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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås. 2009-05-05, 18.30 – 22.45       
 Sammanträdet ajourneras mellan 20.20 – 20.35 
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson – Bokor, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C  
 Hans-Olof Berg, C  
 Christer Andersson, FP tjänstgörande ersättare för Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum § 121 
 Kent Frost, ekonomichef § 122 - 126 
   
  
  
Utses att justera  Irma Folkesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-05-06  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 121 - 152   
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Irma Folkesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-05-05    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-05-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-05-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 121/09          09/KS0018 
Aktuella näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum föredrar ärendet. 
 
I styrelsen för Möre Resurscentrum ingår 
 
Ordförande Lena Ovesson, Nossevo (Spring Systems) 
Vice ordförande Daniel Jungå, ICA 
Povel Varga, Automatlego 
Agneta Klippvik, AKKA kompetens 
Björn Lindkvist, Faurecia 
Inger Hansson, Swedbank 
Tommy Nyberg, Torsås kommun 
Suppleant 
Tomas Svensson TME Elektronik 
Marie Larsson, Kvilla Fjäder 
Viktoria Lilja, Ölands Försäkringsbolag 
 
Industri 
• Nytt nätverk för företagsledare – företagsbesök 
• Företagskontakter om aktuellt läge 
 
Handel, service och turism 
• Våryran 21 – 23 maj 2009  

21 maj Turista hemma 
22 maj Minimässa på Tuppentorget med säkerhet som tema 
23 maj Föreningens dag 

• Torsåsportalen, ekonomisk förening bildats 
 

Landsbygdsutveckling 
Gullaboprojekt – arbetar vidare 
Bergkvara projekt 
Leaderansökningar 
 
Inflyttarservice 
• Efterarbete från Utrecht – besök av holländare under vecka 20 
• Samarbete med turismansvarig och andra kommuner i Kalmar och Kronoberg län. 

Inflyttardatabas. 
 
Övrigt 
• Torsås kommun länets ”raket” upp 30 platser i Svensk Näringslivs 

företagarbarometer. 
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Fortsättning § 121/09, Aktuella näringslivsfrågor 
 
Kompetensutveckling 
• Företagsspecifika utbildningar 
 
Nyföretagande 
• Starta jämt – nyföretagarutbildning i Emmaboda med 12 deltagare 
• Nyföretagarrådgivning – boende, inflyttare + företag utifrån Q-net LRC för kvinnor 
• Projekt tillväxt med hjälp av design pågår. Avslutning 13 maj 2009  
• Aktiviteter 28 maj 2009 inspirationskväll 
• Rådgivning – lokala kvinnliga företag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum. 
----- 
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KS § 122/09 
AU § 165/09 
AU § 139/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) samt månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – mars 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av ekonomichef Kent Frost, 
socialchef Carina Leijon, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor, S 
skolchef JanErik Assarsson, samhällsbyggnadschef Peter Persson, bygg- och 
miljönämndens viceordförande Anders Walterson, Csamt kommunchef Tommy 
Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – mars 2009.  
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
februari 2009 ett underskott.  
 
Personalavdelningen redovisar ett underskott med 500 000 kronor, vilket avser 
merkostnader vid införande av nytt lönesystem. 
 
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg 
men kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor.  
 
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande 
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,8 Mkr. Underskott 1,7 Mkr. 
 
Bildningsnämndens prognos vid årets slut, underskott med 750 000 kronor. 
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Fortsättning § 122/09, Prognos helår (trendframskrivning) samt månads-
uppföljning av nämndernas budget januari – mars 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att i notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget,  
     januari – mars 2009. 
 
föreslår Kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott med 700 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget,  
     januari – mars 2009. 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott med 550 000 kronor. 
----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 123/09 
AU § 166/09 
AU § 138/09 
AU § 90/09 
KS § 48/09 
AU § 40/09 
KS § 29/09           08/KS0120 
Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106, att uppdra åt nämnderna att redovisa 
ett kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma som 
ska redovisas senast 2009-02-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 § 40 att ärendet fortsätter att behandlas i 
partigrupperna samt att infordra ytterligare kompletteringar för att uppnå den totala 
kostnadsminskningen i storlek 10 Mkr (3 %). En lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 
2009-03-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106 att kommunchefen tillsammans med 
berörda förvaltningschefer får i uppdrag att göra en lokalutredning i Torsås kommun där 
möjliga effektiviseringar redovisas till kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
 
Yrkande och proposition 
 
Ordförande yrkar att all extern lokalhyrning ska ses över. I första hand Torskolans 
framtida lokalbehov för att se om möjligheter finns att eventuellt inrymma biblioteket i 
Torskolans egna lokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunchefen fortsätter arbetet med att ta fram förslag på kostnadsminskningar med 
förvaltningscheferna. Ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, därefter 
redovisning 2009-04-21, för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att se över all extern lokalhyrning. I första  
     hand Torskolans framtida lokalbehov, för att se om möjligheter finns att eventuellt 
     inrymma biblioteket i Torskolans egna lokaler, 
 
att ny lägesrapport lämnas i arbetsutskottet 2009-04-07, redovisning 2009-04-21,  
     därefter för beslut i kommunstyrelsen i maj 2009 samt 
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Fortsättning § 123/09, Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
 
att förslag till nya budgetramar för 2010 lämnas till Kommunfullmäktige 2009-06-16  
     för beslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-06 
 
Kommunchef Tommy Nyberg lämnar en lägesrapport över det pågående arbete med 
sparprogrammet. Redovisning sker på arbetsutskottet 2009-04-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-06: 
 
att notera lägesrapporten från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Dialog har genomförts 2009-04-16 § 159 tillsammans med presidierna i 
bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen utifrån preliminärt sparprogram innefattande konsekvenser av 
besparingarna. 
 
Förslag föreligger på besparingar avseende  
 
Bildningsnämnden med 3 205 tkr 
Socialnämnden med 4 680 tkr 
Bygg- och miljönämnden med 220 tkr 
Kommunstyrelsen med 550 tkr. 
 
Redovisning av kostnadsminskningarna handlar om beräknade kostnadsminskningar på 
årsbasis och får full effekt 2010. Förslaget motsvarar 2,6 % av kommunens nettobudget. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag på omorganisation inom flyktinghand- 
läggarens och arbetsmarknadsenheten Vågens verksamhetsområde. 
 
Förslag redovisas också att turismansvarig, informationsansvarig, folkhälsosamordnare, 
flyktingsamordnare och inflyttarservice gemensamt med biblioteket hyr fastigheten där 
idag biblioteket inryms. 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M och Bert Appert, TP tar inte ställning till 
några beslut när det gäller föreslagna kostnadsminskningar utan inväntar ett 
sammanträffande med sina partigrupper. 
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Fortsättning § 123/09, Kostnadsminskning för nämnderna med 3 % 
  
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens förslag till omorganisation inom flyktinghandläggarens  
     och arbetsmarknadsenheten Vågens verksamhetsområde, under förutsättning att  
     fackliga förhandlingar genomförts, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta hyresvärden Rosenträdet AB  
     med anledning av en eventuell förändring av hyreskontraktet i fastigheten.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Protokoll föreligger från MBL-förhandling 2009-04-23, 11 §, gällande förändring av 
organisation för kommunens arbetsmarknadsenhet och flyktingmottagning. 
 
Den vakanta tjänsten som verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsenheten Vågen 
kommer ej att återbesättas. I stället inrättas en tjänst som enhetschef, 1,0, för en ny 
organisation som ska innefatta Vågen och flyktingmottagningen. Nuvarande flykting- 
samordnare erhåller denna tjänst. Inom flyktingmottagningen inrättas en ny tjänst som 
handläggare, 1,0. Befintlig tjänst som flyktingassistent, 0,5, dras in vid årsskiftet 
2009/2010. 
 
Samtliga arbetstagarparter (SSR, SKTF, Ledarna och Kommunal) meddelar att man inte 
har något att invända mot detta. 
 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2009-04-29 § 3 föreligger gällande nödvändiga 
kostnadsminskningar 2009. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från mötet med hyresvärden Rosenträdet AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunchefens förslag till omorganisation inom flyktinghandläggarens  
     och arbetsmarknadsenheten Vågens verksamhetsområde,  
 
att kommunchefen uppdras att fortsätta förhandlingarna med hyresvärden Rosenträdet  
     AB. 
-----  
Expedieras till 
Flyktingsamordnare 
Arbetsmarknadsenheten Vågen 
Kommunchefen 
Personalkontoret 
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KS § 124/09 

AU § 182/09          08/KS0233 
Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Enligt förslag i regeringens Vårproposition 2009 ligger nivån på det generella 
statsbidraget till kommuner och landsting fast på 2009 års nivå för 2010. Från 2011 
tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning 5 miljarder varav 3,5 miljarder 
avser kommunerna. 
 
Nivåhöjningen ligger fast även 2012. För 2010 skjuter regeringen till ett engångsbelopp, 
i det nya anslaget tillfälligt konjunkturstöd, på 7 miljarder, varav 4,9 miljarder avser 
kommunerna, för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Bidraget betalas ut i 
december 2009 men avser 2010. 
 
För Torsås kommun innebär detta totalt cirka 9 miljoner kronor fördelade över 2010, 
2011, 2012, varav 3,7 miljoner kronor år 2010. 
 
Skatteunderlagsprognos 
 
%-förändring      2008  2009   2010  2011  2012 
 
SKL, april 2009      5,0   0,8    1,1  2,5   3,7 
VP09, april 2009      5,2   0,6    0,6  2,0   3,1 
ESV, mars 2009      5,0   0,9    0,4    2,1   2,6 
SKL, februari 2009     5,0   2,3    1,6  3,7   6,0 
 
VP= Vårpropositionen 

ESV = Ekonomistyrningsverket 

SKL = Sveriges kommuner och landsting 

 

Utdebitering 
 
I beräkning av skatteintäkter 2010 – 2012 har antagits oförändrad utdebitering. 
 
Folkmängd 
 
För beräkning av skatter och bidrag hat antagits följande folkmängd för åren  
2010 – 1012 
 
2010 7 026 
2011 6 975 
2012 6 925 
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Fortsättning § 124/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Löneökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits årliga löneökningar på 2 % och ett PO-pålägg på  
41,7 % inklusive 0,75 % avser facklig verksamhet. 
Finns upptaget en central ”lönepott” som fördelas ut per nämnd efter slutförd löne- 
revision. 
 
Prisökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits att nämnderna inte erhåller någon kompensation för 
prisökningar. 
 
Internränta 
 
För år 2010 har antagits oförändrad internränta det vill säga 5 %. Den genomsnittliga 
låneräntan enligt bokslut 2008 är 4,77 %. 
 
Resultatbudget 
 
         Bokslut Budget Ram  Plan  Plan 
Mkr        2008   2009   2010   2011  2012 
Nettokostnader     -316,45 -316,4  -312,5  -318,0  -324,3 
Avskrivningar         -5,1      -6,6      -6,6      -6,6          -6,6 
Verksamhets nettokostnader -321,5  -232,0  -319,1  -324,6  -330,9 
 
Skatteintäkter       234,1   235,4   235,6   241,3   250,1 
Kommunal utjämning      84,8    87,4    82,9    82,7    80,2 
Skatter och bidrag     318,9  322,8  318,5  324,0  330,3 
 
Finansiella intäkter        7,5      5,9      5,9      5,9      5,9 
Finansiella kostnader      -4,1     -4,8     -4,8     -4,8     -4,8 
Finansnetto          3,4      1,1      1,1      1,1      1,1 
 
Årets resultat            0,8      0,9      0,5       0,5      0,5 
 
2009 

Ny skatteprognos 2009-04-23 från SKL innebär 3,8 Mkr i ytterligare minskade skatte- 

intäkter 2009. Ny prognos från SKL 2009-04-15 gällande kommunal fastighetsavgift 

innebär 0,7 Mkr i ökade intäkter 2009. Ytterligare minskning av skatter och bidrag 

2009 på totalt 3,1 Mkr finns ej med i kolumnen för budget 2009. 

 

2010 

Tillfälligt konjunkturstöd 3,7 Mkr har ej medtagits i ram 2010 för skatter och bidrag. 
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Fortsättning § 124/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Förslag föreligger på driftbudget och investeringsbudget samt ny tidplan från 
ekonomichef Kent Frost. 
 
Driftbudget 
 
Nettokostnader exklusive kapitalkostnader, Tkr  
 
             Bokslut  Budget  Ram 
             2008   2009   2010  
Kommunstyrelsen          -76 293   -73 164   -73 164 
Revision                  -500        -500       -500 
Bygg- och miljönämnden          -2 581     -2 741      -2 741 
Tekniska nämnden, skattefinansierad       -7 658     -7 208      -7 208 
Tekniska nämnden, affärsdrivande         2 504      3 300       3 300 
Socialnämnden         -125 533 -121 462  -121 462 
Bildningsnämnden          -97 439   -95 507    -95 507 
Löneökningar 2009, ej fördelade           -9 465      -9 465 
Justering efter slutförd lönerevision 2009              700 
Löneökningar 2010                   -4  635 
Pensioner med mera            -7 526     -9 092       -9 092 
Nytt städavtal                  600 
Avsättning Hallagärde soptipp            -600        -600    -600 
Förlusttäckning Torsås Fastighets AB       -1 400 
Sparprogram att fördela                   8 655 
Omställningskostnader                -800 
Summa           -316 426 -316 439  -312 519 

 
Investeringsbudget 
 
Nettoinvesteringar, Tkr       Ram Plan Plan 
Samlingsanslag för årliga investeringar  2010 2011 2012 
Kommunstyrelsen        200 200 200 
Bygg- och miljönämnden      200 200 200 
Tekniska nämnden          1 000  1 000  1 000 
Socialnämnden         200 200 200 
Bildningsnämnden        200 200 200 
Summa skattefinansierad verksamhet    1 800  1 800  1 800 
 
Styrkort 
 
Kommunövergripande styrkort och nämndernas styrkort ska anpassas till ekonomiska 
förutsättningar 2010 – 2012. 
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Fortsättning § 124/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ny tidplan 
 
2009-03-12 Gemensam boksluts- och budgetdag. 
2009-04-16     Arbetsutskottet, budgetdialog med nämnderna, lägesrapport 

sparprogram. 
2009-04-21 Arbetsutskottet, slutrapportering sparprogram. 
2009-04-28     Arbetsutskottet, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-05     Kommunstyrelsen, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-27     Kommunfullmäktige, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in internbudget 2010 (drift- och 

investeringar) utifrån tilldelad budgetram. Interbudgeten ska vara MBL- 
förhandlad. 

2009-09-11 Sista dagen för tekniska nämnden att lämna in förslag till investeringar  
2010 – 2012 gällande affärsdrivande verksamhet. 

     2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in förslag till taxor och avgifter 2010  
2009-09-22     Arbetsutskottet, avstämning tilldelad budgetram. 
2009-10-06 Arbetsutskottet, kommunövergripande styrkort. 
2009-10-20 Arbetsutskott, ”budgetrapport” avvikelse mot budgetram. 
2009-10-27 Arbetsutskott, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-11-03 Kommunstyrelsen, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-11-25 Kommunfullmäktige, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-28: 
 
att notera informationen gällande budget 2010, plan 2011 – 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2009-04-29 § 3 föreligger gällande planeringen 
av budgetarbetet för 2010. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet redovisar förslag till budgetramar för 2010. 
 
Förslaget innebär en minskning av budgetramarna för 
 
Kommunstyrelsen med 1,2 Mkr 
Revisionen med 100 Tkr 
Bygg- och miljönämnden med 200 Tkr 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet med 500 Tkr 
Socialnämnden med 2,0 Mkr 
Bildningsnämnden med 4,0 Mkr 
Omställningskostnader med 800 Tkr 
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Fortsättning § 124/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Sparprogram att fördela      8 655  
Försämrad utjämning     +    1 600              
Totalt              10 255 
Förslag till minskade ramar    - 8 800 
Tillfälligt konjunkturstöd 2010    3 745 
Användning av tillfälligt konjunktur- 
stöd 2010          1 455  
Kvar av tillfälligt konjunkturstöd 2010  2 290 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet yrkar om kostnadsminskningar utöver de kostnadsminskningar, som 
redovisas i tjänstemannaförslaget till och med 2009-04-14 inom kommunstyrelsen och  
socialnämnden. Bilaga 1. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.20 – 20.35 innan kommunstyrelsen återupptar 
förhandlingarna.   
 
 Alliansen (C, M, FP och KD) med instämmande av Torsåspartiet kommer inte att ta 
ställning till några beslut vid dagens sammanträde.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderad tidplan. 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010 samt  
 
att bilägga Torsåspartiets yrkande till protokollet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 125/09 
AU § 141/09          09/KS0109 
Undertecknande av kommunens likvida medel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2008-02-05 § 22, utse följande tjänstemän på 
kommunledningskontoret att på kommunens vägnar, två i förening utfärda anvisningar 
på kommunens bank- och postgiroräkningar, internetöverföringar mellan kommunens 
bankkonto och postgirokonto, underteckna värdepostförsändelser, checkar och 
postväxlar. 
 
Underteckna momsredovisningar, underteckna kvitton på kontanta medel, var för sig. 
 
Ekonomichef Kent Frost 
Ekonom Torsten Karlsson 
Redovisningsekonom Anette Olsson 
Redovisningsassistent Åsa Carlsson 
Telefonist/receptionist Berit Sjöberg 
Ekonomiassistent Inger Petersson 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse föreslagna tjänstemän att underteckna kommunens likvida medel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse föreslagna tjänstemän att underteckna kommunens likvida medel. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
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KS § 126/09 
AU § 140/09          09/KS0104 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att göra en uppföljning av en tidigare granskning avseende den 
interna kontrollen. Uppföljningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
plan. 
 
I rapporten, Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi i Torsås kommun, 
redovisas gjorda iakttagelser och en sammanfattande bedömning. 
 
Av rapporten framgår att flera av de tidigare påpekade bristerna har åtgärdats och att 
den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. Det finns fortfaranden områden som kan 
förbättras. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden, kommunstyrelsen, social- 
nämnden och tekniska nämnden för beaktande och åtgärd. 
 
Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten och de 
brister som kvarstår, senast 2009-06-15. 
 
Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister  
     som kvarstår med anledning av revisionsrapporten, 
 
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister  
     som kvarstår med anledning av revisionsrapporten, 
 
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost
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KS § 127/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-03-31och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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AU § 128/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Ekonomi, Restriktioner gäller framöver med anledning av rådande ekonomiska läge 
• Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson informerar ledningsgruppen om sitt arbete 
• Hemsidan kommer att uppdateras med nytt gränssnitt.  

Engångskostnad 70 000 kronor 
• Användarvänligt webbaserat gränssnitt kompletteras till ekonomisystemet  
• Sammanträffande med Regionförbundet gällande EU-bidrag 

Projekt Enskilda vägar, Pilotprojekt Grisebäcken, Projekt Vattenrådsarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 129/09 
AU § 130/09          08/KS0063 
Folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt 
hälften av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24: 
 
att finansiera halvtidstjänsten för folkhälsosamordnare med 80 000 kronor genom  
     ianspråktagande av verksamheten 2713 samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Hans-Olof Berg, C och Bert Appert, TP 
yrkar, att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att 
omedelbart avsluta projekten med folkhälso- och drogförebyggande arbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att godkänna Håkan Algotssons, C med 
fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att omedelbart  
     avsluta projekten folkhälso- och drogförebyggande arbete samt 
 
att notera delgivningen från arbetsutskottet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 130/09 
AU § 171/09          09/KS0090 
Verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och drogförebyggande arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsoarbetet i Torsås kommun beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen samt 
hur den fördelar sig i befolkningen. Det finns två dimensioner av folkhälsoarbete i 
kommunen, dels att arbeta sjukdoms- och skadeförebyggande men även att främja de 
faktorer som leder till en god folkhälsa. 
 
Torsås kommun vill med sitt folkhälso- och drogförebyggande arbete skapa 
förutsättningar för att förbättra hälsan på samhällsnivå. Arbetet kräver långsiktighet, 
uthållighet, samverkan samt insatser på flera nivåer i samhället, från politiska beslut till 
att stärka våra möjligheter att välja hälsofrämjande levnadsvanor. 
 
Förslag på verksamhetsplan för kommunens folkhälso- drogförebyggande arbete 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta. 
 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och 
     drogförebyggande arbete. 
 
Kommunstyrelsen besluta. 
 
att bordlägga ärendet. 
-----  
Expedieras till 
Karolina Eriksson 
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KS § 131/09 
AU § 145/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under mars 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under mars 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under  
     mars 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under  
     mars 2009. 
-----  
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KS § 132/09 
AU § 146/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under mars 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
mars 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under mars 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under mars 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 133/09 
AU § 148/09          09/KS0043 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, reviderad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03 § 70, att göra en översyn av ordningsstadgan när 
det gäller ridning och mopedkörning på motionsslingorna i kommunen. 
 
Komplettering föreligger gällande Ridning och mopedkörning 
 
§ 15, Hästridning och mopedkörning är tillåten på de kommunala gång- och cykelbanor 
som uppmäter en sådan storlek att verken fotgängare eller cyklisters säkerhet riskeras. 

Hastighet och framfart bör anpassas med särskild hänsyn till fotgängare och cyklister. 
 
Förslag framkom att de Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun ska ses över 
när det gäller bland annat 
 
• § 8, framkomligheten vid uppställning av reklam, 
• § 10, förbud av förtäring av spritdrycker 
• § 12, förbud mot hundar på begravningsplatser och offentliga badplatser 
• § 13, skyldighet att tillse att katt inte vistas utomhus utan tillsyn 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
 att godkänna komplettering av Ridning och mopedkörning med tillägg, att hästridning 
      och mopedkörning inte är tillåtet på kommunens motionsslingor, 
 
att uppdra åt informationsansvarig att se över de Lokala ordningsföreskrifterna för  
     Torsås kommun utifrån förslagen samt 
 
att kompletterad och reviderad Lokal ordningsföreskrift för Torsås kommun godkänns 
     av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 att återemittera ärendet för ytterligare omarbetning av de Lokala ordningsföreskrifterna  
      för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Informationsansvarig 
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KS § 134/09 
AU § 151/09          09/KS0088 
Klimatlöfte Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Uthållig kommun-möte i februari 2009 presenterades den stora utåtriktade 
kampanjen Klimatlöfte Kalmar län för länets kommuner och övriga parter. Styrgruppen 
för Uthållig kommun i Kalmar län har därefter, godkänt projektet som ett av flera 
gemensamma projekt i pilotlänet.  
 
Klimatlöfte Kalmar län är ett sätt för kommunen att kommunicera klimatfrågorna med 
kommunens invånare och en bra möjlighet för kommuninvånarna ett engagera sig och 
få stöd för att gå mot klimatsmart livsstil. 
 
En medfinansiering från varje kommun motsvarande minst 2 kronor per invånare 
innebär för Torsås kommun 14 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i kampanjen Klimatlöfte Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i kampanjen Klimatlöfte Kalmar län, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens verksamhet 220 i 2009 års budget. 
-----  
Expedieras till 
Energikontor Sydost 
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KS § 135/09 
KS § 152/09          09/KS0094 
Inbjudan att söka statsbidrag 2009 till stärkt regional samverkan i syfte att 
bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution 
 
Ärendebeskrivning 
 
För Länsstyrelsen i Kalmar län finns det 175 000 kronor att fördela till stärkt regional 
samverkan i syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution. I 
Länsstyrelsens uppdrag ingår att stärka det förebyggande arbetet på lokal nivå. Detta 
kan ske genom utbyte av erfarenheter av samarbete med olika branscher inom till 
exempel taxi- hotell och restaurangnäringen. Syftet är att stärka samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att bekämpa människohandel för 
sexuella ändamål och prostitution. I uppdraget kan även ingå samarbete mellan län och 
regioner. 
 
Av ansökan skall framgå beskrivning av planerad verksamhet, tidplan för planerade 
insatser samt budget och vilka aktörer som deltar i arbetet. Medel beviljas för ett år i 
taget. 
 
Ansökan av statsbidrag skall ha inkommit senast 2009-05-31 till Länsstyrelsen i 
Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka statsbidrag 2009 till stärkt regional samverkan i syfte att bekämpa 
     människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka statsbidrag 2009 till stärkt regional samverkan i syfte att bekämpa 
     människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 136/09 
AU § 156/09          09/KS0110 
Val av plangrupp 2009 – 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till val av plangrupp 2009 – 2010 föreligger. 
 
Bert Appert, tp noterar att plangruppen bör utökas med en ledamot. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Till ledamöter i plangruppen utses 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Bygg- och miljönämndens ordförande 
Bygg- och miljönämndens vice ordförande 
 
Till adjungerade i plangruppen utses 
 
Samhällsbyggnadschefen 
Räddningschefen 
Kommunchefen 
Stadsarkitekten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 91 att föreslå kommunstyrelsen att 
plangruppen utökas med ledamot Leif Lindberg TP. 

 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar återremittering av ärendet för ytterligare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
-----  
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KS § 137/09 
AU § 161/09 
AU § 397/08 
AU § 308/08          08/KS0010 
Postadress Fågelmara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam från 
boende i Torsås kommun med postadress Fågelmara, för att underlätta för post-
leveranserna byta till postadress Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Posten för en lösning av problemet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11: 
 
att utföra en enkätundersökning hos berörda kommuninvånare boende i Torsås kommun  
     med postadress Fågelmara för en eventuell ändring av postadressen samt 
 
att redovisa resultatet av enkätundersökningen till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Enkät utsänt till 113 fastigheter inom Appleryd, Brinkaström, Karsbo och Korpavik 
med postadressen Fågelmara. 
 
Appleryd, Brinkaström och Karsbo ändras till postadress Torsås och Korpavik till 
postadress Bergkvara. 
 
Totalt har 71 fastigheter besvara enkäten. 
 
Resultatet blev 36 ja, 30 nej och 7 vet ej.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ändra postadressen Fågelmara för boende inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att ändra postadressen Fågelmara för boende inom Torsås kommun. 
-----   
Expedieras till 
Sonja Andreasson, Posten Sverige AB 
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KS § 138/09 
AU § 162/09          09/KS0117 
Service- och varuförsörjningsplan för Torsås kommun 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Åke Olsson föredrar ärendet. 
 
Kommunens tidigare varuförsörjningsplan är från 1979 och är allt för gammal för att 
kunna utgöra ett planeringsinstrument. 
 
Revidering och uppdatering av tidigare varuförsörjningsplan samt handlingsplan för 
Torsås kommun gällande varuförsörjning föreligger. 
 
Arbetet har utförts tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet samt övriga 
kommuner i länet. Bakgrunden till detta är att Regionförbundet behöver aktuella 
varuförsörjningsplaner för sitt fortsatta arbete med stöd till landsbygdshandel och små 
bensinstationer på landsbygden samt kommunernas hemsändningsverksamhet på 
landsbygden. Enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 200:284, 6§) 
får stöd endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt 
att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Syftet med varuförsörjningsplanen är att kommunen och Regionförbundet, som ansvarar 
för stödet till kommersiell service i Kalmar län, ska kunna bedöma var insatser behöver 
sättas in, det vill säga vilka orter och butiker som bör prioriteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta varuförsörjningsplanen för Torsås kommun samt 
 
att anta handlingsplanen för Torsås kommun gällande varuförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta varuförsörjningsplanen för Torsås kommun, 
 
att anta handlingsplanen för Torsås kommun gällande varuförsörjning, 
 
att se över avtalen som tecknats med de butiker som erbjuder hemsändning samt  
 
att redovisa till kommunstyrelsen 2009-06-02 samtliga hemsändningsbidrag från 2008. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet 
Åke Olsson 
Kommunkansliet 
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KS § 139/09 
AU § 167/09          09/KS0030 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden föreligger. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-03-30 § 65 att godkänna upprättat förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden samt att överlämna den till Kommun- 
fullmäktige för antagande. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar tillägg/justeringar till reglementet. 
 
Under § 1 
Ansvara för namngivning av kvarters- och gatunamn. 
 
Under § 2 
 
Punkt 4 tillägg 
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 3 § tredje stycket 
fastighetsbildningslagen. 
 
avslut på mening punkt 4; 
enligt 14 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. 
 
Ytterligare punkter; 
 
5. Rätt att ansöka om särskild förvaltning enligt § 29 bostadsförvaltningslagen. 
 
6. Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt § 8 exploaterings- 
    lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson återkommer till kommunstyrelsen med förslag  
     på komplettering gällande bilaga 1 antagande, ändring eller upphävande av detalj- 
     plan,  
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering, anta förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
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Fortsättning § 139/09, Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden föreligger från 
samhällsbyggnadschef Peter Persson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 140/09 
AU § 168/09          08/KS0218 
Reglemente för tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden föreligger. 
 
Förändringar 
 
• Från och med 2006 är kommunens renhållningshantering överflyttat till 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
• Från och med 2007 är bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt lag SFS 

1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag överflyttat till tekniska nämndens 
ansvarsområde. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 141/09 
AU § 170/09 
AU § 84/09 
AU § 19/09           09/KS0014 
Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kustmiljögruppen har till miljönämnden meddelat att man inte längre ensam orka stå 
som huvudarrangör för kustmiljögruppen. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 att i samråd med kustmiljögruppen stå som arrangör 
för kustmiljökonferensen 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2008-11-25 § 406, att uppdra åt Anders 
Adelgren att undersöka möjligheterna till ett Leader-projekt med inriktning att skapa en 
vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-12-10 § 73 att påminna kommunstyrelsen om det beslut 
som miljönämnden tog i februari 2009 om att miljönämnden/miljöförvaltningen ska stå 
som arrangör av en kustmiljökonferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att Anders Adelgren fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till ett Leader- 
     projekt med inriktning att skapa en vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-24 
 
Efter Anders Adelgrens möte med Lena Danielsson, verksamhetsledare för Leader 
framkom följande 
 
• Möjligheter att skapa ett Leaderprojekt finns. Dock är Vattenmiljökonferensen ingen 

ny förteelse. Ambitionen måste därför vara att vilja utveckla konferensen i någon 
form,  

• En konferens faller ännu mer inom ramen för Leader, om man till exempel har temat 
”Innovativa lösningar” under en av konferensdagarna. 

• Vid en eventuell ansökan till Leader är det större möjligheter att få bidrag om en 
ideell förening, i det här fallet Kustmiljögruppen, står som huvudman i projektet. 

 
Håkan Larsson framför att Kustmiljögruppen inte längre är intresserade av att vara 
arrangör av en kustmiljökonferens. 
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Fortsättning § 141/09, Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24: 
 
att ärendet återemitteras, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Kustmiljögruppen om de 
     vill stå som sökande till projektet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
I diskussion med representanter för miljösidan i Torsås framkom, att de ser det som en 
fördel att innan Torsås åtar sig detta tar en kontakt med den nyinrättade Kalmarsunds-
kommissionen.  
 
Det är viktigt nu när kommunen gått med i detta samarbetsprojekt att inte fatta denna 
typ av beslut på egen hand. Kanske ska Torsås arrangera detta eller ska det gå runt i de 
deltagande kommunerna? Frågan bör ställas till styrgruppen för Kalmarsunds-
kommissionen. 
 
Det är inte möjligt att arrangera en konferens 2009 utan det krävs minst ett års 
planeringstid, varför förslaget bör vara, att arrangera en sådan konferens 2010. 
 
Förslag föreligger på brev till Kalmarkommissionens styrgrupp angående kustmiljö- 
konferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat brev som sitt eget och översända det till Kalmarkommissionen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Hans-Olof Berg, C yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och istället behålla 
arrangemanget inom kommunen och se om man kan driva det som ett leaderprojekt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Hans-Olof 
Bergs, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Hans-Olof Bergs, C  

yrkande, avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag att godkänna upprättat brev som sitt eget och översända det till 
Kalmarkommissionen. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 141/09, Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Reservation 
 
Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Håkan Algotsson samtliga C, Christer Andersson, FP 

och Ewy Svensson, M reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 
 
Håkan Algotsson, C överlämnar en protokollsanteckning med anledning av beslutet om 
att överlämna arrangemanget av Torsås Kustmiljökonferens till Kalmarkommissionen. 
Bilaga 3. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat brev som sitt eget och översända det till Kalmarkommissionen. 
-----  
Expedieras till 
Kalmarkommissionen 
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KS § 142/09 
AU § 172/09          09/KS0118 
Projekt REKLIM II 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har inom programmet Uthållig kommun åtagit sig att skapa en 
klimatstrategi. 
 
Samtidigt som översiktplanen påpekar att energiplanen, som antagits av Kommun- 
fullmäktige 2003-06-18 § 63, bör revideras. 
 
Genom att gå med i projektet REKLIM II, som de Regionala Energikontoren håller i 
kommer kommunen att få stöd med arbetet att ta fram en lokal klimatstrategi eller 
motsvarande planer som innehåller strategier för att minska klimatpåverkan (energi- 
planer, miljöplaner etc). 
 
Projektet genomförs under perioden 1 januari 2009 – 1 december 2010. 
 
Kommunen åtar sig att skriva på en avsiktsförklaring senast 2009-05-31 vilket innebär 
att 
 
• Kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag till klimatstrategi eller motsvarande 

plan senast två år efter det att avsiktsförklaringen undertecknats 
• Kommunen ska leda processen med att ta fram en klimatstrategi eller motsvarande 

plan och utse ansvarig tjänsteman att leda arbetet på lokal nivå.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
-----  
Expedieras till Kommunfullmäktige 
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KS § 143/09 
AU § 173/09          08/KS0057 
Medlemskap i föreningen Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kumulus med syfte att främja internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Medlemskapet i föreningen är öppen för kommuner, Regionförbund, ungdoms-
organisationer i Kalmar läns kommuner såväl som i angränsande regioner i och utanför 
Sverige. Föreningen har sitt säte på Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Målet med arbetet är: 
 
• att alla länets kommuner år 2010 ska ha fått möjlighet att delta i Europeisk volontär- 

tjänst (EVS), ungdomsutbyten eller utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg 
för verksamhetsutveckling och tillväxt. 

• Att utvecklas till en ”E-NGO” (Europeisk ideell organisation) med kunskap och 
kompetens kring internationella möjligheter för unga. Kunulus stödjer kommuner 
och organisationer i att genomföra utbyten, utbildningar samt sända och ta emot 
unga volontärer inom EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa”, ”Europeisk 
volontärtjänst. 

 
Medlemsavgifter för kommunerna är 15 000 kronor per år under 2008 och 2009.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 § 171 att ansöka om att bli medlem i föreningen 
Kumulus under 2008 samt att utse fritidsgårdsansvarige Anders Adelgren till 
kontaktperson. 
 
Karin Seebass bildningsförvaltningen föreslå att kommunen avslutar sitt medlemskap i 
Kumulus eftersom ingen hinner jobba med ungdomsbyte just nu. Om/när möjlighet ges 
ansöka om nytt medlemskap. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet Kumulus under 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet Kumulus under 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kumulus, Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 144/09 
AU § 177/09 
AU § 62/09 
KF § 4/09            09/KS0020 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara från Ulla 
Andersson, Bergkvara föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 39 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut 
till Södra Kärr med som ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 145/09 
AU § 178/09 
AU § 63/09 
KF § 5/09            09/KS0026 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 38 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, 
Söderåkra och Torsås med om ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 146/09          08/KS0030 
Samråd avseende tillståndsprövning för etablering av ny återvinningscentral i 
Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) avser söka tillstånd enligt miljöbalken för att 
etablera en ny återvinningsstation i Torsås kommun. Då den befintliga återvinnings-
centralen delar plats med kommunens förråd är det idag trångt med utrymme och ofta 
svårt att komma till med bil och släp. 
 
Därför finns det behov att anlägga en ny, säkrare och bättre utformad återvinnings-
central inom Torsås kommun. Tänkt lokalisering för den nya anläggningen är Västra 
Industrigatan i Torsås. 
 
Synpunkter i ärendet ska inlämnas skriftligt till Kalmarsundsregionens Renhållares 
miljökonsult senast 2009-05-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag avseende tillståndsprövning för  
     etablering av ny återvinningscentral i Torsås. 
-----  
Expedieras till 
WSP Environmental 
Anders Blomdahl 
Box 34 
371 21 KARLSKRONA 
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KS § 147/09 
AU § 164/09 
AU § 125/09          09/KS0024 
Skrivelse ställd till samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Torsåsbygdens LRF genom ordförande Ralf Johansson har tillskrivet 
samhällsbyggnadsförvaltning med anledning av det rådande besparingsläget att minska 
antalet tjänster inom miljöförvaltningen. 
 
Styrelsen anser att Torsås kommun upprätthåller nuvarande kompetensnivå inom 
miljöförvaltningen och ber därför om att man noga tänker igenom situationen innan 
beslut fattas.  
 
Håkan Algotsson, C föreslår att svar inhämtas från bygg- och miljönämnden på 
skrivelsen som ställts till samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24: 
 
att inhämta svar från bygg- och miljönämnden på skrivelsen som ställts till samhälls- 
     byggnadsförvaltning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Anders Walterson, C, Nils Gustling, C och Lennart Andersson, M har upprättat svar på 
Torsåsbygdens LRF:s skrivelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-03-30 § 64 att ta skrivelsen som sin egen och 
översända till kommunstyrelsen samt till styrelsen för Torsåsbygdens LRF-avdelning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
  
att notera svaret från bygg- och miljönämnden samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande svar från bygg- och miljönämnden på Torsåsbygdens  
     LRF:s skrivelse. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 148/09 
AU § 179/09          09/KS0112 
Årsredovisning 2008, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 föreligger från Samordningsförbundet i 
Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 149/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-03-24, 2009-03-31, 2009-04-07, 2009-04-16, 
2009-04-21 och personalutskottet 2009-03-20, 2009-04-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 150/09 
KF § 33/09           09/KS0135 
Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 § 9 att under 2009 anordna ett ungdomsting för 
att ta reda på vad våra ungdomar prioriterar och tycker är viktigt för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även 2009-03-31 § 114 att medverka i LUPP-Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 
 
Utifrån detta medverkar Elin Markgren och Marie Klawitter från Sveriges Ungdomsråd 
för att informera om att starta upp ett ungdomsråd. 
 
Förhoppning är att Kommunfullmäktige ställer sig bakom en ansökan, så att satsningen 
blir möjlig att genomföra. 
 
Syftet med att påbörja processen att starta upp ett ungdomsråd är att ungdoms-
perspektivet ska få en klar roll i kommunens övergripande arbete. Ungdomsråd är ett 
sätt att skapa intresse samt delaktighet bland ungdomar i kommunala frågor och beslut. 
  

Projektet kommer att genomföras 2009-09-01 – 2010-06-01. 
 
Budget för projektet 
 
Kompetensutveckling, hel dag        20 000:- 
Inspirationsdag, heldag          20 000:- 
Gemensamt forum politiker/ungdomar, 2 tillfällen  10 000:- 
Processhandledning genomförd av extern kompetens  20 000:- 
Ansvarig kommunal tjänsteman       60 000:- 
Budget till ungdomsråd          20 000:- 
Totalt                  150 000:- 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, 
 
att ärendet återkommer i Kommunfullmäktige 2009-05-27 samt 
 
att i övrigt notera informationen från Sveriges Ungdomsråd. 
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Fortsättning § 150/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att starta ett ungdomsråd i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 151/09          09/KS0004 
Frågor från Kerstin Ahlberg, TP 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vet någon om E22:ans Gatukök eventuellt är till salu? 
 
Kommunchefen svarar att en person har kontaktat honom med anledning av att 
eventuellt köpa gatuköket. Han ville höra vad som gällde för fastigheten. Men han har 
inte hört av sig igen. 
 
Med anledning av utbyggnaden av VA söder om Bergkvara, när blir informationen till 
de berörda fastighetsägarna? 
 
Ordförande svarar, svar inväntas när det gäller bland annat vem som ska stå för 
kostnaderna för de som har arrendetomt. 
-----  
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KS § 152/09          09/KS0142 
Ungdomsprojekt Vision Torsås Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ungdomsprojektet på Centrumbion i Torsås föreligger. Se vidare  
aktbilaga. 
 
Ledamöterna inbjuds till att lyssna på Peter Törnblom utvecklare av digitala hus på 
Folkets Hus och Parker, berätta om vad en digitalisering av en samlingslokal innebär 
och hur det kan bidra till att höja en orts attraktionskraft, skapa bättre förutsättning för 
det lokala näringslivet och utveckla en bra livsmiljö för kommunens invånare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen och inbjudan. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 46 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 47 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 49 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-05    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


