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Plats och tid Räddningstjänsten i Torsås, 2014-06-10, 13.15 – 18.30 
   
      
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C § 133 - 136    
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C § 133 - 134     
 Mona Magnusson, M   
 Mats Olsson, KD § 133 - 134, § 137 - 149    
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S 
 Sven-Erik Tornéus, S tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S    
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 135-149  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
Utses att justera Mona Magnusson, M      
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare 133 - 134   

Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB 134 – 136 

Peter Ludvigsson, styrelsen Torsås Fastighets AB  134 – 136 

Jörgen Johansson, ordförande Torsås Fastighets AB 134 – 136 

Kent Frost, ekonomichef 134 – 136 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 137 – 138, 148 

Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling 148 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 133 - 149  
 
§ 133 Upphandling kajreparation, Norra Kajen 
§ 134 Kommunstyrelsens måldokument 2015-2018 
§ 135 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
§ 136 Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighets- 
 principen 
§ 137 Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
§ 138 Uppställning av husbilar i Bergkvara 
§ 139 Rekrytering socialchef 
§ 140 Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan, Kalmar  
 kommun 
§ 141 Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik 
§ 142 Kommunledningen informerar 
§ 143 Anmälan om beslut 
§ 144 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under  
 maj 2014 
§ 145 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under maj  
 2014 
§ 146 Ansökan bidrag, Gullabo Däckfynd 
§ 147 Uppdragsbeskrivning styrgrupp, utveckling av socialförvaltningen 
§ 148 Framtida planfrågor 
§ 149 Extra kommunfullmäktige sammanträde 
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KS § 133/14   14/KS0043  
Upphandling kajreparation, Norra Kajen i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport gällande pågående 
upphandling av kajreparation på Norra Kajen i Bergkvara. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 19 kap 3 § OSL. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling av kajreparation på  
     Norra Kajen i Bergkvara. 
----- 
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KS § 134/14   14/KS0112  
Kommunstyrelsens måldokument 2015 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån årsplan och budget 2014, plan 2015-2016 och kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2014 arbetar ledamöterna med att ta från kommunstyrelsens 
måldokument för perioden 2015 – 2018. 
 
Noteras att Marcus Johansson, C och Mats Olsson, KD lämnar sammanträdet 
och Margareta Ohlin, FP inträder som tjänstgörande ersättare för Marcus 
Johansson, C. 
 
VD Magnus Andersson, ordförande Jörgen Johansson och vice ordförande 
Peter Ludvigsson, Torsås Fastighets AB är inbjudna till sammanträdet och 
kommunchef Jan Darrell redovisar övergripande kommunstyrelsens uppdrag i 
styr och måldokumentet.  
 
Eftersom upprättade mål för en verksamhet även bör gälla bolagen 
diskuterades några av bolagens mål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att boka in ett datum för en heldag för fortsatt 
     arbete med kommunstyrelsens måldokument för perioden 2015 – 2018, 
 
att vid nästa sammanträffande gällande arbetet med att upprätta kommun- 
     styrelsens mål även bjuda in representanter från Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB. 
----- 
Sändlista 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Kommunchefen 
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KS § 135/14 
AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:1 ”Lotshuset” 
 

Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att fastighetsbolaget är positiva till att 
överta förvaltaransvaret på kommunstyrelsens fastigheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 135/141, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 136/14 
AU § 174/14   14/KS0109 
Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlig-
hetsprincipen 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag har PwC granskat tillämpningen av offentlighetsprincipen vid 
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.  
 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att notera revisionsrapport – granskning av tillämpning av offentlighets-  
     principen samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att revisionsrapporten – Granskning av 
tillämpning av offentlighetsprincipen är godkänd och att arbete pågår med att 
se över synpunkterna i rapporten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från fastighetsbolaget gällande – revisionsrapport  
     Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen, 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Noteras att Ewy Svensson, M lämnar sammanträdet och Mats Olsson, KD åter 
träder in som tjänstgörande ledamot. 
 

KS § 137/14 
AU § 172/14 
AU § 368/13 
AU § 267/13 
AU § 259/13 
AU § 173/12   12/KS0107 
Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun tecknade 2011 dispositionsavtal med ägarna till fastigheterna 
Ragnabo 3:52 – 3:56. I avtal är inskrivet att inhängningar, häckar, staket eller 
andra siktskymmande anordningar får inte anläggas inom det disponerade 
området samt att området ska hålla i vårdat skick. På området får ej några fasta 
anläggningar byggas. 
 
Hösten 2011 inkom från samma fastighetsägare förfrågan om att få köpa den 
mark som de disponerar enligt upprättade avtal. 
 
Kommunstyrelsen avstod från att sälja marken eftersom marken ligger inom 
allmän platsmark och ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man besluta att 
sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att detaljplanen ändras. 
 
Nu har det kommit till kännedom att någon fastighetsägare har uppfört ett 
staket på grönområdet inom fastigheten Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att kommunchefen upprättar en skrivelse som ska översändas till samtliga  
     dispositionsinnehavare, där de uppmanas att plocka bort uppsatta  
     anordningar på området i enlighet med begränsningarna i  
     dispositionsavtalen, 
 
att anordningarna ska tas bort från området senast 2012-08-31 samt 
 
att därefter redovisas i arbetsutskottet de åtgärder som gjorts.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-08-13: 
 
Roland Swedestam, S efterhör om uppsatta anordningar på grönområdet inom 
fastigheten Ragnabo 3:28 är bortplockade. Om inte, ska arbetsutskottets beslut 
verkställas och området ska återställas enligt tecknade dispositionsavtal. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 137/14, Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att uppdra åt kommunchefen att besikta området samt verkställa arbets- 
     utskottets tidigare besluta och att området återställs enligt tecknade 
     dispositionsavtal.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att uppdra åt kommunchefen och samhällsbyggnadschefen att bjuda in 
     samtliga berörda fastighetsägare till ett möte samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med ett förslag på en lösning för  
     området på del av Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S efterhör hur arbetet fortlöper gällande en lösning för 
området på del av Ragnabo 3:28. 
 
Kommunchefen meddelar att samhällsbyggnadschefen arbetar med ärendet 
och återkommer med en redovisning.     
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-05: 
 
att notera informationen.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att arbetsutskottets beslut ska verkställas vilket innebär att området ska 
     återställas i enlighet med begränsningarna i tecknade dispositionsavtal med  
     berörda fastighetsägare. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på en lösning för 
grönområde på del av Ragnabo 3:28. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 137/14, Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunens viljeinriktning är att området skall planläggas för bostäder och 
     sedan säljas till omkringliggande fastigheter enligt gällande taxa för  
     detaljplanelagd bostadsmark, 
 
att kommunen avser därför att påbörja detaljplanering av området, 
 
att kostnaden för planarbetet finansieras av kommunstyrelsen, 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt för området till en kostnad av 50 kronor  
     per kvm. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörda fastighetsägare 
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KS § 138/14 
AU § 173/14 
AU § 128/14 
AU § 264/13   13/KS0133 
Uppställning av husbilar i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2013-08-13 föreligger från Christer Harryson gällande 
uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 
I sommar har det ställts upp husbilar och husvagnar på hamnplan, norr om 
museet. Problemet med denna uppställning är att man ställer sig intill och längs 
med kajkanten, efter varandra. Detta innebär att man stänger ute flanörer som 
också vill ha tillgång till havsutsikt och dessutom försvårar/omöjliggör för 
båtar och skepp att lägga till vid denna kaj. 
 
Christer Harryson vill att kommunen sätter upp en anvisningsskylt, att 
uppställning endast får ske på den halva av hamnplan som ligger närmast 
Storgatan. Denna yta är redan markerad av Samhällsföreningen i Bergkvara för 
uppställning av stånd vid Bergkvaradagen. Dessa rutor kan också användas vid 
uppställning av husbilar/vagnar. 
 
För att markera gräns för uppställning föreslås fyra vitmålade cementringar 
med plantering i, vilket då ställs från museet och bort till Lindbergs gata det vill 
säga parallellt med kajsträckning. Kanske behövs en hänvisningsskylt också. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att uppdra åt turismansvarig upprätta ett förslag till svar på skrivelsen gällande  
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Svar föreligger från turismansvarig Ann-Sofie Gränefält på inkommen skrivelse 
från Christer Harrysson gällande uppställning av husbilar/husvagnar i 
Bergkvara. 
 
Skrivelse daterad 2014-04-11 har inkommit från Ove och Therese Karlsson, 
Dalskärs Camping och Martin och Ulrika le Noble Skäppeviks camping 
gällande problem med husbilar som parkerar på hamnplan samt längs med 
kajen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/14, Uppställning husbilar i Bergkvara  
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att kommunchefen kontaktar Dalskärs camping för ett samarbete gällande 
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Förslag föreligger från samhällsbyggnadschef Martin Storm gällande fem 
parkeringsplatser för husbilar eller tjugo handikappanpassade platser för 
personbilar på hamnplan i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens förslag gällande uppställningsplats för  
     husbilar i Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2014-06-10 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar sitt förslag på uppställningsplats 
för husbilar i Bergkvara hamn. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschefen fullföljer uppdraget med parkeringsplatser för  
     husbilar i Bergkvara hamn. 
-----   
Sändlista  
Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 139/14 
PU § 29/14 
PU § 28/14 14/KS0019 
Rekrytering socialchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anställningsintervju med tre kandidater till tjänsten som socialchef, varav att gå 
vidare med två kandidater. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-05-21: 
 
att uppdra åt Proffice att gå vidare med testning, referenstagning med mera  
     med två kandidater; Gudrun Johnson och Annika Placido. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-05-26: 
 
att förorda att Annika Placido erbjuds anställning som socialchef i Torsås 
     kommun,  
 
att uppdra åt kommunchefen att förhandla om anställningsvillkoren. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att förhandlingarna är klara och 
Annika Placido accepterar anställningen som socialchef i Torsås kommun. 
 
Annika Placido börjar sin anställning i Torsås 2014-07-14. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna informationen från kommunchefen gällande rekrytering av ny  
     socialchef i Torsås kommun. 
----- 
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KS § 140/14 
AU § 146/14   14/KS0067 
Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktplanen, 
Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En av Kalmar kommuns visioner är att vara ledande i arbetet för en friskare 
Östersjö. Ett fungerande och långsiktigt hållbart system för försörjning av 
dricksvatten av god kvalitet och avloppshantering, med minimal påverkan på 
Östersjön, är ett av de mest grundläggande villkoren för att uppfylla visionen. 
 
Kalmar kommun har upprättat ett förslag till Vatten- och avloppsplan, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, som ett tillägg till översiktsplanen. 
Planen ska fungera som ett strategiskt dokument och ge en helhetsbild av 
vatten- och avloppsfrågor i kommunen samt ange riktlinjer som underlättar 
beslutsfattande och underlag för åtgärdsarbete. 
 
Eventuella synpunkter på planen ska lämnas skriftligt senast 2014-05-05 till 
Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har lämnat följande synpunkter: 

Nybroåsen är regionens största och viktigaste formation för dricksvattenuttag. 

Torsås kommun anser att det är mycket viktigt att Nybroåsens långsiktigt 
säkras som resurs. I den regionala vattenförsörjningsplanen beskrivs den 
framtida utvecklingen för Hagbyåns vatten som kritisk vad gäller kvantitet och 
eventuellt också kvalitet för konstgjord infiltration. Detta innebär att en 
långsiktig plan för att säkra infiltrationsområden och ytvattentillgången till 
Nybroåsen bör utarbetas.  

Eftersom Nybroåsen är en regionalt viktig resurs föreslår Torsås kommun att 
ett sådant arbete sker i samverkan och inom ramen för arbetet i Region-
förbundet i Kalmar län. VA-planen för Kalmar kommun bör kompletteras 
med en något tydligare skrivning om planerna för att långsiktigt säkra 
Nybroåsen och ytvattentillgången. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att anta samhällsbyggnadschef Martin Storms yttrande som sitt egna, samt 
 
att överlämna yttrande till Kalmar kommun, 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen.   
Fortsättning 
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Fortsättning § 140/14, Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg 
till översiktplanen, Kalmar kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande Vatten- och avloppsplan,  
     tematiskt tillägg till översiktplanen för Kalmar kommun. 
-----  
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KS § 141/14 
AU § 144/14 
AU § 81/14   14/KS0024  
Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med 
buss, personbil och mindre specialfordon 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse daterad 2014-01-13 från Kalmar Läns Trafik önskar KLT besked 
om kommunen har för avsikt att överlåta dels upphandling, dels löpande 
planering av kommunens skoltrafik till KLT och därmed ger möjlighet att 
integrera den med det samlade trafikutbudet i länet. 
 
Varje kommuns svar bör vara KLT tillhanda senast 2014-05-01 för att vara i 
fas med den fortsatta planeringsprocessen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18: 
 
att inhämta en utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-05-06 
 
Hanna Grahn redovisar en statistik om Närtrafiken inom Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att överlåta dels upphandling, dels löpande planering av kommunens skoltrafik  
     till Kalmar Läns Trafik AB och därmed ger möjlighet att integrera den med  
     det samlade trafikutbudet i länet,  
 
att notera informationen från Hanna Grahn gällande Närtrafiken inom Torsås  
     kommun,  
 
att redovisa arbetsutskottets beslut, gällande upphandling till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande att överlåta dels upphandling, dels 
     löpande planering av kommunens skoltrafik till Kalmar Läns Trafik AB och  
     därmed ger möjlighet att integrera den med det samlade trafikutbudet i  
     länet. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 142/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Styrgruppen, Stage 4You, 2014-06-14 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 143/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i personalutskottet 2014-05-21 och 2014-05-26. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 26   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 144/14 
AU § 158/14 13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj 2014. 
 

 Tidsbegränsat lov till och med 2015-10-30 av daghemsmodul, Applerum 
5:107. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2014. 
-----   
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 145/14 
AU § 159/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under maj 2014. 
 

 Personalchef. 
 

Redovisning av turismansvarig fattade delegationsbeslut gällande personal-
ärende under maj 2014. 
 

 Turistinformatörer. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     maj 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     maj 2014. 
-----   
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 146/14 
AU § 161/14   14/KS0093  
Ansökan driftbidrag, Gullabo Däckfynd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stefan Eriksson, Gullabo Däckfynd har planer på att starta upp poolen i det 
blå huset i Gullaboås för bad, vattengympa, simning och så vidare. Med 
anledning av detta ansöks om ett driftbidrag på minst 500 000 kronor per år i 
minst fem år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan från Gullabo Däckfynd gällande driftbidrag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå ansökan från Gullabo Däckfynd gällande driftbidrag. 
-----  
Sändlista 
Gullabo Däckfynd 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 26   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 147/14   14/KS0115  
Uppdragsbeskrivning styrgrupp, utveckling av social-
förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppdragsbeskrivning styrgrupp föreligger, baserad på den utredning från Unik 
Resurs i Sverige AB över socialförvaltningen i Torsås kommun, slutrapport 
2014-02-12. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad uppdragsbeskrivning, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna uppdrags- 
     beskrivningen. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 148/14   14/KS0  
Framtida planfrågor  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillsammans med Håkan Hellström från Svensk Fastighetsförmedling och 
samhällsbyggnadschefen Martin Storm diskuteras framtida planfrågor.  
 
I samband med detta informerade även Håkan Hellström om festplatsen i 
Djursvik. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 149/14   14/KS0001  
Extra kommunfullmäktige sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att ett 
extra kommunfullmäktige hålls 2014-06-23 klockan 18.30, ärende val av 
kommunstyrelseordförande med hänvisning till Kommunallagen 5 kap 7 §. 
 
Christofer Johansson, C yrkar att i dag finns inget behov av ett extra 
kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktiges presidium kallar till 
kommunfullmäktigemöte och de kostnader det medför.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Christofer Johanssons, C yrkande finner hon att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Christofer Johanssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Christofer Johanssons, C och nej = enligt 
Roland Swedestams, S med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 7 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att ett extra kommunfullmäktige hålls 
2014-06-23 klockan 18.30, ärende val av kommunstyrelseordförande med 
hänvisning till Kommunallagen 5 kap 7 §. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X     

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP  X  

Mona Magnusson  M     X   

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S   X  

Ann-Britt Mårtensson S Sven-Erik Tornéus, S   X   

Kerstin Ahlberg TP Roger Isberg, S  X  

Håkan Algotsson C   - - - 

 Summa 3 7   

 
Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 149/14, Extra kommunfullmäktige sammanträde 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ett extra kommunfullmäktige hålls 2014-06-23 klockan 18.30, ärende val av  
     kommunstyrelseordförande med hänvisning till Kommunallagen 5 kap 7 §. 

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Christofer Johansson, C yrkande. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 
 


