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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2014-02-25, 17.30 – 21.30            
   
      
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C    
 Mona Magnusson, M    
 Mats Olsson, KD    
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Hans Larsson, S tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S      
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S   
 Kerstin Ahlberg, TP 
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S      
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-02-27 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 33 - 52  

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

 Justerande Henrik Nilsson Bokor       

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-02-25 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-02-27  Datum för anslags 
nedtagande 

2014-03-21  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Joel Parde, Leader Småland Sydost  35  

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare  33 – 52 

Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare  33 – 52  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 34 - 52  
 
§ 34 Föregående sammanträdesprotokoll 2014-01-28 
§ 35 Information från Joel Parde, Leader Småland Sydost 
§ 36 Verksamhetsplan 2014 
§ 37 Tillgång till kommunens trådlösa nätverk 
§ 38 Torskolans ny-, om- och tillbyggnad 
§ 39-40 Redovisning delegationsärende 
§ 41 Sammanbyggnad kommunhusen 
§ 42 SCB:s Medborgarundersökning, våren 2014 
§ 43 Ansvarsfråga gällande Stenmjölsplan Malmen 
§ 44 Medfinansiering Garpens Vänner 
§ 45 Icke verkställda beslut kvartal IV, 2013 
§ 46 Detaljplan Torsås 2:58 samt del Torsås 2:42 med flera, Ny 

kommunikationsled vid Södra Industriområdet 
§ 47 Revidering förbundsordning, Kalmarsundsregionens Renhållare  

KSRR 
§ 48 Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
§ 49 Kommunledningen informerar 
§ 50 Anmälan arbetsutskottet 2014-01-23, 2014-02-11, personalutskottet 
 2014-02-04, Valberedningen 2014-01-30, Styrgrupp funktionshinder- 
 politiskt program 2014-01-21, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets 

AB 2013-12-12 
§ 51 Uppföljning utifrån Unik Resurs rapport 
§ 52 Fullmakt för samhällsbyggnadschefen gällande ledningsrättsärende,  
 Bergkvara 
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KS § 34/14   14/KS0020  
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-01-28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-01-28. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 35/14   14/KS0035  
Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Joel Parde informerar om Leader Småland Sydost. 
 
Leader en metod inom Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 som bygger på 
nära samverkan mellan idéell, privat och offentlig sektor, underifrånperspektiv 
och fokus på lokal landsbygdsutveckling. 
 
Den offentliga finansieringen inom Leader är EU och staten, betalas ut av 
Jordbruksverket 70 procent och övrig offentlig finansiering, primärt 
kommunerna 30 procent. 
 
Vision för Leader Småland Sydost, ”Tillsammans skapar vi en livskraftig 
landsbygd som främjar alla människors livskvalitet och en hållbar utveckling”. 
 
200 projektansökningar varav 57 procent beviljade och 43 procent ej beviljade. 
 
Den privata insatsen och arbetet i projektet (så här långt) motsvarar cirka 80 
årsarbeten. 
 
Så här ser det ut just nu: 
 

 Blir nog minskad budget och färre Lokalt Ledd Utvecklings-områden 

 Dock fler fonder 

 Oklart när det går att söka om att bilda lokala utvecklingsområden 

 Beslut om strategier och bildande av Lokalt Ledd Utvecklings-områden 
kommer i början på 2015. 

 Områden ska vara mellan 10 000 – 130 000 invånare, undantag kommer att 
göras. 

 Tätorter ≥ 20 000 invånare. 
 
Framtiden 2014 – 2020: 
 

 Utarbeta ny gemensam Utvecklingsstrategi 

 Samverka med andra Leader områden och FOG 

 Säkerställa ett homogent område. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande Leader Småland Sydost. 
-----  
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KS § 36/14 
AU § 59/14 
KS § 1/14 13/KS0178 

Verksamhetsplan 2014      

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Gemensamt arbetas fram ett material med exempel för kommunstyrelsens 
uppdrag 2014. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-02-11 redovisar samtliga nämnder sina 
mål och uppdrag för 2014. Kommunstyrelsen får nämndernas beslutade 
verksamhetsplaner 2014-02-25 och kommunfullmäktige tar ställning  
2014-03-17. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar arbetsmaterialet för kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2014. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm, bildningschef Håkan Petersson och 
tillförordnad socialchef Jan Ekdahl redovisar respektives nämnders mål och 
uppdrag för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att kommunchefen sammanställer och färdigställer kommunstyrelsens 
     verksamhetsplan för 2014, 
 
att i övrigt noter informationen, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- och miljönämndens och tekniska 
nämndens verksamhetsplaner för 2014 föreligger. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2014.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/14, Verksamhetsplan 2014 
 
Ledamöterna var överens om några mindre revideringar i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan såsom 
 

 satsning funktionshinder/tillgänglighet,  

 avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt andra organisationer 
specificeras som en egen post,  

 revidering i texten gällande kvinnligt företagande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2014. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 37/14 
AU § 39/14 
AU § 1/14 
AU § 400/13   13/KS0026  
Tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11 § 145 att till kommunstyrelsen yrka att 
samtliga politiker skall ha tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
genom inlogg eller motsvarande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att bjuda in IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson till arbets- 
     utskottet 2014-01-14 för information om kommunens trådlösa nätverk.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson informerar om kommunens 
trådlösa nätverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att uppdra åt IT-chefen att undersöka ansvarsfrågan när det gäller det öppna 
     WiFi nätet inom kommunen, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
IT-chef Kent Frost informerar om att kommunen har ansvar för sitt nät, 
upplåter man nätet utan inlogg och lösen, så kan man inte heller spåra 
användaren. Det kan locka till sig mer eller mindre seriösa användare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att låta samtliga politiker ha tillgång till kommunens samtliga 
     trådlösa nätverk utan inlogg eller motsvarande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 37/14, Tillgång till kommunens samtliga trådlösa 
nätverk 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att låta samtliga politiker ha tillgång till kommunens samtliga 
     trådlösa nätverk utan inlogg eller motsvarande, 
 
att uppdra åt IT-avdelningen att informera nämnderna om tillvägagångsättet  
     för att få tillgång till kommunens trådlösa nätverk. 
-----  
Sändlista  
Bildningsnämnden 
IT-avdelningen 
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KS § 38/14 
KF § 4/14 
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 
Ny-, om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-02-10 § 4 att återremittera ärendet som en 
minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås har kommit in med idéer som kan sänka 
kostnaden för om- och tillbyggnad av Torskolan samt kostnadsbesparingar. 
Skrivelsen är daterad 2014-02-12. 
 

Votering, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam S med instämmande av Mats Olsson, KD, Kerstin Ahlberg, 
TP  och Lena Gustafsson, V yrkar: 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
skolförslagen som skall gå vidare till upphandling. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar att 
ärendet ska gå direkt till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/14, Ny-, om- och tillbyggnad Torskolan  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestam, S med fleras 
yrkande och Mona Magnussons, M med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Mona Magnussons, M med fleras yrkande 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Mona Magnussons, M med fleras yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 6 
nej-röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande.  

 
Omröstningslista nummer 1 
 

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

Christofer Johansson C   X    

Marcus Johansson C   X    

Mona Magnusson M   X     

Mats Olsson KD    X  

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S    X  

Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson, V  X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 5 6   
 

Reservation 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus Johansson och Håkan 
Algotsson samtliga C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mona Magnussons, M yrkande.   
 

Tilläggsyrkande, proposition och omröstning 
 
Om förslaget att utreda ett alternativ till det framlagda planeringsunderlaget för 
om- och tillbyggnad av Torskolans högstadium vinner kommunstyrelsens 
majoritet yrkar Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer 
Johansson, C tillägg med: 
 
att de partier som förspråkar ytterligare utredning får i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-17 komma in med ett gemensamt 
förslag till utformning av det alternativa förslaget,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/14, Ny-, om- och tillbyggnad Torskolan  
 
att förslaget lämnas in till kommunkansliet senast 2014-03-11, 
 
att förslaget därefter, godkänns av kommunfullmäktige för vidare utredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, S med fleras 
tilläggsyrkande och Roland Swedestam yrkande att ärendet ska avgöras i 
kommunstyrelsen finner han att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska till 
kommunfullmäktige för beslut varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att kommunfullmäktige godkänner vidare utredning 
och nej = att ärendet beslutas i kommunstyrelsen avges 5 ja-röster och 6 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande 
att ärendet beslutas i kommunstyrelsen.  

 
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   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 Lena Gustafsson, V  X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 5 6   
 

Reservation 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus Johansson och Håkan 
Algotsson samtliga C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mona Magnussons, M yrkande.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/14, Ny-, om- och tillbyggnad Torskolan  
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
     Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling, 
 
att överlämna till Torsås Fastighets AB Ulf-Peter Rosenblad, Torsås skrivelse 
     daterad 2014-02-12 med idéer som kan sänka kostnaden för om- och till- 
     byggnad av Torskolan samt kostnadsbesparingar.  
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Bildningsnämnden 
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KS § 39/14 
AU § 41/14 14/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under januari 2014. 
 

 Projektledare för ”Sverige skapar nätverk”. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
-----   
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KS § 40/14 
AU § 42/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under januari 2014. 
 

 Nybyggnad förrådstält, Torsås 4:105. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under januari 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under januari 2014. 
-----   
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KS § 41/14 
AU § 43/14 
AU § 12/14   13/KS0145  
Sammanbyggnad av kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att lokalutredningen var klar beslutar kommunstyrelsen  
2013-11-26 § 270 att av säkerhetsskäl projektera en sammanbyggnad av 
kommunhusen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera samt 
 
att påbörja projektering för en sammanbyggnad av kommunhusen, 
 
att finansiering tas ur investeringsbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar från mötet med representanter från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid mötet framkom att 
MSB är bereda att lämna bidrag till sammanbyggnaden av kommunhusen, 
utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en organisation för en projektering  
     av kommunhusens sammanbyggnad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en organisation för en projektering  
     av kommunhusens sammanbyggnad. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 42/14 
AU § 47/14   14/KS0032 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 256 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 227 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2014-02-21 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2014-02-03. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i vårens Medborgarundersökning 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i vårens Medborgarundersökning 2014. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 43/14 
AU § 48/14   13/KS0086 
Ansvarsfråga gällande Stenmjölsplan Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 § 126 att ansvaret för stenmjölsplan 
övergår till kultur- och fritidsnämnden. 

 
I samband med att brister angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen fram- 
kommit till bildningsnämnden aktualiserades frågan om vem som innehar 
eldriftsansvaret i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 79 att skicka förfrågan till kommun-
styrelsen angående vem som är eldriftsansvarig för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i 
tekniska nämndens ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 44/14 
AU § 49/14 
AU § 30/14 
AU § 407/13   13/KS0193 
Hemställan om årlig medfinansiering från kommunen, Garpens 
Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering från kommunen med 
200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta en marknads- och verksamhetsplan från Garpens Vänner och 
     värdparet ut i från deras perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Från Garpens Vänner föreligger en verksamhets- och marknadsaktivitetsplan 
för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att undersöka möjligheterna och formerna till ett samarbete samt 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner 2014-01-22.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Jäv 
 
Sören Bondesson, S, ej tjänstgörande ledamot meddelar jäv och deltar inte i 
ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att ställa sig positiva till att stödja Garpens Vänner,  
 
att kommunchefen upprättar förslag till ett samverkansavtal med Garpens 
     Vänner, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 44/14, Hemställan om årlig medfinansiering från 
kommunen, Garpens Vänner 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till överenskommelse mellan 
Torsås kommun och Garpens Vänner avseende samarbete kring besöksmålet 
Garpens Fyr. 
 
Ordförande Håkan Algotssons, C redovisar förslag till beslut angående 
bidragsansökan, Garpens fyrplats: 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna både redovisat förslag till överenskommelse och förslag till beslut 
     gällande besöksmålet Garpens fyrplats, 
 
att utifrån redovisat förslag till beslut justera upprättad överenskommelse, 
 
att därefter överlämna överenskommelsen till Garpens Vänner för god- 
     kännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 45/14 
AU § 50/14   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal IV, 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 IV, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen  
 (kontaktperson/familj) 
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 168 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 5 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IV, 2013. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IV, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2014-02-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 46/14 
AU § 52/14   14/KS0048 
Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
med flera, ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42, ny kommunikations- 
led vid södra Industriområdet i Torsås. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny 
kommunikationsled mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-06-29 § 138 att föreslå kommun-
fullmäktige anta detaljplaneförslag med redaktionell ändring. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 § 54 att projektet genomförande av 
kommunikationsled tas bort ur 2012 års investeringsbudget. 
 
Plangruppen vill nu aktualisera ärendet igen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att avvakta tillsvidare med detaljplan gällande detaljplan för fastigheterna  
     Torsås 2:58, samt del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid  
      Södra Industriområdet, 
 
att ärendet återkommer efter beredning i plangruppen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Plangruppen beslutar 2013-12-05 § 10 att lyfta detaljplan för del av fastig- 
heterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42, ny kommunikation led vid Södra 
Industriområdet i Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bygg- och miljönämnden lämnar en lägesrapport av ärendet till arbets-  
     utskottet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 47/14 
AU § 54/14   14/KS0041 
Revidering förbundsordning, Kalmarsundsregionens Renhållare 
KSRR  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR är ett kommunalförbund med 
medlemmar från Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. 
 
Förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR föreligger med anledning av utökat samarbete med 
Oskarshamns kommun.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-02-114 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till utökat samarbete med Oskarshamns kommun. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Revideringar i Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, förbundsordning §§ 
6 och 10: 
 
1. Arbetsutskott i stället för presidium. 
2. Varje medlemskommun som inte har en ordförandepost har en ledamot i 
    arbetsutskottet. 
3. Revisorerna utses av två av medlemskommunerna, en från varje. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in representant från Kalmarsundsregionens Renhållare till kommun- 
     fullmäktige, för en redovisning av reviderad förbundsordning. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige
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KS § 48/14 
AU § 55/14 
KF § 105/13   13/KS0112 
Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Agneta Eriksson, Bergkvara gällande att få 
den lilla träbron över ån på ”Björseborundan” upprustad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag - Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
     till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Torsås Lions club erbjuder sig att finansiera materialkostnaden för bron och att 
tillsammans med markägarna ta fram informationsskyltar om historiska 
händelser som har ägt rum längs stigen och som ska placeras på de olika 
platserna. 
 
Kommunens del i projektet att utföra brobygget och öka tillgängligheten till 
stigen är kostnadsberäknat till cirka 200 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-01-21 § 1 att i samverkan med Torsås Lions 
Club rusta upp träbron och förbättra tillgängligheten till ”Björseborundan”, att 
Torsås Lions Club finansierar materialkostnaderna för bron, att resurser avsätts 
i investeringskontor 1395 i 2014 års budget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 49/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Tekniknod. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Rekrytering personalchef. 

 Förlängning av tillförordnad socialchef, därefter nyrekrytering. 

 Simhallen, Möre hotell. 

 Fördjupad IT-samverkan. 

 Personalmöte 1 – 3 april 2014. 

 Företagsbesök, 2014-03-25. 

 Sociala medier, föreningslivet, 2014-03-26. 

 Företagsbesök, 2014-04-29. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 50/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-01-23, 2014-02-11, personalutskottet 
2014-02-04, Valberedningen 2014-01-30, Styrgrupp funktionshinderpolitiskt 
program 2014-01-21, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2013-12-12. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 51/14 
KS § 33/14   13/KS0194  
Uppföljning utifrån Unik Resurs rapport 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Undén, Jonas Henriksson och Mikael Palm från Unik Resurs redovisar 
sitt verksamhets- utvecklingsuppdrag gällande utredning av socialförvaltningen 
i Torsås kommun. 
 
Unik Resurs uppdrag är att utföra en nulägesanalys av såväl den tjänstemanna-
mässiga som den politiska organisationen med avseende på styrning och 
ledning av socialförvaltningen och med tonvikt på omsorgsverksamheten. 
Definiera samt föreslå förbättringsområden avseende organisation, 
ledningsfunktioner, processer samt vilka krav som kommer att ställa på 
ledande befattningshavare. 
 
Förslag på förändringsprocess som krävs inom socialförvaltningen är 
verksamhet, personal och ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen tar del av slutrapporten. 
  
Slutrapporten överlämnas till socialnämnden för beredning/beslut. 
 
Ärendet återkommer i kommunstyrelsen efter att socialnämnden tagit beslut 
utifrån Unik Resurs slutrapport. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen 2014-03-25 redovisa 
     förslag till åtgärder utifrån Unik Resurs rapport, 
 
att bjuda in socialnämndens arbetsutskott inom fjorton dagar för ett 
     avstämningsmöte, för en redovisning av pågående arbete utifrån Unik 
     Resurs rapport. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 52/14    14/KS0019 
Fullmakt för samhällsbyggnadschefen gällande ledningsrätts-
åtgärd, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lantmäteriet i Kalmar har skickat en kallelse till sammanträde 2014-03-04 
gällande ledningsrättsåtgärd berörande 36 kv-kabel mellan Järnsida-Mulatorp. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga samhällsbyggnadschef Martin Storm att ingå överenskommelse 
     samt att godkänna förrättningsbeslut gällande ledningsrättsåtgärd berörande  
     36 kv-kabel mellan Järnsida-Mulatorp. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen 

  
 
 
 


