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  Närvarande § 
Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare 252 – 293 

Sven-Erik Tornéus, S ej tjänstgörande ersättare 252 – 293 

Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare 252 – 293 

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 252 – 293 

Ann-Sofie och Robin Värdpar Garpen  252 

Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner  252 

Frida Portin, Garpens Vänner 252 

Thomas Axelsson, Garpens Vänner 252 

Kent Frost, ekonomichef 254 – 258 

Jan Ekdahl, biträdande socialchef 254 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 252 - 293 
 
§ 252 Besök av Garpens nya värdpar 
§ 253 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-10-29 
§ 254 Månadsuppföljning januari – oktober 2013   
§ 255 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- 
 reserv (RUR) 
§ 256 Ansökan om anstånd, VA 
§ 257 Upphandling ekonomisystem 
§ 258 Gemensam internkontrollplan för Torsås kommun 2014  
§ 259 Regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer 
§ 260 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
 förtroendevalda 
§ 261 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar samt 
 kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 2013 
§ 262 Skrivelse gällande avtal om disposition av simbadsanläggning 
§ 263 Försäljning av Våghuset, Bergkvara 
§ 264 Markförvärv, Bergkvara 2:33 
§ 265 Markupplåtelse på ”Sjöslätten” för utegym 
§ 266 Älgskyttebana, Hallgärde 
§ 267 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder, 
 Norra Tångs Bollklubb 
§ 268 Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 
§ 269 Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-2016 
§ 270 Lokalutredning, sammanställning av yttrande 
§ 271 Trygghetsboende Sophiagården, upphäva beslut 
§ 272 Implementering av VA-planen 
§ 273 Riskklassning enligt MIFO fas 1, deponier ägda av Torsås kommun 
§ 274 Verksamhetsberättelse 2012, Konsument Södra Småland 
§ 275 Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 276 Delårsrapport 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 277 Delårsbokslut 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 278 Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet 
§ 279 Kommunledningen informerar 
§ 280-282Redovisning delegationsärende 
§ 283 Delgivning, Remiss – En effektivare plan- och bygglovprocess 
§ 284 Delgivning, Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas 
 För Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 
§ 285 Delgivning, Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur 
 I Kalmar län 
§ 286 Delgivning, Riskklassat potentiellt förorenat område på fastigheten 
 Bergkvara 2:15 
§ 287 Delgivning, Utbyggnad av fiber 
§ 288 Delgivning, Medlemsremiss Coompanion Kalmar län 
§ 289 Ansökan om bidrag, Jul i Slöjdriket 
§ 290 Anmälan arbetsutskottet 2013-10-18, 2013-10-23, 2013-11-05, 
 personalutskott 2013-10-22, 2013-11-12, Torsås Bostads AB/Torsås 
 Fastighets AB 2013-09-29, 2013-10-24 
§ 291 Bidrag till Torsås Ryttare 
§ 292 Ansökan om markägartillstånd, Vision Bergkvara 
§ 293 Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges 
 beslut i Torsås kommun 
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KS § 252/13 
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 förvaltningar.  
 
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 § 252/13, 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 § 252/13, 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 2013-09-24: 
 
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. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-11-26 
 
Ann-Sofie och Robin nytt värdpar på Garpen från och med 2014 presenterar 
sig och sina tankar för Garpen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 252/13, Skrivelse Garpens Fyrplats 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera information från Garpens nya värdpar, 
 
att ärendet, återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 253/13   13/KS0020  
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-10-29 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-10-29. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 254/13   13/KS0012  
Månadsuppföljning januari - oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari - oktober 2013. 
 

Kommunstyrelsen redovisar en prognos på -1,5 mkr. 
 
Av posten ”synnerliga skäl” har 1,1 mkr använts och 1,4 mkr återstår. Av dessa 
är 0,45 mkr upparbetade men ej betalda. Återstår alltså 1 mkr av dessa 
synnerligare skäl. 
 

Bygg- och miljönämnden redovisar en prognos på +1,0 mkr. 
 

 Bygglovsintäkter +0,3 mkr. 

 Ler planer görs i egen regi +0,2 mkr. 

 Emnabo grundvattenförorening +0,135 mkr. 

 Vakant del av tjänst som inte besatts samt tjänstledighet +0,2 mkr. 

 Bostadsanpassningsbidrag -0,4 mkr. 

 Större statsbidrag än budgeterat +0,2 mkr. 

 Ej fördelade medel som inte använts +0,2 mkr. 

 Mindre överskott på flera konton +0,165 mkr. 
 

Tekniska nämnden redovisar en prognos på -0,2 mkr. 
 
Gata/park: -0,2 mkr på grund av högre vinterväghållningskostnader än 
Beräknat. 
 

Socialnämnden redovisar en prognos på -9,55 mkr.  
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl lämnar en lägesrapport utifrån 
socialnämndens månadsuppföljning. 
 
När de preliminära budgetramarna för 2013 beslutas i mitten av 2012 var 
volymen biståndsbedömda hemtjänsttimmar 73-74 000 per år. Vid uppföljning 
i oktober 2013 konstaterades att det förväntade utfallet hamnar kring  
96-97 000. Detta innebär en merkostnad på cirka 8,1 mkr. 
 
Förvaltningen tvingas hyra in personal på både lednings- och individ och 
familjehems-sidan vid vakanser.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 254/13, Månadsuppföljning januari - oktober 2013 
 
Institution för barn och ungdom beräknas underskott med cirka 0,9 mkr. Detta 
beror på en kraftig ökning av antalet placeringar under 2013. 
 
Inom nattpatrullen går tre personer utöver budget till en merkostnad på cirka 
1,4 mkr. 
 
Underskott finns även på konto för boendestöd med cirka 0,6 mkr och 
integrationsenheten med cirka 0,4 mkr. 
 
Åtgärder har vidtagits i form av nya schabloner och ett nytt daoriserat 
planeringssystem inom hemtjänsten.  
 
Det är också av största vikt att personalsituationen inom lednings- och individ 
och familjeomsorgens funktion är stabil. 
 
Arbete pågår även för att minska det stigande antalet placeringar på 
institutioner och erbjuda lösningar på hemmaplan. 
 

Bildningsnämnden redovisar en prognos på -0,5 mkr. 
 

 Kostnaderna för interkommunal ersättning inom grundskola och särskola 
överskrider budget. 

 Ingen kompensation för ökade skolskjutsar från kommunfullmäktige. 

 Sparkrav motsvarande 1,5 mkr har lagts ut på enheterna men förväntas inte 
ge full effekt. 

 

Finansförvaltningen redovisar en prognos på +5,9 mkr. 
 

 Ersättning Migrationsverket (avser 2012) 1,2 mkr. 

 Justerat PO-pålägg 1,1 mkr. 

 Skatteintäkter 1,2 mkr. 

 Kommunal utjämning 0,6 mkr. 

 Återbetalning AFA försäkringspremier 2005-2006 6,3 mkr. 

 Nedskrivning omsättningstillgångar -3,6 mkr. 

 Sänkt diskonteringsränta -0,9 mkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - oktober 2013. 
-----  
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KS § 255/13 
AU § 341/13   13/KS0170 
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultat-
utjämningsreserv (RUR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på Riktlinjer för God ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag på riktlinjer för God ekonomisk hushållning  
     och resultatutjämningsreserv (RUR). 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag på riktlinjer för God ekonomisk hushållning  
     och resultatutjämningsreserv (RUR). 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 256/13 
AU § 390/13   13/KS0026 
Ansökan om anstånd, VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under en viss tid, längts tio år, om avgiften uppgår till 
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och övriga omständigheter, om fastighetsägare så begär och godtagbar säkerhet 
ställs. 
 
Från fastighetsägare har inkommit in en begäran om att få anläggningsavgiften 
för VA fördelat på 15 år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja inkommen begäran, att anläggningsavgiften för VA fördelas på 15 år. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja inkommen begäran, att anläggningsavgiften för VA fördelas på 15 år. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 257/13 
AU § 391/13   13/KS0026 
Upphandling ekonomisystem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika IT-chef Kent Frost informerar om att nuvarande avtal 
gällande ekonomisystemet upphöra att gälla 2014-12-31, med möjlighet till två 
års förlängning. 
 
Från Kalmar kommun föreligger en fullmakt, om Torsås kommun vill 
medverka vid ny upphandling gällande ekonomisystem. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i upphandlingen med Kalmar kommun samt 
 
att lägga till en avropstid som passar Torsås kommuns förutsättningar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i upphandlingen med Kalmar kommun samt 
 
att lägga till en avropstid som passar Torsås kommuns förutsättningar. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 258/13  13/KS0189 
Interkontrollplan för Torsås kommun 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på gemensam interkontrollplan för Torsås kommun 2014 föreligger. 
 
Uppföljning av 
 

 Finns rutin för att minska sårbarheten i organisationen vid sjukdom eller 
annan frånvaro? 

 Finns rutin och följs delegationsordning? 

 Finns rutin och följs gällande sekretesslagstiftning? 

 Finns fastställda rutiner för ärendehantering och/eller blir ärenden 
föresenade/glömda? 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan för Torsås kommun  
     2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
Bildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Biträdande socialchef 
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KS § 259/13 
PU § 52/13   13/KS0019  
Regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör om vilka regler som gäller vid lönesättning av 
tillfälligt förordnande av chefer. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05 § 362 att uppdra åt personalutskottet att 
se över gällande riktlinjer när det gäller lön för tillförordnande chefer. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-11-12: 
 
att uppdra åt personalchefen att till kommunstyrelsen 2013-11-26 redovisa 
     regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer när reglerna för lönesättning av tillfälligt förordnaden 
     av chefer är klara.  
-----  
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KS § 260/13 
PU § 49/13 
PU § 45/13 
AU § 300/13 
AU § 281/13 
PU § 36/13 13/KS0134 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om gällande arvodes- och pensionsregler 
(arvodesreglemente) kan delges elektroniskt till ledamöterna. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-08-20: 
 
att delge ledamöterna i kommunstyrelsen, arvodesreglementet elektroniskt. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram reglerna för riksdagsledamöternas 
     avgångspensioner samt Sveriges kommuner och landstings regler för 
     kommunalrådspensioner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-01 
 
 Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S yrkar att upphäva kommunfullmäktiges beslut  
2003-04-23 § 18 gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda samt att uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på 
pensionsregler för förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för 
riksdagsledamöter.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på pensionsregler för  
förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för riksdagsledamöter.  
  

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på pensionsregler för  
     förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för riksdagsledamöter.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 260/13, Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
 
Personalutskottets behandling 2013-10-22 
 
Personalchefen redovisar Sveriges kommuner och landstings riktlinjer gällande 
preliminära bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroende-
valda – 2013-10-20. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-10-22: 
 
att inhämta partigruppernas synpunkter på Sveriges kommuner och landstings 
     riktlinjer gällande preliminära bestämmelser om omställningsstöd och  
     pension för förtroendevalda – 2013-10-20, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2013-11-13.  
 

Personalutskottets behandling 2013-11-12 
 
Personalchefen redovisar förslag till bestämmelser om omställningsstöd  
och pension för förtroendevalda i Torsås kommun. 
 

Personalutskottet föreslår 2013-11-12 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
     och pension för förtroendevalda i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade bestämmelser om omställningsstöd 
     och pension för förtroendevalda i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 261/13 
AU § 342/12   13/KS0047 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2013 
samt kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I februari 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska 
erbjuda 40 stycken ungdomar feriearbete under sommaren 2013. Åldern på 
ungdomarna är 17 och 18 år eller att de går i särskola. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
1993, 1  
1994, 1  
1995, 21 
1996, 23 
 
Totalt: 46 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade tio stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete. Alla som sökte och var i rätt ålder eller 
gick på särskola fick chansen till sommar jobb och det var sjutton killar och 
nitton tjejer som fick feriearbete och utav dessa var det fyra stycken som gick 
på särskolan. 
(Det var ytterligare fem ungdomar som var yngre som hade sökt feriearbete 
samt två killar från Litauen). 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1993      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   
 
1994      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   

 
1995       948 timmar x 60 kronor  =   56 880 kronor 
16       42 timmar OB veckoslut x 48:30 =     2 028:60 
     
1996       1 137 timmar x 50 kronor =   56 850 kronor 
18       191 timmar OB veckoslut x 48:30 =     9 225:30 

 
      Summa                        = 132 903:90 
      PO-avgift 15,49%                       =   20 586:81 

 
Total kostnad    =  153 490:71 
Fortsättning 
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Fortsättning § 261/13, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2013 samt kostnaderna för kommunala 
feriearbeten enligt LUPP 2013 
 
Hur ser det ut i Torsås kommun idag och hur vill ni att det ska se ut i 
framtiden? Vad ska göra Torsås kommun till den bästa kommunen att bo i nu 
och i framtiden? 
 
Tillsammans med ungdomssamordnare Nina Gimerstedt har sju ungdomar 
arbetat med detta. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1996      180 timmar x 50 kronor                        =   9 000 kronor 
1   
 
1997      270 timmar x45 kronor                        = 12 150 kronor 
3   

 
1998       90 timmar x 45 kronor  =   4 050 kronor 
1  
     
1999       90 timmar x 40 kronor  =   3 600 kronor 
1          

 
      Summa                        = 28 800 kronor 
      PO-avgift 15,49%                       =   4 461:12 

 
Total kostnad    =  33 261:12 

 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2013 kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 
     2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2013 kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 
     2013. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 262/13 
AU § 375/13 
KS § 244/13 
AU § 334/13   13/KS0071 
Skrivelse gällande avtal om disposition av simbadsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell lämnar en 
lägesrapport utifrån sammanträffandet med VD Kristoffer Lindkvist, Möre 
Hotell. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2013-10-29: 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29 § 14 att ordförande Håkan Algotsson, 
C, Eva-Kristina Berg, C och Roland Swedestam, S fortsätter förhandlingen 
med Möre Hotell för att kunna energieffektivisera simhallen. 
 
Från Möre Hotell föreligger resultatbudget, verksamhetsplan samt räddnings-
plan. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar en omförhandling av hyresavtalet daterat  
2010-08-16 med Möre Hotell. 
 
Vid av ordförande vald proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Mona Magnussons, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att hyresavtalet daterat 2010-08-16 med Möre Hotell ska omförhandlas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Roland Swedestam, S har lämnat in en skrivelse med anledning av kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotssons, C uttalande i tidningsartikel  
2013-11-01 gällande simhallsarrendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/13, Skrivelse gällande avtal om disposition av 
simbadsanläggning 
  
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons, C redovisar innan någon 
förhandling börjat, att omförhandling kommer att sluta närmare 2 mkr per år, 
en höjning med 0,8 – 0,9 mkr. Efter detta kommer inte Swedestam att 
medverka i någon meningslös förhandling, när Algotsson anser att kommunen 
ska stå för hela driftskostnaden av simhallen. 
 

Arbetsutskottets beslutar 2013-11-19: 
 
att notera inkommen skrivelse från Roland Swedestam, S, 
 
att delge kommunstyrelsen skrivelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från Roland Swedestam, S. 
-----  
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KS § 263/13 
AU § 279/13 
AU § 245/13   13/KS0129 
Försäljning av Våghuset, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Bergkvara Samhällsförening om att få överta 
Våghuset i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta förslag till överlåtelseavtal för Våghuset samt 
 
att upprätta förslag på avtal om markdisposition på fastigheten Bergkvara 2:1. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Förslag på överlåtelseavtal för Våghuset samt avtal om markdisposition på 
fastigheten Bergkvara 2:1 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att ställa sig positiva till att teckna avtal gällande Våghuset i Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat överlåtelseavtal med Bergkvara Samhällsförening  
     avseende ”Våghuset” på fastigheten Bergkvara 2:1.  
-----  
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening 
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KS § 264/13 
AU § 343/13 
AU § 243/13 13/KS0125 
Markförvärv, Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att säkerställa framtida möjligheter för expansion av Automatlego i 
Bergkvara AB, hemställer företagets VD Povel Varga om att få förvärva 10 000 
kvm i anslutning av fastigheten Blocket 1 i Bergkvara.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Automatlego i Bergkvara AB, 
 
att upprätta förslag på köpeavtal med Automatlego i Bergkvara AB gällande 
     Bergkvara 2:33. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
-----  
Sändlista 
Automatlego i Bergkvara AB 
För kännedom till tekniska nämnden 
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KS § 265/13 
AU § 344/13 
AU § 244/13   13/KS0128 
Markupplåtelse på ”Sjöslätten” för utegym 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Visions Bergkvara om att få mark upplåten vid 
Hossan för att inrätta en lekplats. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att inhämta mer information i ärendet, därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Förfrågan som inkommit från Bergkvara Samhällsförening gäller att få ta del av 
cirka 250 kvm på fastigheten Bergkvara 2:1 ”Sjöslätten” för placering av ett 
utegym. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat avtal med Bergkvara Samhällsförening om mark- 
    disposition på ”Sjöslätten” för utegym. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal med Bergkvara Samhällsförening om mark- 
    disposition på ”Sjöslätten” för utegym. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening 
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KS § 266/13 
AU § 346/13 
AU § 241/13   13/KS0114 
Älgskyttebana, Hallagärde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb är en ideell förening bildad 1963. Klubben 
har sin huvudsakliga verksamhet i Övraby utanför Söderåkra där klubben i 
dagsläget har tillgång till både en älgbana med löpande djurfigur upp till 80 
meters avstånd samt en hagelskyttebana där målen består av lerduvor. 
 
Banan ligger på en privatägd fastighet där klubben arrenderat mark under 50 
år. Denna arrendeperiod löper ut 2013-08-01 och markägaren har valt att inte 
förlänga kontraktet efter detta datum. 
 
Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb genom ordförande Mikael Nilsson efterhör 
om kommunen kan erbjuda ett markområde med lämpliga grundförutsätt-
ningar för en älgbana (acceptabelt skyddsavstånd till bebyggelse, elanslutning 
med mera) samt vilket ekonomiskt stöd och/eller arbetsinsats som klubben 
kan räkna med. 
 
Före detta tillförordnad samhällsbyggnadschef hänvisar till att kommunen har 
ingen egen mark som spontants kan användas. 
 
Enhetschef Karin Seebass informerar att jaktskytteklubben har rätt att få 
kommunalt bidrag för den ungdomsverksamhet som bedrivs i klubben under 
förutsättning att föreningen uppfyller villkoren för att få bidrag. 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att områdeschefen för 
ARE/Vågen är öppen för en dialog gällande arbetsinsatser för föreningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att undersöka om möjligheter finns att upplåta mark till Torsås-Söderåkra  
     Jaktskytteklubb på före detta soptippen Hallagärde.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Länsstyrelsen anser för närvarande att det inte är lämpligt med en 
älgskyttebana i anslutning till deponin. Som grund för detta ligger dels att det 
finns risk för människors hälsa att vistas på en deponi som inte är sluttäckt. 
Vidare så finns det risk för explosion på grund av uppkommen gas från 
deponin. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 266/13, Älgskyttebana, Hallagärde 
 
Vidare så finns det krav på verksamhetsutövaren att förhindra okontrollerat 
tillträde, att grindar är låsta när deponin är obemannad och att det finns system 
för kontroll och tillträde som är ägnat att upptäcka och förhindra illegal 
deponering. Detta är också en aspekt i sammanhanget som det visserligen kan 
finnas en lösning för. 
 
Då en deponi har sluttäckts bör verksamhetsutövaren i samråd med tillsyns-
myndigheten titta på aspekten vad deponin kan användas för i framtiden. En 
sluttäckning är en stor investering. Skyddet av sluttäckningen är en viktig 
aspekt att titta på. Vidare så kan explosionsriksen finnas kvar efter sluttäckning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att upplåta mark till Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb på före 
     detta soptippen Hallagärde med hänvisning till Länsstyrelsens synpunkter, 
 
att meddela Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb att Torsås kommun inte har  
     någon lämplig mark att hyra ut för uppförande av en älgskyttebana.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att upplåta mark till Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb på före 
     detta soptippen Hallagärde med hänvisning till Länsstyrelsens synpunkter, 
 
att meddela Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb att Torsås kommun inte har  
     någon lämplig mark att hyra ut för uppförande av en älgskyttebana.   
-----  
Sändlista 
Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb  
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KS § 267/13 
AU § 348/13   13/KS0175 
Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder, 
Norra Tångs Bollklubb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Tångs Bollklubb har kommit in med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
Smålandsidrotten, Energikontoret Sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 
 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 134 att skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av ekonomiska  
     medel, med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta ändamål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återlämna ärendet till bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning 
     till antagen budget 2014 för bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 268/13 
AU § 350/13   13/KS0166 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att ge stöd till brottsoffer 
och deras anhöriga som bedöms behöva det. 
BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta åtagande enligt 
SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
bemötande av brottsdrabbade. Vi ger kostnadsfritt stöd, råd och information 
till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som 
drabbats av brott, dels genom samtal med en stödperson, dels genom de 
vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till 
målsägande och vittnen i samband med rättegången. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tio (10) aktiva stödpersoner och sjutton 
(17) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för 
att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis 
och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 574 kronor för 2014. 
 
Verksamhetsberättelse 2012 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2014 med 13 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2014 med 13 000 kronor. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
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KS § 269/13 
AU § 379/12   13/KS0029 
Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-
2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungas uppväxt spelar roll för regionen utveckling och Regionförbudet har 
länge arbetat aktivt med dessa frågor. Regionförbundet finner stöd för arbetet 
såväl i OECD:s  rapport som i RUSen och det ingår som en del i arbetet med 
befolkning i balans. 
 
Den 25 oktober 2013 beslutar Regionförbundet styrelse att: 
 

 Arbetet med ungdomspolitiken bedrivs av ansvarig tjänsteman på 
Regionförbundet, en ungdomsstrateg, som håller samman arbetet, 

 Föreslår kommunerna att under tre år, 2014-2016, avsätta tre kronor per 
invånare för arbetet 

 Regionförbundet medfinansierar med lika mycket som kommunerna i form 
av regionala utvecklingsmedel. 

 
Svar på Regionförbundets erbjudande enligt ovan önskas senast 2013-12-18. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i arbetet med regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar 
     län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i arbetet med regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar 
     län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 270/13 
AU § 373/13  13/KS0145 
Lokalutredning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden 

 Del 1: Inga synpunkter. 

 Del 2: Utökning av lokalbehov i kommunhusen. Integrera kontorets 
verksamhet för att skapa en sammanhållen förvaltning, kontor och 
kommunförråd ligger nära varandra. 

 Del 3: Sammanbyggnad av kommunhusen med gemensam entré samt 
kontorsrum eller sammanträdesrum. En ombyggnad och uppfräschning av 
befintliga hus. 

 

Bildningsnämnden 
 

 Del 1 och 2: Ingen erinran. 

 Del 3: Inte yttra sig. 
 

Bygg- och miljönämnden 
 

 Del 1 och 2: En utökning av lokalbehov i kommunhusen. Integrera 
kontorets verksamhet för att skapa en sammanhållen förvaltning, kontor 
och kommunförråd ligger nära varandra. 

 Del 3: Sammanbyggnad av kommunhusen med gemensam entré, 
kontorsrum eller sammanträdesrum. 

 

Socialnämnden 
 

 Hyresavtal för träffpunktsverksamhet i Gullabo och Bergkvara sägs upp. 

 Inga synpunkter på den reviderade upplagan (2013-09-25) 

 

Socialdemokraterna 
 

 Förslag på beslut gällande bildningsnämndens organisation av 
verksamheterna så att överkapaciteten i lokalanvändningen försvinner. 

 En del udda fastigheter i kommunal ägo bör avyttras där möjlighet gives. 

 Kommunens förvaltningslokaler föreslås en mindre tillbyggnad för att 
bygga samman kommunhusen med en gemensam reception för bättre 
service och säkerhet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 270/13, Lokalutredning i Torsås kommun 
 
Torsåspartiet 
 

 Nej till utökning av administrativa lokaler. 

 Prioritet 1. Fatta beslut om hur många orter F 4-6 undervisning ska ges. 

 Prioritet 2. Korrespondensgymnasiets lokaler. 

 Prioritet 3. Vita skolan utgår som resurs för skolan. 

 Prioritet 4. Två skolbyggnader bör rivas. 

 Prioritet 5. Upprustning/nybyggnad av lokaler för tre parallella högstadier 
och två för mellanstadiet. 

 

Kristdemokraterna 
 

 Lokaler som ska prioriteras, skola, äldreomsorg därefter idrottslokaler och 
liknande, egen verksamhet. 

 Lokaler som inte används ska säljas eller rivas. 

 Lokaler som hyrs externt, flytta verksamheten till egna lokaler. Hänsyn 
måste tas till vilket som blir bäst i det enskilda fallet. 

 Gemensam entré till bägge kommunhusen. 

 
Folkpartiet Liberalerna 
 

 Föredrar en total nybyggnad av högstadiet. 

 Bygger högstadiet först därefter tar ställning till ytterskolornas lokalbehov. 

 Under förutsättning att all personal får plats hyra ut Sophiagårdens lokaler 
till Korrespondensgymnasiet. 

 Sammanbygga kommunhuset som inrymmer reception och medborgar-
kontor. 

 Inrätta familjecentral 2014 i Torpgatans före detta gruppboende. 

 Fastigheter som hyrs ut till icke kommunal verksamhet bör avyttras. De 
fastigheter som är i dåligt skick och inte går att sälja bör rivas. 

 Bibehåll Eklövet. 

 Sälj fastigheter som kommunen inte kan förvalta. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 270/13, Lokalutredning i Torsås kommun 
 
Torsås Moderaterna 
 

 Börja renovera högstadiet i Torsås.  

 Avvakta med ett slutligt besked av alla de övriga skollokalerna när besked 
kommer angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. 

 Ta fram underlag på hur långt ner man kan gå i elevunderlag för att kunna 
bedriva en skola. 

 Inom socialnämndens verksamhet se över vilka lokaler man kan lämna 
ifrån sig av externa lokaler. 

 Bygga ihop kommunhusen med en reception. 

 

Miljöpartiet de Gröna i Torsås kommun 
 

 Del 1: Gott och väl att inventeringen är gjord. 

 Del 2 a: Innan politiskt beslut om skolorganisationen har tagits kan inte 
beslut som rör skollokaler tas.  

 Eftersom nuvarande högstadielokaler är undermåliga måste dessa lokaler 
prioriteras. 

 Bygg nytt högstadium. 

 Ta hänsyn till de idéer som kommit från personalen, även elevsynpunktet 
bör beaktas. 

 Del 3, block 1: Den föreslagna skolorganisationen som nämns är en 
valfråga. 

 Del 3, block 2: Om- och tillbyggnad av kommunhusen kan vänta. 

 Del 3, block 3: Om några inkomster på försäljning av rödmarkerade 
fastigheter är det idé att avyttra de samma. 

 

Akademikerförbundet SSR 
 

 Fysisk arbetsmiljö ur en säkerhetsaspekt 

 Fysisk arbetsmiljö ur rättsäkerhetssynpunkt. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att den styrande majoriteten tar fram ett förslag på 
vilka åtgärder som ska göras för att minska överskottet av lokaler, därefter en 
redovisning till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 270/13, Lokalutredning i Torsås kommun 
 
Eva-Kristina Berg, C med instämmande av Håkan Algotsson, C yrkar att 
sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av lokalutredningen 
överlämnas till partigrupperna för beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Eva-Kristina Bergs, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande och nej 
= enligt Roland Swedestam, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat att sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av 
lokalutredningen överlämnas till partigrupperna för beredning. 
 

Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M Ewy Svensson, M  X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av lokal- 
     utredningen överlämnas till partigrupperna beredning samt 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2013-11-26. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 270/13, Lokalutredning i Torsås kommun 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-11-26 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att den styrande majoriteten tar fram ett förslag på 
vilka åtgärder som ska göras för att minska överskottet av lokaler, därefter en 
redovisning till kommunstyrelsen. 

 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M och Mats 
Olsson, KD yrkar att renoveringen av Torskoland högstadium fullföljs, att 
närmare undersöka förutsättningarna för att i samverkan med landstinget 
inrätta familjecentral och skolhälsovård i Vita Skolan, att av säkerhetsskäl 
projektera en sammanbyggning av kommunkontoren samt att inhämta 
bildningsnämndens yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta 
elevunderlag för kommunens låg och mellanstadieskolor. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och nej = 
enligt Roland Swedestam, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att bifalla Håkan Algotssons, C med fleras yrkande. 
 

Voteringslista nummer 2 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg  C       X             

Christofer Johansson C       X             

Marcus Johansson C       X             

Mona Magnusson M       X             

Mats Olsson      KD       X             

Roland Swedestam  S             X       

Henrik Nilsson Bokor S         X       

Sören Bondesson S             X       

Kerstin Ahlberg TP        X       

Ann-Britt Mårtensson      S         X       

Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 270/13, Lokalutredning i Torsås kommun  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson Bokor, S, Sören Bondesson, S, Ann-
Britt Mårtensson, C och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Kommunstyrelen beslutar: 
 
att fullfölja renoveringen av Torskoland högstadium, 
  
att närmare undersöka förutsättningarna för att i samverkan med landstinget 
     inrätta familjecentral och skolhälsovård i Vita Skolan,  
 
att av säkerhetsskäl projektera en sammanbyggning av kommunkontoren samt  
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande över möjligheterna att utforma rikt- 
     linjer för lägsta elevunderlag för kommunens låg och mellanstadieskolor. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 271/13 
AU § 301/13 
KF § 86/11 
KS § 178/11   11/KS0136 
Trygghetsboende Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2011-05-18 § 70 att föreslå kommunstyrelsen att 
överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att planera och upphandla 
ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården. 
 

Protokollsanteckning 
 
Roland Swedestam, S vill ha till protokollet antecknat att det är ett undermåligt 
beslutsunderlag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att i samråd med  
     socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende  
     inom Sophiagården. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13: 
 
att överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att i samråd med  
     socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende  
     inom Sophiagården. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 86 med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende  
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 86 med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende  
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 272/13 
AU § 326/13 12/KS0131 
Implementering av VA-planen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och Fredrika Ternelius redovisar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att uppdra åt bygg- och 
miljönämnden att arbeta med VA-planering för Torsås kommun samt att VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Torsås kommun.  
 

Förslag till implementering av åtgärdsplan: 
 
Ett samrådsbeslut för det tematiska tillägget till översiktsplanen beräknas att tas 
upp på bygg- och miljönämndens decembersammanträde 2013. Planprocessen 
följer därefter stegen enligt figur nedan. Plangruppen kommer under plan-
processen att ha flera möjligheter till insy i det pågående arbetet. Ett antagande 
av VA-planen beräknas tidigast kunna ske i september 2014. 
 
Parallellt med planprocessen tas ett förslag till åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen 
sträcker sig över åtta år och innehåller specificerade, tidsbestämda och 
kostnadsberäknade åtgärder. Åtgärdsplan ska fungera som ett underlag till 
budgetarbete, med start inför budget år 2015. 
 
Den slutliga åtgärdsplanen kommer att utgå från de slutsatser som dragits i det 
tematiska tillägget för VA och i samband med att VA-planen antas som ett 
tematisk tillägg antas även åtgårdsplanen i kommunfullmäktige. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 272/13, Implementering av VA-planen 
 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-09-17 § 133 att godkänna 
förvaltningens förslag till implementering av åtgärdsplan och lämnar ärendet 
vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelen beslutar: 
 
att godkänna och anta förslaget till implementering av åtgärdsplanen,  
 
att delge kommunfullmäktige beslutet gällende implementering av åtgärds- 
     planen.  
 

Kommunstyrelen beslutar: 
 
att godkänna och anta förslaget till implementering av åtgärdsplanen,  
 
att delge kommunfullmäktige beslutet gällende implementering av åtgärds- 
     planen.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 39 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
KS § 273/13 
AU § 327/13 
AU § 282/13 13/KS0139 
Riskklassning enligt MIFO fas 1, deponier ägda av Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vectura har på uppdrag av Torsås kommuns tekniska nämnd utfört 
riskklassning enligt MIFO fas 1 metodiken för kommunens 9 nedlagda 
deponier. Samtliga riskklassningar har granskats av tillsynsmyndigheten. 
Utförda riskklassningar enligt denna metod ska efter granskning kommuniceras 
med fastighetsägare samt eventuella verksamhetsutövare för respektive deponi. 
 
Bifogat finns blanketter från riskklassning enligt MIFO fas 1 beträffande 
Bergkvaratippen, Dalskärs barktipp, Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs 
barktipp samt Torsåstippen. 
 
Eventuella synpunkter ska inlämnas senast 2013-09-18. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in miljöinspektör Sara Kull till arbetsutskottet 2013-10-08 för en 
     redovisning av riskklassningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen att begära anstånd med yttrande till 2013-11-06. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar de fyra tippar som innefattas i 
risklass 2, Dalskärs barktipp, Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs barktipp 
samt Torsåstippen. 
 
Vid en bedömning av vilka risker ett område bedöms utgöra för människors 
hälsa och miljö finns fyra klasser (1-4), där klass 1 innebär störst risk och klass 
4 lägst risk. 
 
I Torsås kommun finns drygt 300 identifierade områden som misstänks eller 
har konstaterats vara förorende. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 273/13, Riskklassning enligt MIFO fas 1, deponier 
ägda av Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelen besluta: 
 
att prioritera Dalskärs barktipp, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till markägarombud, där 
     samhällsbyggnadsförvaltningen företräder kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelen beslutar: 
 
att prioritera Dalskärs barktipp, 
 
att provgrävning sker i samförstånd med ägaren till campingen, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till markägarombud, där 
     samhällsbyggnadsförvaltningen företräder kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista  
Bygg- och miljönämnden 
Kommunchefen 
Ägare till Dalskärs Camping 
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KS § 274/13 
AU § 380/13   13/KS0070 
Verksamhetsberättelse 2012, Konsument Södra Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsberättelse för 2012 föreligger från Konsument Södra Småland. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Konsument Södra Småland är ett samarbetsavtal mellan tolv kommuner för 
gemensam konsumentrådgivning. 
 
Konsument Södra Småland består av två konsumentrådgivare som sammanlagt 
innehar 1.90 procent tjänst. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelse för 2012 från Konsument Södra Småland. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera verksamhetsberättelse för 2012 från Konsument Södra Småland. 
-----  
Sändlista 
Konsumet Södra Småland 
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KS § 275/13 
AU § 383/13 
AU § 358/13   13/KS0163 
Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2013 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet när revisionens granskning 
     av delårsrapporten för 2013 är klar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 delårsraporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisnings-
sed, 

 förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans,  

 delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella mål och 
två av tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 275/13, Delårsrapport 2013, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda – Torsås  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 276/13 
AU § 321/13 13/KS0151 
Delårsrapport 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende besluts-
organ. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region-
förbundets verksamhet skall kommunfullmäktige i respektive medlems-
kommun i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för 
kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har i § 107/13 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari 
– 30 juni 2013 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare 
för kännedom. 
 
Delårsrapporten för 2013 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2013. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 277/13 
AU § 384/13   13/KS0179 
Delårsrapport 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2013 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Resultat per den 31 augusti 2013 uppgår till minus 3,9 mkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkylers till minus 5,5 mkr. Inom verksamheterna finns större 
budgetavvikelser men precis som föregående år uppväger delvis låga kostnader 
avseende interkommunala ersättningar, de större underskotten inom enheterna. 
 
I det samlade resultatet ingår återbetalningen från AFA försäkring för de 
kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Återbetalningen gäller premier för åren 
2005 och 2006 och uppgår till cirka 6,9 mkr, på helårsbasis, för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 278/13 
AU § 359/13   13/KS0062 
Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
PwC bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamhete, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Vidare bedöms att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
 
Förbundets ekonomiska situation är god. Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 
 
Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning 
som styrelsen beslutat om. 
 
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra verksamhetsmål 
som styrelsen har angivit i 2012 års budget. Utvärdering av de fyra 
verksamhetsmålen görs i årsredovisningen. Ett av målen är endast delvis 
uppfyllt då någon urvärdering av projektet ej har utförts eftersom det pågår en 
diskussion nationellt och i länet hur uppföljning och utvärdering ska göras. 
Övriga mål uppnås. Utvärdering görs även av respektive projekt. Resultatet för 
verksamheten når upp till de mål om god ekonomisk hushållning som styrelsen 
beslutat om. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att revisionsrapporten – granskning av årsredovisning 2012 från PwC kopieras  
     och skickas ut i samband med kallelse till kommunstyrelsen och kommun- 
     fullmäktige, 
 
att övriga handlingar i ärendet, finns tillgängliga på kommunkansliet. 
 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2012 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 278/13 Årsredovisning 2012, Samordnings-
förbundet i Kalmar län 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2012 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 279/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Marknadsföring industritomter, fråga från Roger Isberg, S. 

 Migrationsverket, Högsby angående Möre hotell. 

 Övning Astrid 2013-11-27. 

 Extra kommunstyrelse 2013-12-10 angående gemensam hjälpmedels-
organisation och taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhets- 
område. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att extra sammanträde med kommunstyrelsen blir 2013-12-10 klockan 17.30 
     angående gemensam hjälpmedelsorganisation och taxor och avgifter inom  
     socialnämndens verksamhetsområde,  
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 280/13 
AU § 370/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under november 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotsson, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under november 2013. 
 

 Uppförande av mur, Kajan 24, 25, 26. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under november 2013.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under november 2013.  
-----   
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KS § 281/13 
AU § 371/13 
AU § 362/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under oktober 2013. 
 

 Tillförordnad socialchef. 

 Förlängning av tillförordnad socialchef. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt personalutskottet att se över gällande riktlinjer när det gäller lön  
     för tillförordnande chefer. 

 
föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     oktober 2013.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     oktober 2013.  
-----   
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KS § 282/13 
AU § 372/13 
AU § 363/13  13/KS0070 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade avtal under 
oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättade avtal under mars 2013. 
 

 Avtal om konsumentrådgivning. 

 Avtal med SAMI/IFPI 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05, 2013-11-19 kommun-
styrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     oktober 2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     oktober 2013. 
-----   
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KS § 283/13 
AU § 284/13 13/KS0006  
Delgivning, Remiss – En effektivare plan- och bygglovprocess  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har fått betänkandet ”En effektivare plan- och 
bygglovprocess” SOU 2013:34, på remiss. Direktiven till utredaren har varit att 
utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och bygglov-
processen. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar upprättat remissyttrande. 

  

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att notera samhällsbyggnadschefens yttrande gällande effektivare plan- och  
     bygglovprocess, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande samhällsbyggnadschefens yttrande  
     angående effektivare plan- och bygglovprocess. 
-----  
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KS § 284/13 
AU § 304/13   13/KS0155 
Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl 
offentlig sektor som privat näringsliv. Medlemmar består av befintliga och 
potentiella producenter av biogas, leverantörer av utrustning, distributörer, 
kunder till dessa samt rådgivare och regionala aktörer. 
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram klimat- och miljömål samt att genom-
föra åtgärdesplaner tillsammans med regionala aktörer. Biogas Sydost har av 
Länsstyrelserna i Blekinge Kalmar och Kronorbergs län samt EU fått i uppdrag 
att ta fram ett förslag till en Regional strategi och handlingsplan för biogas. 
 
Senast 2013-10-01 ska remissvar lämnas till Energikontorsydost.se. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att godkänna klimat- och energisamordnare Annika Persson Åbergs svar på  
     remissen som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande svar på remissen 
     angående regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge,  
     Kalmar och Kronobergs län. 
-----  
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KS § 285/13 
AU § 305/13   13/KS0122 
Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets i Kalmar län styrelse har § 90/13, efter förslag från 
Regionförbundets Kulturberedning, beslutat att sända Strategi för samverkan 
mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets kommuner, 
kulturorganisationer och övriga berörda parter. 
 
Yttrande skall vara Regionförbundet tillhanda senast 2013-10-10. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09 § 124 att godkänna yttrande från 
enhetschef för kultur- och fritid Karin Seebass gällande strategin samt 
godkänna förslaget till kulturstrategi för Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-09-09 § 124 gällande  
     strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut att ställa sig bakom bildnings- 
     nämndens beslut 2013-09-09 § 124 gällande strategi för samverkan mellan  
     skola och kultur i Kalmar län. 
-----  
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KS § 286/13 
AU § 328/13 13/KS0006 
Riskklassat potentiellt förorenat område på fastigheten 
Bergkvara 2:15, ID-nr: 175366 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har utfört en inventering av nerlagda verksamheter i Kalmar län, 
varpå fastigheten Bergkvara 2:15 berörs. En bedömning har gjorts att 
verksamheten (Gökalunds Handelsträdgård) som har bedrivits på fastigheten 
tillhör riskklass 2. 
 
Tillägg av information och eventuella synpunkter på inventeringsunderlaget 
och riskklass ska inlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län senast 2013-10-16. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att inga synpunkter föreligger på inventeringsunderlaget och riskklassning på 
     fastigheten Bergkvara 2:15, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande synpunkter på  
     inventeringsunderlaget och riskklassning på fastigheten Bergkvara 2:15. 
-----  
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KS § 287/13 
AU § 356/13 
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 2013-09-24: 
 
att stämma av med Borgholms kommun gällande deras utbyggnad med fiber. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Minnesanteckningar daterad 2013-09-28 gällande bredband till hela Kalmar län 
föreligger. 
 
I anteckningarna redovisas: 
 

 vilka som fått kanalisationsstöd till bredbandsutbyggnad, 

 projekt som har fått bifall till sin ansökan, 

 projekt som ansökt (inget beslut och inga EU-pengar kvar), 

 EU:s programperiod 2014-2020, 

 Bredbandsläget i kommunerna. 
 
Borgholms kommun för diskussioner med Telia om att teckna en avsikts-
förklaring.  Inom kommunen diskuterar man om vinster i tätorten ska kunna 
generera utbyggnad i glesbygden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att notera informationen samt 
 
att informationen, delges kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande bredbandsutbyggnad. 
-----  
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KS § 288/13 
AU § 320/13 
AU § 291/13   13/KS0146 
Medlemsremiss, Coompanion Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som medlem har Torsås kommun nu möjlighet att påverka utformningen av 
”medlemsnyttan” inom Coompanion Kalmar län. 
 
Efter beslut av årsstämman 2013 och beredning i styrelsen sänds nu underlaget 
på remiss och remisstiden sträcker sig till 2013-10-18. 
 
Som en del av ”medlemsnyttan” ingår också besök hos kommunen med 
information och dialog om verksamheten och hur den kan vara till gagn för 
organisationen och/eller för våra invånare och företagare. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att avstå från att lämna något yttrande på utformningen av ”medlemsnyttan”  
     inom Coompanion Kalmar län, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande yttrande på  
     utformningen av ”medlemsnyttan” inom Coompanion Kalmar län. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 58 av 64   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 289/13 
AU § 349/13   13/KS0174 
Ansökan om bidrag, Jul i slöjdriket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening (TSF) är en ideell förening som värnar om och 
arbetar för skapandet, den kvalitativa slöjden och konsthantverkets fortlevnad. 
 
Föreningens slöjdmässa Jul i Slöjdriket firar 25 år. Här har medlemmar chans 
att visa upp sitt kunnande och knyta kontakter. Mässans inkomster finanserar 
verksamheten och hemsidan. 
 
Torsåsbygdens slöjdförening (TSF) efterhör om Torsås kommun kan bidra till 
en bra marknadsföring inför slöjdmässan. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att bevilja ett bidrag till Torsås Slöjdförening om 15 000 kronor för att bidra  
     med en bra marknadsföring inför 25 års jubileumet,  
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut att bevilja ett bidrag till Torsås 
     Slöjdförening om 15 000 kronor för att bidra med en bra marknadsföring  
     inför deras 25 års jubileumet. 
-----  
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KS § 290/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-10-18, 2013-10-23, 2013-11-05, personal-
utskottet 2013-10-22, 2013-11-12, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
2013-09-29, 2013-10-24. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 291/13 
KS § 242/13 
AU § 325/13 13/KS0162 
Bidrag till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare ansöker om ett totalt bidrag av 143 000 kronor för byte av 
ridhusbotten i ridhuset. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden 2013-09-10 § 41 att 
skicka ärendet till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 
Torsås Ryttare bedriver en verksamhet som i stor utsträckning har sina aktiva 
bland flickor och unga kvinnor. Verksamheten är mycket kostnadskrävande 
eftersom klubben måste hålla ett antal egna hästar då inta alla medlemmar 
klarar det på egen hand. När man nu står inför en kostsam uppfräschning av 
ridhallen blir det svårt för klubben att finansiera detta eftersom det normalt 
inte går att söka externa bidrag till löpande underhåll. 
 
För att Torsås kommun ska kunna erbjuda ett utbud av fritidsaktiviteter som 
gör kommunen attraktiv för alla innevånare och även lockar till inflyttning är 
det viktigt att ridklubben kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-29 inhämta från bildnings- 
     nämnden en redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att man är beredd att lämna bidrag till Torsås Ryttares underhållskostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel, 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i samråd med kultur- och fritids- 
     chefen besluta om bidraget. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 133 att skicka ärendet vidare till  
Kommunstyrelsen, för äskande om ekonomiska medel. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 291/13, bidrag till Torsås Ryttare 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att lämna bidrag upp till 143 000 kronor till Torsås Ryttares underhålls- 
     kostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-11-26 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Torsås Ryttare inte 
kommer att kunna påbörja arbetet med byte av ridhusbotten i ridhuset. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att innan bidraget om 143 000 kronor lämnas, uppdra åt ekonomiavdelning att 
     teckna avtal med Torsås Ryttare, innefattande att en redovisning ska lämnas 
     av projektets kostnader samt en återbetalning av resterande belopp om inte 
     hela bidrag behöver användas, 
 
att redovisningen från Torsås Ryttare ska delges kommunstyrelsen.  
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS 292/13   13/KS0026 
Ansökan om markägartillstånd, Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vision Bergkvara genom Britt-Marie Östman och PO Norén ansöker om 
markägartillstånd för nödvändiga åtgärder i samband med planering av ett 
dämme (så kallade fiskefabrik för gäddreproduktion) i Alhagen vid Ängaskär. 
 
Samtidigt ansöks om markägartillstånd för eventuell nätavskärmning för spigg 
på våren (15 april – 15 juni). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lämna markägartillstånd för nödvändiga åtgärder i samband med planering 
     av ett dämme i Alhagen vid Ängaskär samt för eventuell nätavskärmning  
     för spigg på våren (15 april – 15 juni) samt 
 
att lämna markägartillstånd för vandringsslingan. 
 
Mona Magnusson, M och Kerstin Ahlberg, TP meddelar att de inte deltar i 
beslutet gällande vandringsslingan. 
-----  
Sändlista 
Vision Bergkvara 
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KS § 293/13 
AU § 389/13 
AU § 352/13   13/KS0164 
Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommun- 
fullmäktiges beslut i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionen har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen 
verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattar. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten ”Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i 
Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen har ändamålsenligt kontroll 
av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att 
merparten av beslut av uppdragskaraktär fattade år 2010 – 2013 har verkställts 
och att kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för uppföljning av att 
beslut verkställs. 
 
Ibland förekommer tidsangivelser i kommunfullmäktiges beslut då verk-
ställighet av ett beslut senast ska ske. Kommunstyrelsen rekommenderas att se 
till att kommunfullmäktiges uppdragsbeslut i görligaste mån alltid innehåller 
tidpunkt för såväl genomförande som återrapportering av verkställighet då 
detta underlättar för den interna uppföljningen av besluten. 
 
Kommunstyrelsen behöver utveckla och dokumentera en rutin för uppföljning 
av att motioner och medborgarförslag besvaras innan tidsfristen på ett år har 
förlupit.  
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-01-31.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt kommunschefen att upprätta ett svar på rapporten – 
     Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås  
     kommun.   
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Kommunchefen redovisar förslag till svar på rapporten Granskning av 
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 293/13, Revisionsrapport – Granskning av 
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av verkställandet av 
     kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun, 
  
 att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av verkställandet av 
     kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun, 
  
 att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun. 
-----  
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