att översända socialnämndens beslut 2013-08-21 § 90 till Landstinget i Kalmar  
     län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår eftersom arbetsutskottet har noterat socialnämndens beslut 
     samt överlämnat det till Landstinget i Kalmar län. 
-----  
  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 37   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-09-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 218/13 
AU § 266/13   13/KS0143 
Delgivning, Översyn av riksintressen för friluftsliv under 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen arbetar under 2013 med att se över områdena av riksintresse för 
friluftsliv samt kulturmiljövården genom att uppdatera kunskapen om 
områdena samt eventuellt föreslå förändringar av befintliga eller föreslå nya 
riksintressen. 
 
I Kalmar finns tretton områden av riksintresse för friluftsliv, varav sex ligger 
på Öland. Dessa ska skyddas mot påtaglig skada och är viktiga att ta hänsyn till 
vid bland annat den fysiska planeringen. 
 
Länsstyrelsen vill ta del av synpunkter på nuvarande riksintresseområdena och 
eventuella förslag på ytterligare områden som är av riksintresse för friluftslivet. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar planarkitekt Fredrika Ternelius 
förslag på yttrande daterat 2013-08-27.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att godkänna upprättat yttrande från planarkitekten som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande översyn av riksintressen för  
     friluftsliv under 2013. 
-----  
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KS § 219/13 
AU § 270/13 
KS 114/13 
AU § 143/13 13/KS0079  
Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
      
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson har i ett öppet brev till politiker i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden i Torsås kommun ställt följande frågor: 
 
1. Vilka beslut är du som politiker beredd att ta för att förbättra skolmiljön 

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

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

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

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att som svar på brevet gällande ombyggnad av Torskolan hänvisas till pågående  
     lokalutredning samt 
 
att överlämna Marie Janssons öppna brev till kommunfullmäktige.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Enligt begäran från ordförande Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet 
mellan 20.55 - 21.00.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses brevet besvarat. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 37   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-09-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 219/13, Öppet brev gällande ombyggnad 
Torskolan 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses brevet besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 220/13 
AU § 271/13 
AU § 88/13 
KF § 23/13   13/KS0040 
Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att även 
alternativet nybyggnad av skola medtages i fastighetsutredningen.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till lokalutredningen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 221/13 
AU § 272/13 
AU § 89/13 
KF § 24/13   13/KS0041 
Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, kommunfullmäktigeledamot och Östen Barrdahl, ersättare i 
kommunfullmäktige hemställer i en motion att bildningsnämnden med det 
snarast ger Torsås Fastighets AB uppdraget att ta in offerter på renovering av 
högstadiebyggnaden och så snart som möjligt börja renovera densamma.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     lokalutredningen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 222/13 
AU § 260/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
augusti 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under augusti 2013. 
 

 Vikarierande turismansvarig under rekrytering av ordinarie. 

 Tillsvidareanställning av turismansvarig. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     augusti 2013. 
-----  
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KS § 223/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-09-03, personalutskottet 2013-08-20. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 224/13 
AU § 278/13 
AU § 242/13 13/KS0124 
Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Gill Agelstam, Torsås gällande att få köpa eller nyttja 
del av fastigheten Torsås 2:42. Fastigheten gränsar till Torsås 52:1. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter komplettering av planbestämmelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Planbestämmelser 1978-11-20 över området säger allmän plats, park eller 
plantering. 
 
Ägaren till fastigheten Torsås 44:1 synpunkter på att avyttra/arrendera ut 
marken. 
 

 Torsås kommun behöver denna mark under vintern för att lägga snön som 
plogas bort från vägen. 

 Vill inte gå på annans tomt/arrende för att klippa/rensa häcken som står 
vid tomtgränsen. 

 Har i cirka 30 år underhållit markbiten och kan tänka sig att fortsätta med 
detta. 

 Vill att Torsås 2:42 förblir ett grönområde och ingen parkeringsplats eller 
uppställningsplats. 

 
Enligt tekniska chefen Tommie Sigvardsson så används området till att lägga 
upp den snö som plogas bort från Salviagatan.  
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att framställan avslås med hänvisning till att 
området är parkmark samt att under vintertid används marken till att lägga upp 
den snö som plogas bort från Salviagatan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 224/13, Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del 
av Torsås 2:42 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om markköp/nyttjanderätt på del av Torsås 2:42. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om markköp/nyttjanderätt på del av Torsås 2:42. 
-----  
Sändlista 
Gill Agelstam, Torsås   
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KS § 225/13   13/KS0119 
Medverkan i projekt ”Full Koll” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun genomförde 2012 enkäten LUPP bland unga i kommunen. 
Resultatet för Torsås visar att unga i åttonde klass, andra ring på gymnasiet och 
unga mellan 19-25 år inte känner sig delaktiga i kommunens utveckling.  
 
Torsås kommun erbjuds tillsammans med Nybro och Emmaboda vara pilot-
kommun för en digital satsning ”Full Koll”. 
 
Kumulus efterhör om Torsås kommun väljer att vara delaktig i projektet 
genom att delegera till en eller två politiker samt en eller två tjänstemän att bli 
kontaktpersoner i projektet ”Full Koll”. 
 
Sören Bondesson, S informerar om att bildningsnämndens arbetsutskott har 
ställt sig bakom medverkan i projektet och att Maria Karlsson och Nina 
Gimerstedt utsetts som kontaktpersoner.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i projektet ”Full Koll” samt 
 
att utse Maria Karlsson och Nina Gimerstedt till kontaktpersoner i projektet.  
-----  
Sändlista 
Kumulus 
Bildningsnämnden 
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KS § 226/13   12/KS0145 
Fastigheten Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
I upprättat köpeavtal gällande Spelet 11 sägs att köparen skall inom ett år från 
avtalets undertecknande tillse att arbetet fortskridit så långt att grunden är lagd 
och att uppförande av byggstomme ovan bottenplattan eller bjälklag påbörjats, 
samt hävda tomten i största möjliga utsträckning. 
 
Enligt köparen kommer detta inte att kunna uppfyllas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lämna anstånd med betalning av fastigheten till och med 2014-09-24. 
-----  
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KS § 227/13   13/KS0006 
Utbyggnad av fiber 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar frågan gällande att bygga ut Torsås Fastighets AB:s 
lokaler med fiber. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att stämma av med Borgholms kommun gällande deras utbyggnad med fiber. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
 
 
 
 
 


