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Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C    
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M    
 Mats Olsson, KD    
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S   
 Kerstin Ahlberg, TP 
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
  
Utses att justera Christofer Johansson, C     
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Håkan Petersson, bildningschef  3  

Jan Ekdahl, tillförordnad socialchef  4 

Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB 

  
3 - 4 

Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare  2 – 4 

Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare  2 – 32 

Sven-Erik Tornéus, S ej tjänstgörande ersättare  2 – 32 

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare  2 – 32  

Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare  2 - 32 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 2 – 32  
 
§ 2 Föregående sammanträdesprotokoll 2013-12-10, 2014-01-13 
§ 3 Torskolans högstadium 
§ 4 Trygghetsboende i Torsås 
§ 5 Rekrytering personalchef 
§ 6 Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 
§ 7 Ökad IT-samverkan med Kalmar kommun 
§ 8 Tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 
§ 9 Internbudget 2014, kommunstyrelsen 
§ 10 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 

december 2013 
§ 11 Verksamhetsberättelse 2013, Verksamhetsbidrag 2014, Ung  
 Företagsamhet 
§ 12 Ägaransvar, promenadstråk runt Ängaskär 
§ 13 Avtal markdisposition, Bergkvara Samhällsförening 
§ 14 Socialnämndens reglemente, revidering 
§ 15 Samråd, fördjupad översiktplan för Södra staden, Kalmar kommun 
§ 16 Beslutsattestanter 2014 
§ 17 Icke verkställda beslut kvartal III, 2013 
§ 18 Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden och 

socialnämnden 
§ 19 Kommunledningen informerar 
§ 20 Anmälan arbetsutskottet 2013-11-19, 2013-12-03, 2014-01-14, 

personalutskottet 2013-12-10, 2014-01-13, Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB 2013-11-28 

§ 21 Delgivningsärende, Markupplåtelse för en slamkomposterings- 
 Anläggning 
§ 22 Delgivningsärende, Remiss – Havsplanering och integrerad kust- 
 Förvaltning 
§ 23 Delgivningsärende, Samordnad upphandling avseende Olycksfalls- 
 Försäkring 
§ 24 Delgivningsärende, Kommunicering av ändring, Torsås glasbrukstipp 
§ 25 Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – Torsås 
§ 26 Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
§ 27 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
§ 28 Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen Torsås 
§ 29 Medborgarförslag – Sanitär olägenhet, kajor 
§ 30 Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 
§ 31 Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 

kommande mandatperiod 
§ 32 Motion – Miljökompensering 
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KS § 2/14   14/KS0020  
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-12-10, 2014-01-13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2013-12-10 och 2014-01-13. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 3/14 
AU § 33/14 
KS § 239/13 
KF § 95/13 
KS § 164/13 
KS § 160/13 
KF § 130/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   13/KS0176 
Om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-
material 2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 

 Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 

 Krav på skolbibliotek. 

 Krav på IT. 

 Krav på elevhälsan. 

 100 procent måluppfyllelse. 

 Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 

 Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 
ställer. 

 Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 

 Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 

 Bildningsnämndens budgetram minskar. 

 Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 

 Vilka lärare? 

 Forskningsbaserad? 

 Högre måluppfyllelse? 

 Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 

 Glesbygdsproblematiken? 

 Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 

 Förskolan? 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 

 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens 
redovisning och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till 
partigrupperna för ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 
2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 

 
Voteringslista nummer 1 
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       

Eva-Kristina Berg C       X             

Mona Magnusson      M             X       

Roland Swedestam      S             X       

Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 

Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Skrivelse daterad 2012-08-23 från Malin Sördal och Karolina Strandberg 
gällande att flytta ej Gullabo skola 4-5-6 till Torsås föreligger. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor åter-remitteras 
till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium 
enligt ett förslag som har initierats av Patrik Rejneborg, M. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2012-06-26  
§ 111 med revidering i 1:a att-satsen, att Torsås kommuns skolverksamhet 
avseende årskurs 4-6 med succesiv start från höstterminen 2013 anpassas så att 
kommunens elever i dessa årskurser får sin undervisning förlagd till Torskolan. 
Bildningschefen får i uppdrag att utreda och planera vidare med utgångspunkt 
ifrån detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt 
bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av 
Torskolans högstadium. 
  

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

Christofer Johansson C       X             

Marcus Johansson C       X             

Mona Magnusson M       X             

Mats Olsson      KD       X             

Roland Swedestam  S             X       

Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S       X       

Sören Bondesson S             X       

Inga-Britt Karlsson S Jill Jonsson, S       X       

Ann-Britt Mårtensson      S Lena Gustafsson, V       X       

Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Jill Jonsson samtliga S 
och Lena Gustafsson, V reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
     återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning,  
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering av Torskolans högstadium. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att inhämta 
skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser 
och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet 
utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  

 
Marcus Johansson C, Eva-Kristina Berg C samt Christer Söderholm KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Roland Swedestam S yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss avges 15 ja-röster och 17 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB 
på vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan 
finnas med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på 
användningen av Torskolans lokaler.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S    X  

Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C  X    

Ann-Britt Mårtensson S    X  

Christofer Johansson C  X    

Mona Magnusson M  - - - 

Sören Bondesson S    X  

Eva-Kristina Berg C  X    

Roger Petterson TP     X  

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sten Bondesson C  X    

Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD X    

Christina Lönnqvist S     X  

Ewy Svensson M    X  

Marcus Johansson C  X     

Peter Ludvigsson S    X   

Anita Borg C  X     

Lars Sjöholm MP  X    

Johnny Hansson SD  X    

Margareta Ohlin FP  - - - 

Inga-Britt Karlsson S    X  

Pär Larsson C  X     

Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP   X   

Bernt Nykvist S    X  

Magnus Nilsén M  - - - 

Lena Gustafsson V    X   

Irma Folkesson C   X    

Jill Jonsson S    X  

Åsa Haglund Rosenborg C  X    

Christer Söderholm KD  X     

Roger Isberg S    X  

Linda Eriksson C  X    

Birgitta Arvidsson S    X   

Magnus Svensson M     X  

Christina Svensson C  X    

Hans Larsson S    X   

 Summa 15 17   

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande 
     från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och  
     byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan  
     att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 18.50 
 – 18.55.  
 

Kommunstyrelsens beslutar 2013-05-28: 
 
att ärendet utgår från sammanträdet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-06-05 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-27 § 98, att med utgångspunkt av den 
dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium önskas ett godkännande av 
kommunfullmäktige att påbörja projektering av åtgärder av höstadiet med 
hänsyn tagen till övriga lokaler på Torskolan där kostnadsberäkningar fås på 
om-, till- och nybyggnad. Verksamheten på högstadiet uppfyller inte de krav på 
arbetsmiljö som personal och elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar 
elever och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli lidande. 
 
Bildningsnämnden strävar efter en skola som presterar bra resultat, hårda som 
mjuka och där eleverna och personalen mår bra. Alla bör ha rätt till en bra 
arbetsmiljö, framför allt elever som är vår framtid och lärare som ska lära 
elever att bli goda samhällsmedborgare och ge dem en god start i livets skola. 
 

Yrkande, proposition och votering  
 
Håkan Algotsson C, yrkar att med hänvisning till bildningsnämndens beslut,  
uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB arbeta fram ett förslag 
till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostandsberäkning för Tor- 
skolans högstadium. Göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation 
av högstadium samt att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för 
Torskolans renovering. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 
oktober 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Mats Olsson, KD yrkar bifall till Håkan Algotssons, C yrkande med tillägg att 
en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av Torskolans 
högstadium. Förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- 
och trafikmässiga aspekter. Personal och elever ska involveras och delta i 
studien. 
 
Roland Swedestam S yrkar avslag på förslagen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C, Mats 
Olssons, KD yrkande och Roland Swedestam S avslagsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotssons, C, Mats Olssons, KD 
yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, C och Mats Olssons, KD yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestam S avslagsyrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 4. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C och Mats 
Olssons, KD yrkande.  

 
Voteringslista nummer 4 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C Margareta Ohlin, FP X    

Christofer Johansson C Irma Folkesson, C X    

Marcus Johansson C Anita Borg, C X    

Mona Magnusson M  X     

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S   X  

Ann-Britt Mårtensson S Roger Isberg, S  X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 6 5   
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Med hänvisning till bildningsnämndens beslut:  
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett  
     förslag till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning  
     för Torskolans högstadium, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
att göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation av högstadium 
 
att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för Torskolans  
     renovering,  
 
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 oktober 2013. 
 
att en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av 
    Torskolans högstadium, 
 
att förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- och  
     trafikmässiga aspekter, 
 
att personal och elever ska involveras och delta i studien. 
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Hans Larsson och Roger Isberg 
samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-06-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S med instämmande av Roger Isberg, S och Henrik Nilsson 
Bokor, S yrkar återremiss med hänvisning till att kommunstyrelsens förslag 
strider mot kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11 § 82, att projektering av 
Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning 
fattats av kommunfullmäktige.  
 
Håkan Algotsson C, med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestam S med fleras yrkande finner han att kommun- 
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam S med fleras yrkande avges 20 ja-röster och 14 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 5. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 

Voteringslista nummer 5 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S    X  

Håkan Algotsson C  X    

Ann-Britt Mårtensson S   X  

Christofer Johansson C  X    

Mona Magnusson M  X     

Sören Bondesson S   X  

Eva-Kristina Berg C  X    

Roger Petterson TP   - - - 

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sten Bondesson C  X    

Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD X    

Christina Lönnqvist S     X  

Ewy Svensson M  X   

Marcus Johansson C  X     

Peter Ludvigsson S Lars Petersson, S   X   

Anita Borg C  X     

Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, MP X    

Johnny Hansson SD  X    

Margareta Ohlin FP  X     

Emöke Bokor S    X  

Pär Larsson C  X     

Monica Fredriksson TP     X   

Bernt Nykvist S    X  

Magnus Nilsén M  X     

Lena Gustafsson V    X   

Irma Folkesson C   X    

Jill Jonsson S    X  

Åsa Haglund Rosenborg C Maria Karlsson, C X    

Christer Söderholm KD Kjell Johansson, KD X     

Roger Isberg S    X  

Linda Eriksson C Östen Barrdahl, C X    

Birgitta Arvidsson S    X   

Magnus Svensson M   X     

Christina Svensson C  X   

Hans Larsson S    X   

 Summa 20 14   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Ann-Britt Mårtensson, Sören Bondesson, Henrik Nilsson 
Bokor, Christina Lönnqvist, Emöke Bokor, Bernt Nykvist, Jill Jonsson, Roger 
Isberg, Birgitta Arvidsson, Hans Larsson och Lars Petersson samtliga S 
reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut  
§ 95/13, som strider mot kommunfullmäktiges beslut § 82/12 att projektering 
av Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning 
fattats av kommunfullmäktige. 
Det förslag till skolans organisation och lokalisering som togs fram skickades 
på återremiss till bildningsnämnden av den borgerliga majoriteten i kommun-
styrelsen 2013-08-28. Sedan dess har inget hänt för att anpassa skolans 
organisation och lokalbehov till det låga antal elever vi har idag och inom 
överskådlig tid. Det är också beklagligt att majoriteten inte tagit till sig något av 
den skrivelse Magnus Andersson och Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB 
skickat till bildningsnämnden där de tydligt påtalar både flera byggnadstekniska 
problem och hur ekonomiskt ofördelaktigt det är att bara upphandla en del 
utan att veta fortsättningen, utan istället upphandla hela Torskolans om-
byggnad för att genomföras etappvis. 
Vi reserverar oss också mot kommunfullmäktiges ordförandes beslut att 
ärendet inte är nytt som kan återremitteras med en tredjedels majoritet. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Margareta Ohlin, FP yrkar tillägg med att även mellanstadiet tas med i 
kostnadsberäkningen både för nybyggnation och/eller renovering, som tillägg 
till att-sats ett (uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB…), att-
sats två (göra en översiktlig kostnadsbedömning…) samt att-sats fem (förstudie 
omfattas …) i kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Margareta Ohlins, FP tilläggsyrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå Margareta Ohlins, FP tilläggsyrkande. 
 

Reservation 
 
Margareta Ohlins, FP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande att även mellanstadiet ska tas med i kostnadsberäkningen både för ny- 
byggnation och/eller renovering. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
Med hänvisning till bildningsnämndens beslut:  
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett  
     förslag till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning  
     för Torskolans högstadium, 
 
att göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation av högstadium, 
 
att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för Torskolans  
     renovering,  
 
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 oktober 2013. 
 
att en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av 
    Torskolans högstadium, 
 
att förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- och  
     trafikmässiga aspekter, 
 
att personal och elever ska involveras och delta i studien. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Bildningschef Håkan Petersson och VD för Torsås Fastighets AB Magnus 
Andersson redovisar upprättad förstudie daterad 2013-10-25 som 
projektgruppen genomfört. Förstudien omfattar endast högstadiet på 
Torskolan. Handlingarna till förstudien delges ledamöterna efter 
sammanträdet. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att informationen noteras om bildningsnämndens 
och Torsås Fastighets AB:s förstudie 2013-10-25 angående renovering av 
Torskolans högstadium. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
19.20 – 19.26 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
uppdra till bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
renovering och tillbyggnad enligt förslag i enplanslösning, att Torsås Fastighets 
AB arbetar fram ett underlag för upphandling av renovering och tillbyggnad, 
att förslaget därefter återkommer för godkännande i kommunfullmäktige. 
  
Roland Swedestam, S yrkar att beslut i ärendet flyttas till nästa kommunstyrelse 
så att partigrupperna har möjlighet att diskutera redovisad förstudie daterad 
2013-10-25. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
finner han att kommunstyrelsen beslutat att avgör ärendet i kväll varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Rolands Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 6. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C med fleras yrkande.  

 
Omröstningslista nummer 6 
 

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

Christofer Johansson C   X    

Marcus Johansson C   X    

Mona Magnusson M  X     

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S  X  

Sören Bondesson S     X  

Ann-Britt Mårtensson S   X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 6 5   
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson 
samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. De anser att det är ett odemokratiskt beslut 
eftersom inga handlingar utskickats i god tid samt att inget yttrande från 
verksamhetsnämnden redovisats. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29:  
 
att notera informationen om bildningsnämndens och Torsås Bostads AB:s 
     förstudie angående renovering av Torskolans högstadium, 
 
att uppdra till bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering och tillbyggnad enligt förslag i enplanslösning,  
 
att Torsås Fastighets AB arbetar fram ett underlag för upphandling av 
     renovering och tillbyggnad,  
 
att förslaget, därefter återkommer för godkännande i kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-23 
 
Bildningschef Håkan Petersson presenterar ett förslag som den tillsatta 
styrgruppen med representanter från bildningsförvaltningen och Torsås 
Fastighets AB framtagit. 
 

 Korrespondensgymnasiet flyttar till Sophiagården i Söderåkra. 

 Socialförvaltningen flyttar från Sophiagården till Bryggargården i 
Bergkvara. 

 Mellanstadiet flyttar till Korrespondensgymnasiet. 

 Gamla ”vita skolan” inreds för Landstingets familjecentral. Med plats för 
skolhälsovården och öppna förskolan. 

 Torskolans administrationsbyggnad och nuvarande fritidsgård rivs. 

 Administrationen flyttar in i nuvarande mellanstadiebyggnad. 
 
Johan Lunde från Atrio arkitekter presenterar förslag till ritning på 
lokalanvändningen inom byggnaderna utifrån de förslag som framkommit. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB informerar om att arbete pågår med att 
se över platser för bilparkering och busshållplats. 
  
VD Magnus Andersson uppskattar totalkostnaden till drygt 82,5 miljoner 
kronor, exklusive inrättandet av familjecentral. Målsättningen är att genomföra 
projektet etappvis under en treårsperiod. 
 
Mona Magnusson, M är positiv till förslaget men kommer inte att ta ställning 
till något beslut vid dagens sammanträde. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S tar inte ställning till något 
beslut vid dagens sammanträde eftersom nybyggnadsalternativet inte finns 
redovisat, inte heller miljö- och energikonsekvenser enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2013-06-10. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar förslag till beslut gällande skol-
renoveringen: 
 
att till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2014 inhämta 
bildningsnämndens yttrande angående det förslag som arbetats fram gällande 
om- och tillbyggnad av Torskolan. 
 
att föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett underlag för upp-
handling och inhämta och anta anbud för om- och tillbyggnad av Torskolan 
enligt presenterat förslag, 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder och Torsås 
Fastighets AB förhandla fram ett avtal med Landstinget i Kalmar Län gällande 
familjecentral i ”Vita Skolan”, 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att godkänna förslag till avtal med 
Landstinget, 
att upphandlingen även omfattar ombyggnad till familjecentral om avtal med 
Landstinget kan träffas, 
att kommunstyrelsen får delegation att teckna borgensförbindelse för Torsås 
Fastighets AB:s upplåning för genomförande av projektet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C ställer sig bakom 
förslaget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-23: 
 
att notera redovisningen gällande om- och tillbyggnad av Torskolan, 
 
att inhämta från Torsås Fastighets AB den nya årliga driftkostnaden för  
     bildningsnämnden.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-01-28 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar förslaget på om- och tillbyggnad av 
Torskolans högstadium. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB informerar om kommun- 
koncernens gräns för upplåning av kapital. 
 

Votering, proposition och omröstning 
 
Socialdemokraterna med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar: 
 
att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildnings- 
nämnden att ta fram förslag enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 
för nybyggnation av högstadiet omfattande både lärosalar och de funktioner 
som finns i hus 4 och 5 i nuvarande förslag, 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande inriktnings- 
beslut: 
 
att korrespondensgymnasiets flyttas till lokaler i Sophiagården i Söderåkra, 
att mellanstadiet i Torsås flyttas till korrespondensgymnasiets nuvarande 
lokaler,  
att ”Vita skolan” byggs om till familjecentral och elevhälsa och att 
förhandlingar med Landstinget om en gemensam familjecentral i ”Vita skolan” 
fortsätter,  
att nuvarande mellanstadiet, hus 2 byggs om enligt förslaget 2014-01-23. 
 
Eva-Kristina Berg, C med instämmande av Mats Olsson, KD, Marcus 
Johansson, C och Christofer Johansson C yrkar bifall till: 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett underlag för upp-
handling och inhämta och anta anbud för om- och tillbyggnad av Torskolan 
enligt presenterat förslag, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder och Torsås 
Fastighets AB förhandla fram ett avtal med Landstinget i Kalmar Län gällande 
familjecentral i ”Vita Skolan”, 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att godkänna förslag till avtal med 
Landstinget, 
att upphandlingen även omfattar ombyggnad till familjecentral om avtal med 
Landstinget kan träffas, 
att kommunstyrelsen får delegation att teckna borgensförbindelse för Torsås 
Fastighets AB:s upplåning för genomförande av projektet. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 3/14, Om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas med fleras 
yrkande och Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Socialdemokraternas yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 7. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande.  

 
Omröstningslista nummer 7 
 

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

Christofer Johansson C   X    

Marcus Johansson C   X    

Mona Magnusson M Ewy Svensson, M X     

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sören Bondesson S     X  

Ann-Britt Mårtensson S   X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 6 5   
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas yrkande.   
 

Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare vill få antecknat till protokollet att 
han reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas med fleras 
yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/14, Om – och tillbyggnad Torskolans 
högstadium 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2014 inhämta 
     bildningsnämndens yttrande angående det förslag som arbetats fram  
     gällande om- och tillbyggnad av Torskolan. 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett underlag för upp- 
     handling och inhämta och anta anbud för om- och tillbyggnad av Torskolan  
     enligt presenterat förslag, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder och Torsås  
     Fastighets AB förhandla fram ett avtal med Landstinget i Kalmar Län  
     gällande familjecentral i ”Vita Skolan”, 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att godkänna förslag till avtal med  
     Landstinget, 
 
att upphandlingen även omfattar ombyggnad till familjecentral om avtal med 
     Landstinget kan träffas, 
 
att ge kommunstyrelsen delegation att godkänna kommunal borgens-  
     förbindelse för finansiering av projektet förutsatt att det, tillsammans med  
     finansiering av trygghetsboende i Torsås, ryms inom kommunkoncernens  
     gräns för upplåning av kapital. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 4/14 
AU § 32/14     
AU § 377/13 
AU § 361/13 
AU § 219/13 
AU § 186/13 
KS § 117/13 13/KS0177  
Trygghetsboende i Torsås 
       
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt i ärendet gällande trygghets-
boende efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att ge ägardirektiv till Torsås 
Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
om cirka 20 – 25 lägenheter på det planlagda området Badhusgatan/Norra 
Tångvägen. För beslut i kommunfullmäktige senast april 2013. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ledamöterna delges handlingar gällande trygghetsboende på Badhusgatan / 
Norra Tångvägen som Torsås Bostads AB i samarbete med socialnämnden 
upprättat. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-28: 
 
att till nästa arbetsutskott bjuda in Torsås Bostads AB och socialnämndens  
     arbetsutskott för vidare diskussion i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar 
materialet som upprättats gällande trygghetsboende. 
 
Alternativ 1: Renovera och bygga till på det planlagda området 
Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
 
Alternativ 2: Nybyggnation av ett fristående hus i 2- eller 3 våningar. Placering 
är södra delen av Badhusgatans parkering längs Norra Tångvägen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/14, Trygghetsboende i Torsås 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-03 § 68: 
  
att bygga nytt trygghetsboende med 10-12 två-rumslägenheter på det planlagda 
området Badhusgatan/Norra Tång- vägen, Torsås  
  
att renovera ett visst antal av de befintliga lägenheterna på Badhusgatan/Norra 
Tångvägen samt  

 
att trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till gemensamhetslokal med  
     öppen träffpunktsverksamhet samt hemtjänsten grupplokal. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trygghetsboende i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 127 att ge socialchefen i uppdrag att 
kontakta kommunchefen för att få en klarhet i hur ärendet ska hanteras. 
 
I det gemensamma förslaget är inskrivet att socialförvaltningen hyr två 3-rums-
lägenheter, dels till en gemensamhetslokal, del en till Badhusgatans hemtjänst-
personal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-10-15 och anser att 
storleken på de två lägenheterna inte ska preciseras i det gemensamma förslaget 
och föreslår socialnämnden att inte förbinda sig till två 3-rumslägenheter i det 
gemensamma förslaget samt att efter justering av förslaget från två 3-rums-
lägenheter till endast två lägenheter, godkänna socialnämndens och Torsås 
Bostads AB:s gemensamma förslag till tjänsteskrivels om ett trygghetsboende i 
Torsås kommun.  
 
Torsås Bostads AB har kommit in med en skrivelse daterad 2013-10-18 där de 
inte kan godta socialnämndens ändringsförslag och inte heller är villiga att 
skriva in socialnämndens synpunkter som en reservation. Torsås Bostads AB 
kommer därmed att formulera ett eget förslag till trygghetsboende och lämna 
över till kommunstyrelsen. 
 
Kompletterande yttrande 2013-10-24 gällande trygghetsboende på Badhus-
gatan – Norra Tångvägen från Torsås Bostads AB föreligger.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/14, Trygghetsboende i Torsås 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt kommunchefen att verka för att det blir ett gemensamt förslag till 
     trygghetsboende, 
 
att ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott i november 2013. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Kommunchef Jan Darrell har varit i kontakt med Torsås Fastighets AB:s VD 
men har inte fått fram något gemensamt förslag till trygghetsboende. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att bjuda in socialnämndens och Torsås Fastighets AB:s presidium, för fortsatt  
     diskussion i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Magnus Andersson ger en sammanfattande beskrivning av ärendet. 
 
Efter en närmare undersökning av kalkylerade hyreskostnader för lägenheterna 
har man kommit fram till att det bästa alternativet är nybyggnation av ett så 
kallat SABO Kombohus i tre plan med 4 lägenheter per plan fördelat på 2:or 
och 3:or. 
 
Efter en avstämning med länsstyrelsen bedöms lägenheterna uppfylla kraven 
för att godkännas som Trygghetsboende vilket innebär att bidrag kan beviljas 
till projektet. 
 
Lägenhetshyrorna bedöms ligga i nivå med de hyror som tas ut i 
”Tuppenhuset”, vilket anses vara rimligt och acceptabelt för hyresmarknaden i 
Torsås.  
Socialnämnden räknar med att en av lägenheterna kommer att tas i anspråk för 
hemtjänstpersonal och att en ytterligare kan behövas som 
gemensamhetsutrymme och man är beredd att ansvara för de hyreskostnader 
som uppstår i dessa verksamhetslokaler. För övrigt bedömer man att det finns 
ett behov av denna boendeform i Torsås kommun. 
 
Magnus Andersson förklarar att Torsås Bostads AB kommer att ansöka om 
bidrag för nybyggnation av Trygghetsboende på Badhusgatan om kommunen 
ställer sig positiv till projektet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/14, Trygghetsboende i Torsås 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 

att uppdra till ekonomichef Kent Frost och Magnus Andersson att arbeta fram  
     ett förslag till en förlusttäckningsgaranti från ägaren Torsås kommun under  
     fem år för trygghetsboendet på Badhusgatan. 
 

föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
  
att uppdra till Torsås Bostads AB att inhämta offert på nybyggnation av  
     trygghetsboende i Torsås under förutsättning att bidrag till projektet 
     beviljas, 
 
att godkänna förslag till kommunal förlusttäckningsgaranti under fem år till 
     projektet, 
 
att ge kommunstyrelsen delegation att godkänna kommunal borgens- 
     förbindelse för finansiering av projektet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-01-28 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB, redovisar förslag till trygghets- 
boende i Torsås. 
 
Förslag till förlusttäckningsgaranti föreligger från ekonomichef Kent Frost och 
VD Torsås Bostads AB Magnus Andersson. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Bostads AB att inhämta offert på nybyggnation av  
     trygghetsboende i Torsås under förutsättning att bidrag till projektet  
     beviljas, 
 
att godkänna förslag till kommunal förlusttäckningsgaranti under fem år till 
     projektet, 
 
att delegation lämnas till kommunstyrelsen att godkänna kommunal borgens-  
     förbindelse för finansiering av projektet förutsatt att det, tillsammans med  
     finansiering av Torskolans renovering, ryms inom kommunkoncernens  
     gräns för upplåning av kapital. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 5/14 14/KS0019  
Rekrytering personalchef 
       
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att Torsås kommun har annonserat 
om en HR-strateg.  

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avbryta rekryteringen av en HR-strateg samt 
 
att påbörja rekrytering av en personalchef. 

-----  
Sändlista 
Kommunchefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 6/14 
PU § 1/14   13/KS0052  
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av antagen delegationsordning 2013-08-27 gällande 
kommunstyrelsen. 
 
Personalärende avseende Torsås kommun: 
 

 Ersättare för personalchefen är personalsekreterare, revideras med att 
Ersättare för personalchefen är kommunchefen. 

 M:2, Disciplin påföljd, övrig personal enligt AB, Delegat personalutskott 
revideras med Berörd förvaltningschef i samråd med personalchef. 

 

Personalutskottet föreslår 2014-01-13 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa revidering i kommunstyrelsens delegationsordning  
     enligt ovanstående förslag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa revidering i kommunstyrelsens delegationsordning  
     enligt ovanstående förslag. 
-----  
Sändlista 
Förvaltningscheferna 
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KS § 7/14 
AU § 2/14   14/KS0022 
Ökad IT-samverkan med Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT i Kalmar kommun sköter sedan augusti 2013 Torsås kommuns IT-support 
och helpdesk. Avtal är tecknat till och med 2014-02-28. 
 
Vid en sammanvägd bedömning av andra alternativa driftformer förordas att 
Torsås kommun fortsätter och stegvis utvecklar IT-samverkan med Kalmar 
kommun. 
 
Skolans behov hos en IT-tekniker daterat 2013-12-06 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunledningen i Torsås kommun ska medverka till ökad IT-samverkan 
     med Kalmar kommun med uppdrag att ta fram förslag till samarbets- 
     former, samverkansavtal och kostnadsberäkningar med finansieringsförslag 
     samt  
 
att tjänsten som systemtekniker dras in och att innehavare av denna tjänst 
     erbjuds vakant tjänst som IT-tekniker.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunledningen i Torsås kommun ska medverka till ökad IT-samverkan 
     med Kalmar kommun med uppdrag att ta fram förslag till samarbets- 
     former, samverkansavtal och kostnadsberäkningar med finansieringsförslag 
     samt  
 
att tjänsten som systemtekniker dras in och att innehavare av denna tjänst 
     erbjuds vakant tjänst som IT-tekniker under förutsättning att överens- 
     kommelse kan träffas med de fackliga organisationerna. 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
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KS § 8/14 
AU § 3/14   13/KS0023 
Tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på tidplan, årsplan och budget 
2015, plan 2016-2017. 
 

2014-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott, preliminärt bokslut, 
dialog med förvaltningscheferna om mål och uppdrag 
2014 

2014-03-05 Kommunstyrselsen, boksluts- och budgetdag med 
nämnder/bolag.    
Företrädare för CESAM och kommunrevisionen deltar 

2014-03-13 Ekonomiavdelningen utsänder budgetanvisningar till 
förvaltningarna/nämnderna inför inlämnande av 
budgetförslag 

2014-04-15 Regeringen presenterar vårpropositionen 

2014-04-25 Sista dagen för nämnderna att lämna in budgetförslag 
(drift/ investeringsbudget) 2015-2017 och förslag till 
taxor/avgifter 2015. Budgetförslagen ska vara MBL-
förhandlade 

2014-05-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningen 
redovisar budgetförutsättningar utifrån vårpropositionen 
och nämnderna sina budgetförslag 

2014-05-08 CESAM 

2014-05-13, extra Kommunstyrelsens arbetsutskott, preliminär 
årsplan och budgetramar 2015 

2014-05-20 Kommunstyrelsen, preliminär årsplan och budgetramar 
2015 

2014-06-09 Kommunfullmäktige, preliminär årsplan och budget-
ramar 2015. 

 Juli-november, förvaltningarna/nämnderna arbetar 
med verksamhetsplanering, mål och internbudget 

2014-10-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningen 
redovisar budgetförutsättningar utifrån Sveriges 
kommuners och landstings prognos i oktober över 
skatter och bidrag 2015-2017. Budgetdialog med 
nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
budgetramar 

2014-10-09 CESAM 

2014-10-13, prel  Regeringen presenterar budgetpropositionen 

2014-10-21 KSAU, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/14, Tidplan, årsplan och budget 2015, plan 
2016-2017 
 
2014-10-28  Kommunstyrelsen, årsplan och budget 2015, plan 2016-

2017 

2014-11-17 Kommunfullmäktige, årsplan och budget 2015, plan 
2016-2017 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016-2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att flytta kommunstyrelsens boksluts- och budgetdag med nämnder/bolag till 
     2014-03-04, 
 
att i övrigt godkänna upprättad tidplan, årsplan och budget 2015, plan 2016- 
     2017. 
-----  
Sändlista 
Förvaltningscheferna 
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KS § 9/14 
AU § 5/14   13/KS0023  
Internbudget 2014, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på internbudget 2014 för 
kommunstyrelsen. 

  

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag på internbudget 2014 för kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisat förslag på internbudget 2014 för kommunstyrelsen.  
-----  
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KS § 10/14 
AU § 8/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
december 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under december 2013. 
 

 Tillförordnad socialchef. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2013. 
-----   
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KS § 11/14 
AU § 13/14   13/KS0024  
Verksamhetsberättelse 2013, Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhets syfte är att var den röda tråden genom grundskolan och 
gymnasiet. Arbetet ska leda till att fler ungdomar får bättre förutsättningar och 
större möjligheter att utveckla sina entreprenöriella egenskaper. 
 
Målgruppen är politiker, skolledare, näringslivsutvecklare, näringslivet, skol-
utvecklingsledare, lärare, studie och yrkesvägledare, LNU samt barn och 
ungdomar från sex års ålder till tjugoett år i hela Kalmar län. 
 
Verksamhetsberättelse 2013 för Torsås kommun föreligger. 
 
Verksamhetsbidraget för 2014 är 35 000 kronor för Torsås kommun och det är 
samma summa som tidigare år. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelse 2013 gällande Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera verksamhetsberättelse 2013 från Ung Företagsamhet, 
 
att verksamhetsbidraget till Ung Företagsamhet finansieras av kommun- 
     styrelsen. 
----- 
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KS § 12/14 
AU § 14/14   13/KS0196  
Ägaransvar gällande promenadstråk runt Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 292 att lämna markägartillstånd för 
promenadstråk runt Ängaskärsviken för nödvändiga åtgärder. 
 
Finansiering kommer att sökas från Arvsfonden. 
 
Vision Bergkvara ansöker om att Torsås kommun efter det att anläggningen är 
klar tar ägaransvar i minst tio år framåt. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun efter det att anläggningen är klar tar ägaransvar i minst tio 
     år framåt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun efter det att anläggningen är klar tar ägaransvar i minst tio 
     år framåt. 
----- 
Sändlista 
Vision Bergkvara 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 13/14 
AU § 15/14   13/KS0129  
Avtal om markdisposition, Bergkvara Samhällsföreningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal föreligger med Bergkvara Samhällsföreningen gällande 
markdisposition av ett område cirka 50 kvm inom fastigheten Bergkvara 2:1. 
 
Markområdet ska användas för placering av före detta ”Våghuset”.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag med Bergkvara Samhällsföreningen gällande 
     markdisposition av ett område cirka 50 kvm inom fastigheten Bergkvara 
     2:1, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag med Bergkvara Samhällsföreningen gällande 
     markdisposition av ett område cirka 50 kvm inom fastigheten Bergkvara 
     2:1, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
----- 
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening 
För kännedom till tekniska nämnden  
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KS § 14/14 
AU § 19/14   13/KS0191 
Socialnämndens reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nytt förslag till reglemente föreligger från socialnämnden.  
 
Förändringarna beror på att kommunens flyktingsmottande samt arbets-
marknadsenheten Vågen förts över till socialnämnden från kommunstyrelsen. 
Vidare finns ett tillägg om att socialnämnden administrerar och samordnar 
aktiviteterna gällande Rådet för funktionshinderfrågor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 15/14 
AU § 24/14   13/KS0195 
Samråd om fördjupad översiktsplan för Södra staden, Kalmar 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Södra 
staden. Syftet med planen är att utifrån områdets kvaliteter och förutsättningar 
föreslå en utvecklingsriktning till den nya stadsdelen. Strategier och ledstjärnor 
visar vägen mot den övergripande visionen: Att skapa ett modernt stadsliv i 
skärgårdslandskap, med utgångspunkt i ett internationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. Planen ska fungera som ett strategiskt dokument och underlag för 
kommande planering. 
 
Eventuella synpunkter ska lämnas senast 2014-02-04 till Kalmar kommun, 
kommunledningskontoret. 
 
Enlig planarkitekt Fredrika Ternelius lämnas inga synpunkter eftersom planen 
inte berör Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter lämnas eftersom planen inte berör Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga synpunkter lämnas eftersom planen inte berör Torsås kommun. 
------  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 16/14 
AU § 31/13   14/KS0018 
Beslutsattestanter 2014  
 
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/Krister     

  Kronzell Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

     

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 Kommunchef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 16/14, Beslutsattestanter 2014 
 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Per Lindberg/Krister 
Kronzell 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Per Lindberg/Krister  
Kronzell  

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Per Lindberg/Krister 
    Kronzell 
                              
912           Finansförvaltningen           Kent Frost                   Kommunchef Jan Darrell  
 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2014-01-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2014-01-01. 
-----  
Sändlista 
Berörda attestanter  
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KS § 17/14 
AU § 397/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal III, 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 III, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 20 
Typ av bistånd: LSS (1) 
 Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (4) 
Antal dagar från beslut till rapportering: LSS 116 
 Boendestöd 11 579 

 Daglig verksamhet 7 300 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 906 
Antal män: 0, 3, 2, 1 
Antal kvinnor 1, 6, 4, 3 
 
LSS-beslut (1 beslut) är verkställt under 3:e kvartalet (2013-19-16). 
 
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. Samtliga 15 
beslut är verkställda under 3:e kvartalet (2013-09-30). 
 
Individ- och familjeomsorgen/kontaktperson/familj (4 beslut). Ett beslut har 
upphört 2013-07-03 då ansökan om kontaktperson återtagits. Ett beslut har 
avbrutits under kvartal II då den enskilde begärt byte av kontaktfamilj samt 
ytterligare två beslut. Det tre sistnämnda besluten har inte kunnat verkställas 
på grund av resursbrist (kontaktperson/familj). 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/14, Icke verkställda beslut kvartal III, 2013    
 
Arbetsutskottet föreslår 203-12-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt socialnämnden att vid kommunfullmäktiges sammanträde  
     redovisa rapporten över icke verkställda beslut kvartal III, 2013. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 18/14 
AU § 395/13 
AU § 299/13 
AU § 47/13 12/KS0053 
Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden och 
socialnämnden      
      
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154 gällande budget 2013 att 
bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger nivå med standardkostnaderna informerar ekonomi-
chefen om ny rapport från Sveriges kommuner och landstings gällande netto- 
och standardkostnaderna som bygger på kommunens årsredovisning 2011. 
 
Enligt de nya uppgifterna börjar kommunens standardkostnader närmar sig 
Sveriges kommuner och landstings standardkostnader. 
 
Barnomsorgens del ligger något under standarkostnaden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-05: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att uppdra åt bildnings-
nämnden att organisera grundskola och barnomsorg så att 2015 års bokslut 
ligger i nivå med standardkostnaderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09 § 120 att efterhöra med kommun-
styrelsen om anpassning till standardkostnaderna är ett relevant mått för att nå 
kvalitet på den verksamhet som bildningsnämnden bedriver. 
 

Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att beslutet som kommunfullmäktige tog  
2012-11-12 § 154 gäller och ska verkställas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 18/14, Anpassning till standardkostnader, 
bildningsnämnden och socialnämnden      
  
Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialtjänsten att nå standardkostnader 
under 2014-2015, vilket innebär en minskning av kostnaden med 1 150 tkr år 
2014 och lika mycket 2015. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-09-18 § 103 att översända till kommunstyrelsen 
för kännedom biträdande socialchefs redovisning av planerade minskningar för 
att nå standardkostnaderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 103 att till kommunfullmäktige yrka 
att inte behöva anpassa verksamheten inom bildningsnämnden till standard- 
kostnader. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att med hänvisning till nämndens uppdrag enligt 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2014 är inte anpassning till standard-
kostnader längre aktuellt. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att målet ska vara att anpassa organisationen till 
standarkostnader. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M    X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 18/14, Anpassning till standardkostnader, 
bildningsnämnden och socialnämnden      
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-12-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till nämndens uppdrag enligt kommunfullmäktiges 
     budgetbeslut 2014 är inte anpassning till standardkostnader längre aktuellt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till nämndens uppdrag enligt kommunfullmäktiges 
     budgetbeslut 2014 är inte anpassning till standardkostnader längre aktuellt. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
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KS § 19/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Träff med del av styrelsen i Garpens vänner. 

 Olssonska gården. 

 Tekniknod 2014-02-05. 

 Information från Kalmarsundsregionens Renhållare.   
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Arbetsmarknadens utveckling november – december 2013, 14/KS0021. 

 Servicemätning via telefon och e-post 2013 inom ramen för KKiK, 
14/KS0022. 

 Medborgarundersökningen hösten 2013, 12/KS0179. 

 Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät, företagarklimatet, 14/KS0021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 20/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2013-11-19, 2013-12-03, 2014-01-14, personal-
utskottet 2013-12-10, 2014-01-13, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
2013-11-28. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 21/14 
AU § 381/13  13/KS0180 
Markupplåtelse för en slamkomposteringsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
VA-ingenjör Nina Johansson informerar om att utredning pågår för att 
undersöka möjligheten till att kompostera slam från Bergkvara reningsverk, för 
att kunna ta tillvara det på ett mer hållbart och ekonomiskt sätt. 
 
En lämplig plats för en slamkomposteringsanläggning är på del av fastigheten 
Skällenäs 1:70 i Bergkvara enligt bifogad karta, alternativ B. Anläggningen 
utgörs av en inhägnad, hårdgjord yta. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att godkänna alternativ B, på del av Skällenäs 1:70 enligt bifogad karta för en  
     slamkomposteringsanläggning,  
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande markupplåtelse för en slam- 
     komposteringsanläggning. 
-----   
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KS § 22/14 
AU § 382/13  13/KS0183 
Remiss – Havsplanering och integrerad kustförvaltning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har fått promemorian ”Hushållning med havsområden” för 
yttrande. 
 
Förslaget syftar till att främja en hållbar tillväxt av aktiviteter i kusten och till 
havs liksom en hållbar användning av resurserna i dessa områden genom att 
upprätta ett ramverk för en effektiv tillämpning av havsplanering i unionens 
vatten och integrerad förvaltning i kustområdena i medlemstateran. 
 
Förslaget innehåller såväl en ny havsplaneringsförordning som ändringar i 
miljöbalken, plan och bygglagen och i förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden. 
 
Huvudtanken med havsplanerna är att ett samordnat och uppdaterat underlag 
skall finnas tillgängligt och skall kunna fungera som ett underlag för bland 
annat Länsstyrelsen och kustkommuner, till exempel vid upprättande av nya 
översiktsplaner eller vid tillståndsgivning. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius har 
upprättat ett remissvar daterat 2013-11-18, där Torsås kommun ser positivt på 
att ett helhetsgrepp för havsplaneringen tas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika 
     Ternelius remissvar daterat 2013-11-18 som sitt egna, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande remissvar på havsplanering och  
     integrerad kustförvaltning. 
-----   
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KS § 23/14 
AU § 392/13   13/KS0126 
Samordnad upphandling avseende Olycksfallsförsäkring för 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om den utvärdering som gjorts gällande 
samordnad upphandling avseende Olycksfallsförsäkring för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att utse Protector till försäkringsgivare för kommande avtalsperiod,  
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande samordnad upphandling avseende 
     Olycksfallsförsäkring för Torsås kommun. 
-----  
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KS § 24/14 
AU § 23/14   13/KS0139 
Kommunicering av ändring, Torsås glasbrukstipp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utförd riskklassning för den nedlagda deponin Torsås glasbrukstipp har 
tidigare kommunicerats med aktuell fastighetsägare samt nuvarande 
verksamhetsutövare på fastigheten Torsås 2:42. 
 
Efter kommunicering med Länsstyrelsen konstaterades att fel fastighets-
beteckning har angetts för det område där den nedlagda deponin antas finnas. 
 
Sidan ett i riskklassningsblanketten har därför reviderats och kommuniceras 
därför på nytt med fastighetsägare samt nuvarande verksamhetsutövare på 
fastigheten Torsås 4:119. Koordinaterna har även ändrats utifrån ett uppskattat 
läge för deponin. 
 
Eventuella synpunkter utifrån denna revidering skall senast 2013-12-09 lämnas 
skriftligt till miljöinspektör Sara Kull. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att inga synpunkter föreligger på reviderad riskklassning gällande Torsås 
     glasbrukstipp, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande reviderad riskklassning gällande 
     Torsås glasbrukstipp. 
-----  
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KS § 25/14 
AU § 318/13 
AU § 207/13 
KF § 69/13   13/KS0093 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande cykelväg 
mellan Söderåkra - Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till tekniska  
     nämnden beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 47 att anta upprättat yttrande som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Under 2013 – 2014 tar länets kommuner tillsammans med Kalmar Läns Trafik, 
Trafikverket och Regionförbundet fram en cykelstrategi med fokus på turism, 
regionalt cykelnät och cykling i kombination med kollektivtrafik. Strategin ska 
utgöra underlag för prioriteringar. Cykelåtgärderna ska bland annat medverka 
till att knyta ihop orter som ligger på cirka fem kilometers avstånd från 
varandra eller medverka till att det är lättare att cykla till en busshållplats i stråk-
trafiken. Orterna Torsås Söderåkra och Bergkvara stämmer väl in på cykel-
strategins utgångspunkter. 
 
Om cykelsträckningar mellan orterna Torsås – Söderåkra – Bergkvara kommer 
med bland länets prioriterade stråk finns möjligheter till delfinansiering av 
cykelvägarna. Torsås kommun kommer att aktivt medverka i arbetet med den 
regionala cykelstrategin och verka för att dessa för kommunen angelägna 
cykelstråk prioriteras i den regionala cykelstrategin. 
 
Medborgarförslaget innehåller ett förslag till sträckning av en cykelväg mellan 
Söderåkra och Torsås. Detta och andra tänkbara sträckningar mellan orterna 
kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen för arbetet med cykel-
strategin. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25/14, Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – 
Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 26/14 
AU § 319/13 
KF § 104/12    12/KS0126 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att bygga en gång/cykel tunnel under E22 i 
Bergkvara föreligger från Maria Kriivel, Bergkvara. Detta är för att bland annat 
få en säkrare skolväg för de barn som bor väster om E22. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 48 att anta upprättat yttrandet som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Under arbetet med den Regionala Transportplanen har Torsås kommun 
framfört flera önskemål om angelägna investeringar i kommunen. En GC-
tunnel under E22 är en av de åtgärder som kommunen förde fram. Detta 
förslag har inte prioriterats i förslaget till Regional Transportplan som nu är ute 
på remiss. Motivet är bland annat att arbetet med planeringen för en förbifart 
Bergkvara kommer att påbörjas under planeringsperioden. 
 
Kostnader för en eventuell GC-tunnel får kommunen själv bekosta. Med 
erfarenhet från andra liknande anläggningar kostar en GC-tunnel cirka 2 – 4 
miljoner kronor. För närvarande finns inte pengar i budgeten för trafiksäker-
hetshöjande åtgärder i den storleksordningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som svårt att anordna en GC-
tunnel i det föreslagna läget med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 26/14, Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel 
tunnel under E22 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 27/14 
AU § 353/13 
KF § 117/12    12/KS0130 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Benny Robertsson, Torsås gällande 
breddning av Ragnabovägen eftersom trafiken ökat markant där samt inte 
minst att fler permanentboende i stugområdena har ökat. Man kan göra en 
gång och cykelväg.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Ragnabovägen är en enskild väg. Ett par hundra fastigheter och fritidshus 
bedöms nyttja Ragnabovägen (mellan E22 och Dalskärsvägen). Aktuella 
trafikmätningar saknas. En översiktlig bedömning är att vägen belastas av ca 
400 - 600 fordonsrörelser under sommarmånaderna.  
 
Vandringsleden, Kalmarsundsleden sammanfaller till stor del med väg-
sträckningen. I översiktsplanen redovisas en ny vägsträckning från Storgatan 
till Ragnabo Södra fritidshusområde. 
 
För närvarande utreds en regional cykelstrategi där bland annat särskilda 
turiststråk ska identifieras. Kalmarsundsleden är ett sådant turiststråk som 
troligen kommer att ingå i den regionala strategin. En uppgradering av 
vandringsleden till cykelstråk kan i så fall förväntas. Kalmarsundsleden berörs 
också av ett EU-projekt, EuroVelo 10 som binder samman cykelleder längs 
Östersjöns kuster. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vägen närmast E22 har en, med 
hänsyn till trafikbelastningen, tillräcklig bredd för oskyddade trafikanter. Det 
kan finnas skäl att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs de 
delar där Kalmarsundsleden sammanfaller med vägsträckningen. Med hänsyn 
till de relativt omfattande kostnader en breddning av vägen medför, bör 
kommunen avvakta resultatet av den regionala cykelstrategin. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01 § 56 att nämnden anser att 
Ragnabovägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där 
Kalmarsundsleden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala 
cykelstrategin innan andra åtgärder övervägs. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 27/14, Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/14 
AU § 354/13 
KF § 125/13   13/KS0126 
Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Bengt Elofsson, Torsås gällande att täta 
dämningsvallen som läcker vid Gölen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås till  
     tekniska nämnden/bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S, initierade 2012-09-11 i Tekniska nämnden, frågan 
angående underhåll av fördämningen vid Vallermansgöls utlopp. För-
dämningen läcker och är i behov av underhåll.  
 
Arbetet kräver tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen som godkänt 
vattenverksamheten 2012-12-13. 
Tidpunkten för arbetets genomförande ska ske när vattenföringen är 
ringa eller ingen. Arbetet får ej heller utföras tiden 1 september – 1 maj för 
att inte störa lekande öring eller känsliga yngel. 
 
Tätning av fördämningsvallen har utförts under augusti månad 2013 och 
bentonitlera har delvis använts som komplement till övrigt tätningsmaterial 
av naturlig lera. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01§ 55 att informera kommunfullmäktige 
om att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och bentonit har 
delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/14, Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, 
Gölen Torsås kommun 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 29/14 
AU § 355/13 
KF § 128/13   13/KS0148 
Medborgarförslag – Sanitära olägenhet, kajor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Åke Sjöholm, Bergkvara gällande den sanitära 
olägenheten som kajorna utgör. 
 
De höga träden utgör en samlingsplats för kajorna och då de med sitt oväsen 
och den stora hälsorisk som deras avföring utgör är en sanitär olägenhet. Inga 
träd får vara högre än 7 meter inom Bergkvara, Söderåkra och Torsås. 
 
Markägarna ska själv stå för nedtagandet till lämplig höjd. Detta ska gälla alla 
träd som är vildväxande.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Sanitär olägenhet, kajor till bygg- och miljö-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Det finns inga undersökningar som visar att en höjd för vildvuxna träd på 
maximalt sju meter motverkar kajornas vistelse i stadsmiljöer. Träd som inte 
räknas som vildvuxna med en högre höjd än sju meter kommer fortfarande 
finnas tillgängliga för fåglarna. Nedtagande av vildvuxna träd till föreslagen 
höjd kan dessutom innebära en långsam död för vissa träd, varav avverkning 
istället kan vara att föredra i vissa fall.  
 
Torsås kommun är inte ensam gällande de problem som kajor i tätorter utgör. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har genomfört ett projekt som 
resulterat i en rapport där aktuell helhetsbild av erfarenheter och utvärderingar 
av kajors massförekomst och hur kommuner runt om i Sverige hanterar 
problemet presenteras. Av resultatet framgår att långsiktigt hållbara lösningar 
för arbetet med kajor i stadsmiljö bör vara rimliga och skonsamma metoder för 
att styra kajors massuppträdanden bort från särskilt problematiska platser. Ett 
lika viktigt långsiktigt mål bör dock även vara att öka acceptansen för den här 
typen av naturliga existenser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 29/14, Medborgarförslag – Sanitära olägenheter, 
kajor 
  
Samhällsbyggnadsförvaltning har utifrån den rådande situationen, samt 
refererad studie, därför bedömt att fåglarna bör accepteras och betraktas som 
en del av stadsmiljön. Detta tillvägagångssätt i kombination med långsiktigt 
hållbara lösningar är ett ställningsstagande som fler kommunen valt att förhålla 
sig till för att motverka att låsas fast i ett ensidigt ”bekämpningsperspektiv”. 
 

Bygg- och miljönämnden bifaller medborgarförslaget utifrån aspekten 
beträffande fastighetsägarens ansvar gällande vidtagandet av förebyggande 
åtgärder som förhindrar att kajor i onödan lockas till fastigheten eller tomt-
markens miljö. Gallring bland grenar och träd, rivning av bon, minskad 
nedskräpning, täckning av skorstenar och andra hålor med nät är några enklare 
åtgärder som utgör en del av fastighetsägaransvaret.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-10-15 § 151 att rubricerat medborgar-
förslag är orimligt ur verkställandesynpunkt. Nämnden anser att fastighetsägar-
ansvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör vara tillräckligt 
samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 30/14 
AU § 302/13 
AU § 106/13 
KF § 17/13   13/KS0027 
Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att Torsås Bostads AB får i uppdrag att ta fram nya exempel på hur om-
fattande renoveringar som ändå måste göras, kan anpassas för ökad 
tillgänglighet och med gemensamhetsutrymme som kan var önskvärt och 
överslagsmässigt merkostnaden som då uppstår. Då får kommunfullmäktige 
alternativ att välja emellan.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun överlämnas till social-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 20 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Bostads AB på motionen - Trygghetsboende i  
     Torsås kommun samt 
 
att noter socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M skrivelsen daterad  
     2013-01-29. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun 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 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 30/14, Motion – Trygghetsboende i Torsås 
kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun 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 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 31/14 
AU § 378/13   13/KS0145 
Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod, sammanställning av inkomna 
yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S hemställer i en motion att ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod fastställs. 
 
När 2012 års budget fastställdes av kommunfullmäktige i Torsås 2011-11-28,  
§ 163 beslutas efter yrkande från Marie Jansson, KD samt bifallsyrkande från 
Roland Swedestam, S om en “Översyn av den politiska organisationen”: 
 
- att den politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en 
     kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Beslutet har inte genomförts, men de anslagna pengarna till översynen på  
100 000 kronor finns med i 2013 års budget. 
 
För att förtydliga det av fullmäktige fattade beslutet om organisationsöversyn 
och för att säkerställa att beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod fattas i god tid föreslås att kommunfullmäktige i Torsås beslutar: 
 
att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från varje parti i 
     kommunfullmäktige, 
 
att beslut om ny politisk organisation för kommande mandatperiod fattas på  
     kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08 att inhämta partigruppernas synpunkter på 
motionen. 
 
Socialdemokraterna 

Motionens avsikt är att en ny parlamentarisk arbetsgrupp skall skyndsamt 
tillsätts för att ta fram förslag på ny politisk organisation för beslut i 
kommunfullmäktige i början av valåret 2014 och införande från den nya 
mandatperiodens start. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod, sammanställning 
av inkomna yttrande 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
 
Anser att den nuvarande politiska organisationen i Torsås kommun har orsakat 
vare sig utdragna beslutsprocesser eller lett till att det har utvecklats så kallade 
nämndspartier. Tvärtom har det funnits en väl fungerande dialog mellan 
politiker i nämnder och kommunstyrele och att nämnderna har arbetet med 
stor respekt för de demokratiska besluten. 
 
Nackdelar med en renodlad kommunstyrelseorganisation: 
 

 Begränsad grupp personer som har allt inflytande och förväntas ta ansvar 
för hela det kommunala serviceområdet. 

 Stora krav på kunskaper som kommunstyrelsens ledamöter måste besitta 
alternativt måste man acceptera att ansvariga politiker måste ta beslut i 
frågor som man inte har mycket kunskap om. 

 Kommunstyrelens dagordning blir omfattande vilket innebär heldags-
sammanträde minst en gång i månaden. 

 Intresserade av det kommunala uppdraget måste avstå eftersom man inte 
kan avsätta så stor del av sin tid för detta. 

 
Avstå från att införa en ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till motionen – fastställande av den 
politiska organisationen för kommande mandatperiod. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på motionen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S yrkande 
och avslagsyrkandet finner han att arbetsutskottet beslutat att avslå yrkandet 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons yrkande, C och nej = enligt 
Henrik Nilsson Bokors, 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 avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Omröstningslista 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 Henrik Nilsson Bokors, S yrkande. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att en utvärdering göras av kultur- och fritids-
utskottet samt socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma arbets-
grupp. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att en utvärdering göras av kultur- och fritidsutskottet samt socialnämndens 
     och bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-01-28 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för 
sin motion, där en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant 
från varje parti i kommunfullmäktig. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att avslå motionen och Henrik Nilssons 
Bokors, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen 
– Fastställande av den politiska organisationen för kommande mandatperiod 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att avslå motionen och nej = enligt Henrik Nilssons 
Bokors, 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 
avslå motionen. 

 
Omröstningslista nummer 2 
 

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

Christofer Johansson C   X    

Marcus Johansson C   X    

Mona Magnusson M Ewy Svensson, M X     

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sören Bondesson S     X  

Ann-Britt Mårtensson S   X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 6 5   
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik 
Nilsson Bokors, S yrkande.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare vill få antecknat till protokollet att 
han reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Nilssons Bokors, S 
yrkande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att en utvärdering göras av kultur- och fritidsutskottet samt socialnämndens 
     och bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp. 
----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 32/14 
AU § 399/13 
AU § 329/13 
KF § 146/12   12/KS0151 
Motion – Miljökompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att Torsås kommun ökar sin 
miljömedvetenhet och bidrar till minskad klimatpåverkan. Flera kommuner 
och landsting i landet klimatkompenserar som en del i sitt miljöarbete. 
 
Moderaterna i Torsås yrkar: 
 
att Torsås kommun snarast börjar miljökompensera sina flygresor, 
 
att Torsås kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur 
övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom 
och utanför kommunen kan miljökompenseras. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15: 
 
att överlämna motionen – Miljökompensering till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygg- och 
miljönämnden 2013-09-17 § 136 antar förslag daterat 2013-03-15 från 
länsgemensam arbetsgrupp gällande Klimatkompensering av samhällsbetalda 
resor i Kalmar län. Att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med 
tillhörande aktiviteter för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark 
till en fossilbränslefri sådan samt att vidarebefordra förslaget till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet, därefter åter till arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg informerar om den 
mängd bilar och resor som utförts under 2012. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 32/14, Motion – Miljökompensering 
 
Vid årsskiftet 2012 fanns det tolv etanolbilar var av tre inom kommunstyrelsen 
och sex på socialförvaltningen, dessa är inte bortplockade från den totala 
kostnaden 829 140 kronor (kostnad för klimatkompensering flyg 10 %, bil 5 % 
totalt 44 460 kronor) vilket de borde vara. Det går inte att utläsa i ekonomi-
hanteringen unika bränslekostnader. Kostnaden för tekniska nämnden syns 
inte då en stor del av kostnaden går till arbete och arbetsfordon som inte 
behöver kompenseras. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-12-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 
  
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 
  
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
-----  
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