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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-04-01, 18.30 – 22.30    
  
Beslutande Håkan Algotsson, c ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Mona Magnusson, m 
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Bert Appert, tp 
 Henrik Nilsson – Bokor, s tjänstgörande ersättare för Roland Swedestam 
 Ann-Britt Mårtensson, s tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson 
 Marcus Johansson, c ej tjänstgörande ersättare  
 Ewy Svensson, m ej tjänstgörande ersättare § 68 - 72  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 68 - 85 
 Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers § 68 
 Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB § 69 
 Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 70 
 Carina Lejon, socialchef § 71 - 72 
  
Utses att justera Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-04-03 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 68 - 95  
    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Sören Bondesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2008-04-01   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-04-03 Datum för anslags 
nedtagande 

2004-04-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 68/08 
AU § 84/08          08/KS0035 
Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att analysera organisation och verksamhet inom områdena förskola, familjedaghem och 
grundskola. Förskoleklassen och fritidshemmen ingår ej i översynen. 
 
Syftet med analysen är att belysa kostnader, resursutnyttjande och effektivitet samt att 
bedöma resultat och kvalitet i relation till kostnadsnivån. 
 
I uppdraget ingår: 
 
• Analys av behovs och volymutvecklingen inom berörda verksameter 
• Analys av kostnader och resursutnyttjande på kommunens olika skolor 
• Analysera resultat i grundskolan 
• Bedöma olika kvalitetsaspekter i verksamheten 
• Skriftlig och muntlig rapport till uppdragsgivaren 
 
Underlag i form av ekonomiuppgifter och verksamhetsuppgifter har inhämtats från 
berörda tjänstemän via särskilda blanketter. 
 
Förvaltningschef och samtliga rektorer för förskola, familjedaghem och grundskola har 
intervjuats. Kommunens förskole- och skolplan för åren 2004 – 2006 (enligt beslut i 
Kommunfullmäktige fortfarande gäller), barn- och utbildningsnämndens kvalitets-
redovisning för år 2006 samt lokala kollektivavtal enligt ÖLA 00 har beaktats. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att Britt-Mari Idensjö redovisar uppdraget för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-10: 
 
att bjuda in Britt-Mari Idensjö samt barn- och utbildningsnämndens presidium till 
     kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01, 
 
att i övrigt notera informationen från Britt-Mari Idensjö. 
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KS § 68/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Britt-Mari Idensjös bedömning och förslag: 
 
Förskolan och familjedaghemmen 
 
Kostnader och resurser 
 
Ta fram en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 
• barnens vistelsetider och det antal omsorgstimmar som krävs 
• barnens ålder 
• barn i behov av särskilt stöd 
 
Personalens kompetens 
 
• Upprätta funktionsbeskrivningar som tydliggör vilka krav kommunen har på 

befattningarna förskollärare och barnskötare. 
• Komplettera funktionsbeskrivningarna med individuella uppdrag, som tar hänsyn till 

personlig kompetens. Det kan vara föranlett av att det finns individer som kan och 
vill ta större ansvar än vad grundkraven på tjänsten anger eller kan det finnas 
orsaker till att kraven på medarbetaren ska ligga under grundkravet. I båda fallen bör 
detta dokumenteras och följas upp. 

• Utreda möjligheterna att anställa förskollärare med spetskompetens. 
 
Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 
 
• Skapa rutiner för uppföljning och bedömning av verksamheten på varje avdelning. 

Involvera föräldrarna i arbetet. 
• Skapa en enkät för utvärdering, som lämnas till samtliga föräldrar i kommunen, 

vilka har sina barn i verksamheterna förskola och familjedaghem. 
 
Grundskolan 
 
Behovs- och volymutveckling 
 
• Besluta vad som är rimliga kostnader för en plats i grundskolan 
• Gör en 5-årsplan för hur personalresursen ska dimensioneras i förhållande till 

elevutvecklingen 
• Följ barnafödandet i kommunen så att elevutvecklingen i de olika kommundelarna 

tidigt kan följas. 
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KS § 68/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kostnader och resurser 
 
• Skapa ett nytt resursfördelningssystem med väl kända kriterier, så att det går att 

styra enligt kraven på likvärdighet och politiska prioriteringar 
• En djupare analys av lokalytor och lokalkostnader måste enligt vår mening göras 
 
Lärares arbetstid 
 
• Säg upp det lokala avtalet! 
• Starta diskussioner med de fackliga företrädarna i syfte att tillsammans skapa 

incitament för bättre utnyttjande av lärarresursen – se nästa stycke ”Pedagogisk 
planering” 

 
Pedagogisk planering 
 
Rektorer och lärare arbetar fram nya rutiner för resursfördelning och tjänstefördelning 
utifrån bland annat följande frågeställningar: 
• Vilka elever har vi? Vad är det optimala för var och en av dem? 
• Om elevernas inlärning kräver att vi gör många små grupper – hur påverkar det 

lärarens arbetsmiljö? 
• Hur påverkas för- och efterarbete om läraren har många små grupper eller få stora 

grupper? 
• Hur skapar vi en lärande miljö för alla elever? 
• Vilken lärare är mest skickad för en viss elevgrupp? 
• Är det alltid de svagaste eleverna som innebär mest arbete? Vilka organisatoriska 

förutsättningar kan underlätta för eleven och för läraren? 
• Hur möter vi elever som stör andra? Vilka organisatoriska förutsättningar 

underlättar för eleven och för lärare? 
• Hur ska lokalerna användas – vilka elever ska vara, var? 
• Hur påverkas lokalbehovet av vilka arbetsmetoder som används? 

 
Dokumentation, betyg och utvärdering av resultat 
 
• Besluta vilka prov och testningar som ska användas så att alla 1 – 6 skolor har ett 

gemensamt system 
• Skapa tydligare rutiner för hur åtgärdsprogram ska upprättas och förvaras 
• Ge lärare stöd för betygssättningen genom ständig utvärdering och uppföljning 
• Skapa enkäter för utvärdering, som lämnas till berörda föräldrar och elever i 

kommunen. 
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KS § 68/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna rapporten till arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämnden för att 
     använda den i den fortsatta planeringen,  
 
att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottet för att inhämta  
     synpunkter på rapporten, 
 
att därefter en återkoppling till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 
-----  
Exp till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 69/08 
AU § 115/08           08/KS0096 
Årsredovisning 2007, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 70/08 
AU § 114/08           08/KS0095 
Årsredovisning 2007, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 71/08 
AU § 87/08           08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2008. 
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
februari 2008 att budgeten för 2008 hålls.  
 
För individ- och familjeomsorgen (FO) innebär aktuella placeringar att ramen 
överskrids med 3 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon till kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01 för  
     en redogörelse av en åtgärdsplan för att klara budgetramen för 2008, 
 
att i övrigt notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     februari 2008.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Budgetram 2008 för socialnämnden har utökats med 
• 3 000 Tkr till äldreomsorgen 
• 1 000 Tkr till individ- och familjeomsorgen. 

 
Förslag till effektiviseringar/besparingar 2007 – 2008: 
 
          2007 Tkr  2008 Tkr  2009 Tkr 
Från aktiv nattjänstgöring till 
sovande jour         -200 
Indragning förrådstjänst 0,5  
Sophiagården            -140 
Indragning omsorgstjänster 
Sophiagården 3,2           -896   -1120 
Stimulansmedel äldreomsorgen          -1075 
Vardagsrationalisering särskilt boende     -400 
Gemensam reception          -110     -329 
Ej tillsättande av projekttjänst  
Socialsekreterare           -445   -445 
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Fortsättning § 71/08, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – 
februari 2008 
 
Avbryta 2 placeringar from 1 maj         -1140 
Höja helhetsmåttet i hemtjänst            -525 
Ökande intäkter äldreomsorgsavgifter -1200 
Uppsägning Kyrkebohemmet           48   -130 
Socialchefstjänst               -805  
Totalt          -1400      -4158     -3354 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera socialchefens redovisning för att komma tillrätta med budgetunderskottet 
     för år 2008, 
 
att i övrigt notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     februari 2008.  
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 72/08           07/KS0230 
Remissyttrande Bo för att leva (SOU 2007:103) – Betänkande av Äldreboende- 
delegationen (S2006:03) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen beslutar 2006 att tillkalle en delegation för utveckling av bostäder och 
boende för äldre personer. Delegationen ska lämna förslag till åtgärder som kan påverka 
och stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade för äldres behov både 
inom den ordinarie bostadsmarknaden och inom särskilda boendeformer. Delegationen 
har antagit namnet Äldreboendedelegationen. 
 
Syftet med betänkandet är att det ska ligga tillgrund för ytterligare diskussioner på 
regional och lokal nivå. Delegationen återkommer med ställningstagande och förslag i 
sitt slutbetänkande när en närmare analys gjorts även av det särskilda boendet. 
 
Socialchef Carina Leijon förslag till remissvar: 
 
Torsås kommuns ställer sig i stort bakom delbetänkandet. 
Torsås kommun delar delegationens bedömning att det behövs fler bostäder med hög 
tillgänglighet, med varierande slag av service och med möjligheter till gemenskap. 
Torsås kommun menar att sådana bostäder ska erbjudas i det ordinarie bostadsutbudet, 
det vill säga enligt alternativ A. Även i alternativ A är det viktig att det finns tillgång till 
gemensamhetslokaler med möjlighet att inta en måltid. Närhet till personal och 
hemtjänst utifrån beslut jml socialtjänstlagen (SoL9 är en självklarhet även i 
trygghetsboende.  
Torsås kommun anser att en enhetlig terminologi för olika slag av bostäder, som är 
tydligt definierad, är viktigt för att medborgarna ska ha möjlighet att välja det 
alternativ som är det mest riktiga för den enskilde individen. 
 
Torsås kommun har givits möjlighet till att yttra sig över delbetänkandet senast 2008-
04-21 till Socialdepartementet. 
 
 Socialnämnden beslutar 2008-03-31 att föreslå kommunstyrelsen avge remissyttrande 
enligt Socialchef Carina Leijons upprättat förslag till remissvar till Socialdepartementet 
senast 2008-04-21. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Torsås kommuns ställer sig i stort bakom delbetänkandet. 
 
Torsås kommun delar delegationens bedömning att det behövs fler bostäder med hög 
tillgänglighet, med varierande slag av service och med möjligheter till gemenskap.  
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Fortsättning § 72/08, Remissyttrande Bo för att leva (SOU 2007:103) – Betänkande 
av Äldreboende- delegationen (S2006:03) 
 
Torsås kommun menar att sådana bostäder ska erbjudas i det ordinarie bostadsutbudet, 
det vill säga enligt alternativ A. Även i alternativ A är det viktig att det finns tillgång till 
gemensamhetslokaler med möjlighet att inta en måltid. Närhet till personal och hem-
tjänst utifrån beslut jml socialtjänstlagen (SoL) är en självklarhet även i trygghets.-
boende.  
 
Torsås kommun anser att en enhetlig terminologi för olika slag av bostäder, som är 
tydligt definierad, är viktigt för att medborgarna ska ha möjlighet att välja det alternativ 
som är det mest riktiga för den enskilde individen. 
-----  
Exp till: 
Registratorn, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, 6 ex 
registrator@social.ministry.se 
Socialnämnden 
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KS § 73/08 
AU § 111/08           08/KS0102 
Årsredovisning 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årets resultat visar ett överskott på 2,7 Mkr, vilket är 3,5 Mkr bättre än årsprognosen i 
delårsbokslut samt endast 1,5 Mkr sämre än budgeterat resultat. Kravet på ekonomisk 
balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna, är således tillgodosett. 
Resultatet når inte upp till Torsås kommuns mål för god ekonomisk hushållning, vilket 
för 2007 är 6 Mkr. 
 
Årets budgetuppföljningar har visat att vi riskerar att falla tillbaka i ett negativt resultat. 
Vi tog i med kraft för att bromsa de ökade utgifterna och landade istället på ett positivt 
resultat. God budgetföljsamhet med undantag för socialnämnden bidrar till årets 
positiva resultat. 
 
Koncernens bokslut 2007 samt resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 
redovisas senare. 
 
Personalchef Per Lindberg lämnar en personalekonomisk redovisning för 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning för 2007, 
 
att bevilja ett hyrestillskott på 2,8 Mkr till Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas koncernens bokslut 2007 samt resultat- 
och balansräkning för VA-verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ett hyrestillskott på 2,8 Mkr till Torsås Fastighets AB, 
 
att överlämna årsredovisning 2007 till revisionen för granskning och vidare till 
     Kommunfullmäktige för godkännande.  
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 74/08 
AU § 112/08           08/KS0093 
Årsredovisning 2007, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KS § 75/08 
AU § 113/08           08/KS0094 
Årsredovisning 2007, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 76/08 
AU § 116/08           08/KS0097 
Årsredovisning 2007, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Kalmarsundsregionens Renhållare föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 77/08           08/KS0098 
Årsredovisning 2007, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2007 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
     Torsås. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 78/08           08/KS0099 
Årsredovisning 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 79/08 
AU § 117/08           08/KS0073 
Kompletteringsbudget 2008    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2008  
 
Driftbudget 
 
Byggnadsnämnden 
Planarbete Ragnabo 3:23, 3:28      200 000 kronor 
 
Tekniska nämnden 
Bostadsanpassningsbidrag       263 300 kronor 
 
Investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen 
Tak gamla kommunhuset       200 000 kronor 
Tak gamla kommunhuset       300 000 kronor 
 
Tekniska nämnden 
Bergkvara reningsverk        154 000 kronor 
Bergkvara rv personalutrymme        1 000 000 kronor 
Lekplats Söderåkra         120 000 kronor 
Förstudie och utbyggnad VA Söder Bergkvara  1 797 000 kronor 
 
Miljönämnden 
Minska näringsläckage Östersjön     305 000 kronor 
Kustmiljöplan, genomförande      290 000 kronor 
Miljövårdsarbete, övriga mål        40 000 kronor 
 
Totalt              4 669 300 kronor 
 
Fördelning av sparbeting 1.6 Mkr som ligger centralt kommer att fördelas senare. 
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Fortsättning § 79/08, Kompletteringsbudget 2008    
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget 2008, 
 
att avslå byggnadsnämndens och tekniska nämndens överföring av driftbudget enligt 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget 2008, 
 
att avslå byggnadsnämndens och tekniska nämndens överföring av driftbudget enligt  
     förslag. 
-----   
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 80/08 
AU § 110/08           08/KS0078 
Tidplan budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag till tidplan för budget 2009, plan 2010 – 2011: 
 
2008-04-15 Extra arbetsutskott, budgetdialog med nämnderna 
 
2008-04-22  Arbetsutskott, ekonomiavdelningen presenterar budgetförutsättningar, 
    överlämnas för politiska prioriteringar 
 
2008-05-23 Budgetförslag inlämnas från de politiska partierna. Inlämning av förslag  
      till taxor/avgifter 2009 
 
2008-05-27 Arbetsutskott, budgetram 2009, plan 2010 - 2011 
2008-06-03 Kommunstyrelse, budgetram 2009, plan 2010 - 2011 
2008-06-17 Kommunfullmäktige, budgetram 2009, plan 2010 – 2011 
 
2008-09-23 Arbetsutskott, beslut om resursfördelningssystem 

 
2008-10-14 Arbetsutskott, ”Budgetrapport”, avvikelser mot budgetram 

 
2008-10-28 Arbetsutskott, budget 2009, plan 2010 - 2011 
2008-11-04 Kommunstyrelse, budget 2009, plan 2010 - 2011 
2008-11-26 Kommunfullmäktige, budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till tidplan för budget 2009, plan 2010 – 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till tidplan för budget 2009, plan 2010 – 2011. 
----- 
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KS § 81/08 
AU § 86/08          08/KS0086 
Ekonomireglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag på ekonomireglemente föreligger. Ekonomireglementet ersätter tidigare 
styrdokument. 
 
Förslag på komplettering under rubriken Representation: Undantag från 
representationsregler skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till ekonomireglemente med komplettering Undantag från 
     representationsregler skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till ekonomireglemente med komplettering Undantag från 
     representationsregler skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 82/08 
AU § 64/08           08/KS0074 
Kommunstyrelsens internbudget 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger förslag till internbudget 2008 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta föreliggande internbudget 2008 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta föreliggande internbudget 2008 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 83/08 
AU § 65/08           08/KS0008 
Beslutsattestant 2008, flyktingsamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestant och ersättare för flyktingsamordnare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestant och ersättare: 
 
Ansvar Text     Attestant    Ersättare 
 
1103  Flyktingsamordnare Charlotte Sandell  Tommy Nyberg 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestant och ersättare. 
-----  
Exp till: 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomikontoret 
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KS § 84/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-02-27, 2008-03-04 och  
2008-03-13 och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 85/08 
AU § 104/08          08/KS0081  
Granskning av VA-ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisioner har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra granskning av VA-ekonomin. 
 
Granskningsrapport gällande Granskning av VA-ekonomi föreligger. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande samt till 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommy Sigvardsson till kommunstyrelsen för en redovisning  
     av planerade åtgärder med anledning av rapporten, 
 
att i övrgit notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
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KS § 86/08 
AU § 95/08           08/KS0076 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Olssonska gården har förlängts till och med  
2008-03-31 i avvaktan på inriktning och ambitionsnivå för verksamheten, vilket 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta 
fram. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-02-14 § 10 att överlämna förslag till 
inriktning och ambitionsnivå för Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förorda nivå 1 i förslaget eftersom inriktningen är att kunna visa upp det kulturella  
     värdet i Olssonska gården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förorda nivå 1 i förslaget eftersom inriktningen är att kunna visa upp det kulturella  
     värdet i Olssonska gården. 
-----  
Exp till: 
Olssonska gården 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 87/08 
AU § 122/08 
AU § 73/08           08/KS0063 
Drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter inkommen motion beslutar kommunstyrelsen § 65/05 att uppdra till 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
folkhälsorådet att ta fram ett drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun. Till 
ansvarig nämnd för programmet utsägs socialnämnden. 
 
En arbetsgrupp, representerad av nämnder och råd, har sett ut på följande sätt i det 
avslutande arbetet: 
 
• Socialnämnden: Anita Eriksson, c tillika ordförande för arbetet, Kerstin Ahlberg, tp 

samt Carina Leijon socialchef och sekreterare i arbetsgruppen, 
• Barn- och utbildningsnämnden: Marcus Johansson, c, 
• Kultur- och fritidsnämnden: Anders Adelgren, fritidsgårdsansvarig, 
• Folkhälsorådet: Malin Weinholtz, folkhälsosamordnare. 
 
Ett förslag har omarbetats efter att det varit ute på remiss i partigrupper och 
föreningsliv. Det förslag som nu presenteras är kommunicerat med Regionförbundets 
länssamordnare i alkohol- och drogförebyggande arbete, Eva Hydén. 
 
Arbetsgruppen kan se betydelsen av att ha en drogsamordnare i kommunen i arbetet 
med de drogpolitiska frågorna. 
 
Förslag på drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att samordna drogsamordnaren med folkhälsorådet, 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-03-25 
 
Inom de flesta kommuner görs seriösa satsningar på ett aktivt folkhälsoarbete och 
drogförebyggande arbete. Torsås kommun har sedan 2007-02-15 haft en halvtidstjänst 
som arbetar med de övergripande folkhälsofrågorna.  
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Fortsättning § 87/08, Drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun, 
Förändring av organisation kring folkhälsoarbetet och drogförebyggande arbete 
 
Den halvtid som kommunen redan idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt 
hälften av Landstinget. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Kombineras tjänsten med en halvtid drogförebyggande arbete så har Länsstyrelsen 
informerat att kommunen ska få 50 % av den faktiska lönesumman. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet 
finns pengar fram till och med 2010. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet att folkhälso- och drogsamordnaretjänsten 
organisatoriskt förläggs under kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för en samordnare för drogförebyggande  
     arbete, 
 
att folkhälso- och drogsamordnaretjänsten organisatoriskt förläggs under  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera drogpolitiska handlingsprogrammet för en översyn av samordningen 
     mellan folkhälsorådet och styrgruppen för det drogpolitiska handlingsprogrammet, 
 
att samordna drogsamordnaren med folkhälsorådet, 
 
att ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för en samordnare för drogförebyggande  
     arbete, 
 
att folkhälso- och drogsamordnaretjänsten organisatoriskt förläggs under  
     kommunstyrelsen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 88/08 
AU § 98/08           08/KS0077 
Kommunövergripande biblioteksplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2006-04-03 beslutat att biblioteket 
måste vara öppet för förändring och att det finns några viktiga nyckelord för 
verksamheten – mötesplats, livslånga lärandet, tillgänglighet och positivt bemötande. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för skolledning, lärare, barnomsorg, skol- 
och folkbiliotek utarbetade 2006 ett förslag på biblioteksverksamhet för elever och 
studerande i Torsås kommun. 
 
Enhetschef Karin Seebass har utarbetat förslag till en kommunövergripande 
biblioteksplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-02-14 § 5 att överlämna förslaget till 
kommunstyrelsen för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa förslag till kommunövergripande biblioteksplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till kommunövergripande biblioteksplan. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 89/08 
AU § 100/08           08/KS0061 
Detaljplan för del av fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun. 
 
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för normalt planförfarande enligt 5 kap 20 § i 
Plan- och bygglagen (PBL). 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-02-25 § 30 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
delegation för byggnadsnämnden att anta detaljplan för del av fastigheten Applerum 
5:6, Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att anta detaljplan för del av fastigheten  
      Apperlum 5:6. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att anta detaljplan för del av fastigheten  
      Apperlum 5:6. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 90/08           08/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om ledarutbildningen som anordnas under 
våren 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
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KS § 91/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-02-26, 2008-03-10 och 2008-03-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----   
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KS § 92/08 
AU § 118/08           08/KS0091 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om markupplåtelse föreligger mellan Torsås kommun och Söderåkra 
Bil & Traktor AB. 
 
Avtalet innebär att Söderåkra Bil & Traktor AB får nyttja cirka 1 000 kvm på del av 
fastigheten Övraby 1:14  i anslutning till Övraby 1:198. 
 
Upplåtelsen gäller från och med 2008-03-26 och tio (10) år framöver. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal mellan Torsås kommun och Söderåkra Bil &  
     Traktor AB samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal mellan Torsås kommun och Söderåkra Bil &  
     Traktor AB samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna avtalet.  
-----  
Exp till: 
Söderåkra Bil & Traktor 
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KS § 93/08 
AU § 130/08 
AU § 94/08 
AU § 81/08           08/KS0066 
Begäran om kostnadsersättning i samband med fastighetsköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
En begäran om kostnadsersättning enligt SFS 1967:868 föreligger från Mats och Pia 
Lintrup med anledning av förköpet av Gullabo Prästgård.  
 
De kostnader som Mats och Pia Lintrup har haft rör direkta kostnader i samband med 
husköpet såsom att köra till Gullabo och titta på huset, kontakt med mäklaren, 
kontraktsskrivning, överlåtelsebesiktning av huset av erkänd besiktningsman, 
förberedelse för försäljning av nuvarande bostad bland annat genom att flytta bohag till 
Prästgården.  
 
Specifikation: 
 
* Överlåtelsebesiktning av Torsås Binaretorp 2:3     6 000:- 
* Släpvagnshyra                    580:- 
* Förlorad ränta på handpenning              756:- 
* Tidsspillan Mats Lintrup 114 h à 150 kr/h                  17 100:- 
* Tidsspillan Pia Lintrup 78 h à 100 kr/h       7 800:- 
* Bilersättning för körning med egen bil, 135 mil à 18 kr/mil 2 430:- 
 
Summa:                   34 666:- 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda begäran om kostnadsersättning 
     från Mats och Pia Lintrup,  
 
att återkomma med en redovisning till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att fortsätta utreda ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utbetala till paret Lintrop ersättning för överlåtelsebesiktning, förlorad ränta på 
     handpenning samt ett schablonbelopp om 5 000 kronor. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-04-01   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 93/08, Begäran om kostnadsersättning i samband med fastighetsköp 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utbetala till paret Lintrop ersättning för överlåtelsebesiktning, förlorad ränta på 
     handpenning samt ett schablonbelopp om 5 000 kronor. 
-----  
Exp till: 
Mats och Pia Lintrup 
Ekonomikontoret 
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KS § 94/08 
AU § 377/07         
KF § 46/07 
KS § 75/07              07/KS0220 
AU § 73/07              03/KS0260 
Förskole- och skolplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-02-04 § 5 att fastställa förskole- och skolplan för 
2004-2006. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-01-25 § 9 att ingå till kommunfullmäktige 
med begäran att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2007. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att vissa redaktionella förändringar görs i nuvarande förskole- och 
skolplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att prolongera nuvarande förskole- och skolplan under 2007 med vissa redaktionella  
    förändringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
att prolongera nuvarande förskole- och skolplan under 2007 med vissa redaktionella  
    förändringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-04-24: 
 
att prolongera nuvarande förskole- och skolplan under 2007 med vissa redaktionella  
    förändringar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-10-11 § 79 att befintlig förskole- och 
skolplan överlämnas till partigrupperna för översyn samt att ingå till Kommun-
fullmäktige med begäran att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2008. 
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Fortsättning § 94/08, Förskole- och skolplan 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-04-01   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 95/08           07/KS0010 
Frågor gällande enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Irma Folkesson, c ställer frågan om de extra pengar som ska anslås till 
kommunen för enskilda vägar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson för en redovisning av arbetet med 
enskilda vägar samt de extra pengar som ska anslås till kommunen. 
-----  
Exp till:  
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 


