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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-11-11    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2008-11-11, 18.30 – 20.00     
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Ann-Britt Mårtensson, s tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Marcus Johansson, c tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Ewy Svensson, m tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Tommy Petersson, tp tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef 
   
   
  
  
Utses att justera Håkan Algotsson   
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2008-11-13 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 277 - 290  
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Håkan Algotsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2008-11-11    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-11-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-12-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 277/08 
AU § 388/08          08/KS0243 
Applerum 5:23 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken samt samråd enligt 12 
kap 6 § miljöbalken Mörebyggen AB har hos Länsstyrelsen ansökt om vatten-
verksamhet för anläggande av konstgjord sjö/våtmark samt för hantering av massor på 
fastigheterna Applerum 5:23 med flera i Torsås kommun. 
 
Våtmarken ska dämmas upp till tillståndsgiven bottennivå enligt Applerums 
regleringsföretag från 1910, +8,25 möh vid aktuellt läge. 
 
Yttrande i ärendet ska göras skriftligt till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar senast  
2008-11-28, dnr 535-11262-08. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun som ägare till angränsade mark Torsås 2:42  har ingen erinran mot  
     den sökta vattenverksamhet för anläggande av konstgjord sjö/våtmark samt för  
     hantering av massor på fastigheterna Applerum 5:23 med flera i Torsås kommun, 
 
att yttrandet avser enbart påverkan på kommunens egna mark, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-11 
 
Bert Appert och Tommy Petersson samtliga tp deltar ej i beslutet eftersom inför detta 
beslut endast haft ordförandens muntliga föredragning i ärendet, att tillgå som underlag 
för bedömning av själva sakfrågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun som ägare till angränsade mark Torsås 2:42  har ingen erinran mot  
     den sökta vattenverksamhet för anläggande av konstgjord sjö/våtmark samt för  
     hantering av massor på fastigheterna Applerum 5:23 med flera i Torsås kommun, 
 
att yttrandet avser enbart påverkan på kommunens egna mark. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 
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KS § 278/08 
AU § 389/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden 
redovisar i budgetuppföljningen för januari –oktober 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Kommunstyrelsens underskott beräknas uppstå inom kostverksamheten med -1,9 Mkr. 
0.6 Mkr av underskottet består av lägre intäkter och bör motsvaras av överskott inom 
köpande förvaltningar. I övrigt överskrids verksamheten fysisk planering med 0,8 Mkr 
som förutsätts finansieras av reserven på 1 Mkr. Dessutom är sparbeting 400 Tkr ej 
finansierat. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,6 Mkr är 150,0 Tkr på grund av ökade 
underhållskostnader, Bergkvara reningsverk samt -0,4 Mkr för behov av åtgärder inom 
bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -1,6 Mkr, den ökade negativa avvikelsen jämfört med 
tidigare uppstår inom äldreomsorgen som inte har fått den nedgång i vårdtyngd som 
tidigare prognoser har gett förväntningar om. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +1,7 Mkr.  
 
Riktpunkt efter augusti = 83 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11:  
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att diskutera situationen inom kostenheten med  
     berörda förvaltningar,   
 
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av förändringar i kost-  
     organisationen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att omgående införa inköpsstopp för samtliga förvaltningar inom Torsås kommun samt 
 
att notera nämndernas budget januari – oktober 2008, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
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Fortsättning § 278/08, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – 
oktober 2008  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att omgående införa inköpsstopp för samtliga förvaltningar inom Torsås kommun samt 
 
att notera nämndernas budget januari – oktober 2008, 
 
att bjuda in socialchef Carina Leijon till nästa arbetsutskott för en redovisning av  
     socialnämndens månadsuppföljning januari – oktober 2008. 
-----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
Socialchef Carina Leijon 
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KS § 279/08  
KS § 255/08 
AU § 351/08 
AU § 334/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 - 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna budgetrapport per 2008-10-09. 
 
Budgetrapporten innefattar ramen för 2009 samt förslag på förändringar, resultatbudget 
samt investeringsbudget. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen kommer under tiden fram till 2008-10-28 att informera om nya 
budgetförutsättningar uppstår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
ärendet återkommer på arbetsutskottet sammanträde 2008-10-28. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost att Sveriges Kommuner 
och Landsting har lämnat nya budgetförutsättningar som bygger på reviderad bild av 
den samhällsekonomiska utvecklingen. 
 
För Torsås kommun innebär dessa nya budgetförutsättningar jämfört med budgetrapport 
2008-10-19 totalt minskade skatter och bidrag med 1 Mkr för år 2009. 
 
Förslag till ny resultatbudget daterad 2008-10-28 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet förslag till resultatbudget för 2009 
 
Besparing 1,0 Mkr för förändring av nämnds- och förvaltningsorganisationen fördelas 
 
*  0,5 Mkr, bildningsnämnden 
*  0,5 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden 
*  en minskning på 0,6 % för samtliga förvaltningar 
*  sänkt resultat till 5,0 Mkr 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m kommer inte att ta ställning till några 
förslag vid dagens sammanträde utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde. 
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Fortsättning § 279/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Förslag till Investeringsbudget 
 
         Förslag  Plan   Plan 
         2009   2010   2011 
Kommunstyrelsen     0,4 Mkr   0,4 Mkr  0,4 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden   0,2 Mkr   0,1 Mkr  0,1 Mkr 
Socialnämnden      0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden  0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Miljönämnden     0,8 Mkr   0,8 Mkr  0,8 Mkr 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet  2,5 Mkr   1,9 Mkr  1,5 Mkr 
Affärsdrivande verksamhet      19,1 Mkr      22,2 Mkr     11,6 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Bert Appert för Torsåspartiet och Håkan Algotsson för alliansen (folkpartiet, 
kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) delger ledamöterna sina förslag till 
budget för 2009 vid dagens sammanträde. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Torsåspartiets förslag till budget för 2009. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, 
moderaterna och centerpartiet) förslag till budget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att budgeten för 2009 
hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde 2008-11-11, eftersom nya budget- 
förslag framkommit vid sammanträdet, en vecka efter att socialdemokraterna och 
vänsterpartiet lämnat sitt. 
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Fortsättning § 279/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04: 
 
att hänskjuta budget 2009, plan 2010 – 2011 till kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2008-11-11. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-11 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag, alliansens 
(folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag och Torsås-
partiets förslag till budget för 2009. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärs och ordförande förklarar att arbetsutskottets förslag blir ja-förslag i 
voteringen och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvoteringen 
antingen alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) 
förslag eller Torsåspartiets förslag. 
 
Vid votering där ja = Torsåspartiets förslag och nej = enligt alliansens förslag avges  
4 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt  
alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag som 
motförslag i huvudvoteringen. Bilaga 2. 
 
I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag ja-proposition och alliansens förslag nej-
proposition. 
 
Avges 4 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat 
enligt alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag 
till budget för 2009. Bilaga 3. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet till förmån sitt egna förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet)  
     förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
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Fortsättning § 279/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent  
     Frost för Torsås kommuns räkning under 2009 uppta nya lån för 18,2 Mkr, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2009 till 21,84 per skattekrona, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med socialchef Carina Leijon  
      att kontakta en närkommun för att allvarligt diskutera möjligheten att samverka  
      kring individ- och familjeomsorgsverksamheten, 
 
att omedelbart ge alla nämnder i Torsås kommun i uppdrag att redovisa kostnads- 
     minskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma, redovisas 
 senast 2009-02-02, 
 
att en lokalutredning görs i Torsås kommun där möjliga effektiviseringar redovisas till  
     kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 280/08 
AU § 352/08         08/KS0150 
Tomtpriser 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Arbetsutskottet föreslår 2008-10-28 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-11-11    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 281/08 
AU § 353/08          08/KS0150 
Kopieringskostnader 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
    A2 = 40 kronor 
    A3 =   6 kronor 
    A4 =   4 kronor 
    Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg  A3 =   8 kronor 
    A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 282/08 
AU § 354/08           08/KS0152 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 134 att byggnadsnämndens taxor för 2009 
ska följa Svenska Kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt byggnadsnämndens förslag till taxor 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 enligt arbetsutskottets förslag till taxor 2009, 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden till nästa års taxor, redovisa en jämförelse med andra 
     kommuner, kostnaden för bygglov av en normal villa. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 283/08 
AU § 355/08          08/KS0153 
Anläggningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2009. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till tekniska nämndens förslag med tillägget, ska gälla 
inom nuvarande VA-verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 284/08 
AU § 356/08          08/KS0155 
Brukningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för fast pris (vatten + spillvatten) 200,00 kronor, 
rörligt pris (renvatten) 2,00 kronor. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2008. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 285/08 
AU § 357/08          08/KS0155 
Taxa torgplats 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2009. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2008.  
 
1 dag per vecka, 2 000 kronor 
2 dagar per vecka, 3 000 kronor 
3 dagar per vecka, 4 000 kronor 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
 
Torghandel får ske onsdagar, torsdagar och lördagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-11 
 
Tekniska nämnden föreslår 2008-10-21 § 179 taxa 2009 gällande elanslutning till 
torghandelsplatser. 
 
Elanslutning torgplats per år    750 kronor (torgplats 1 gång/vecka) 
Elanslutning tillfällig torgplats per dag    35 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag, 
 
att fastställa taxa 2009 för elanslutning, torghandel enligt tekniska nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 286/08 
AU § 358/08          08/KS0156 
Båtplatstaxa 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2008. 
 
      2008     2009 
 
1       1 000 kronor  1 030 kronor 
2       1 085 kronor  1 120 kronor 
3.     705 kronor     725 kronor 
4.     665 kronor          685 kronor 
5.     300 kronor     310 kronor 
6.       1 635 kronor  1 685 kronor 
 
Årsavgifter exklusive mervärdesskatt. 
 
Båtuppställningsplatser          15 kronor per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 287/08 
AU § 359/08          08/KS0157 
Taxa inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 288/08 
AU § 360/08          08/KS0158 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2009. 
Se vidare aktbilaga. 
 
•••• Hemtjänstavgift per månad, ordinärt och särskilt boende Nivå 4 Omvårdnad 

inklusive service ändras. 
•••• Tillfälliga insatser (service) höjs från 150 kronor per timme till 200 kronor per 

timme. 
•••• Inskriven i hemsjukvården 200 kronor per månad. 
•••• Spistimer 100 kronor per månad. 
•••• Individuellt tillägg vid mattjänst i eget boende regleras enligt statliga regler för 

avgift inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-05-22 § 42 att begär hos kommunstyrelsen att få avvakta 
med förslag till förändrade kostpriser för brukarna 2009 till kostenheten har upprättat 
förslag till interna måltidspriser 2009 samt att få avvakta med förslag till eventuellt 
förändrad taxa för färdtjänsten då särskild utredning pågår. Beslut gällande taxan för 
färdtjänsten kommer att finnas tillgänglig i november 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna samt taxa för färdtjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna, tills kostenheten har upprättat förslag till 
     interna måltidspriser 2009, 
 
att avvakta med förslag till eventuellt förändrad taxa för färdtjänsten då särskild  
     utredning pågår samt  
 
att avvakta med taxa för inskriven i hemsjukvården. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 289/08 
AU § 361/08          08/KS0159 
Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens 
ansvarsområde 2009. 
 
Frukost för grundskoleelever höjs till 10 kronor, i övrigt föreslås oförändrade taxor 
2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 290/08 
AU § 362/08          08/KS0160 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden föreslår en nedräkning av befintlig djur- och miljötillsynstaxa med 25 %, 
för att från och med 2009-01-01 övergå till en ren miljötillsynsavgift. I övrigt fortsätta 
med oförändrad ”normaltaxa” och timavgift men avser under 2009, inför 2010, arbeta 
för en övergång till riskbaserad taxa inom miljötillsyn. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 
  
  
 
 
 


