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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-29    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-09-29, 18.30 – 22.00      
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C, § 237 - 250 
 Hans-Olof Berg, C  
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Tommy Pettersson, TP tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare § 237 - 250, tjänstgörande § 251 - 267  
  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 238 – 239  
 Kent Frost, ekonomichef § 240 - 244 
  
  
Utses att justera Mona Magnusson   
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2009-10-02 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 237 - 267  

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2009-09-29     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-10-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-10-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 237/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-09-01och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 238/09          09/KS0012 
Information från säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell informerar om pågående arbete med planering av 
pandemiplan, kommunikation och vaccinering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från säkerhetssamordnaren. 
-----  
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KS § 239/09 
AU § 343/09          09/KS0209 
Pandemiplan för Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Pandemiplan för Torsås kommun föreligger. 
 
Denna plan ska ses som en bilaga till Torsås kommuns Krisledningsplan och plan för 
Extraordinära händelser. Planen är ett levande dokument som ska vara ett stöd och 
hjälpmedel inför och vid en pandemi.  
 
Planen är uppdelad i två delar. I den första delen beskrivs vad en pandemi är samt vilket 
utfall av insjuknade som kan förväntas. I den andra delen beskrivs till vissa delar hur en 
pandemi i kommunen kan hanteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-0-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad Pandemiplan för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad Pandemiplan för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Säkerhetssamordnare 
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KS § 240/09 
AU § 303/09          09/KS0194 
Ekonomisk analys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Sedan 2001 har Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp genomfört ett 90-tal 
uppdrag i kommuner. Syftet har varit att stödja kommuner i dess strävan styra kommunen 
och att inte tappa greppet om ekonomin. 
 
Lagreglerna om finansiella mål innebär i normalfallet att kommuner ska ha rimliga 
överskott i sina resultaträkningar. De flesta kommuner har nått sina mål de senaste åren. 
Många upplever nu ökande svårigheter att få ekonomin att balansera för de kommande 
åren. 
 
Analysgruppen erbjuder stöd som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning. Standardpaketet innehåller följande delar 
 
• Nulägesanalys. En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader 

och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med 
likartad struktur. 

 
• Framtidsanalys. En framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån 

kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens 
resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån 
senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser. 

 
• Ekonomistyrning. Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och 

tjänstemän diskuteras hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. 
Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt 
krav på mål och riktlinjer för verksamheten. 

 
Priset för standarpaketet är 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anlita Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp för uppdraget med en ekonomisk 
     analys,  
 
att finansiering sker inom verksamheten 9000. 
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Fortsättning § 240/09, Ekonomisk analys 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anlita Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp för uppdraget med en ekonomisk 
     analys,  
 
att finansiering sker inom verksamheten 9000. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 241/09 
AU § 322/09 

AU § 302/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 2009 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av ekonomichef Kent Frost, 
skolchef JanEric Assarsson, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson Bokor och vice 
ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, tekniska nämndens ordförande 
Ingemar Skotheim, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef Tommy 
Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – augusti 2009.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 600 000 kronor, (införande av nytt 
PA-system). 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott med 800 000 kronor.  
600 000 kronor neddragningar på tjänster som får full effekt först i 2010-års budget. 
150 000 kronor, miljö- inspektör året ut enligt nämndsbeslut. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 1,8 Mkr. 
Övergripande verksamhet/administration, + 0,1 Mkr 
IFO, -2,5 Mkr, 2,0 Mkr placeringar, 0,5 mkr försörjningsstöd 
Äldreomsorg, + 0,5 Mkr 
Omsorg Funktionshindrade, + 0,1 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 1,3 Mkr fördelat på redovisat 
underskott på grund av sparkrav – 750 Tkr samt extern elevplacering – 280,0 Tkr. 
Kostfakturor till ett värde av 270,0 Tkr är ej betalda. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 241/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 
2009 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti  
     2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 242/09 
AU § 326/09          09/KS0145 
Borgensåtagande för Sjölin & Sjölin AB (Ladas Lanthandel) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sjölin & Sjölin (Ladas Lanthandel) har 353 287 kronor i kredit i Sparbanken Eken AB. 
 
Banken har anledning att misstänka att bolaget är på obestånd och inte kommer att kunna 
fullgöra sina åtagande. 
 
Eftersom Torsås kommun har tecknat proprieborgen* för ovanstående, emotser 
Sparbanken Eken betalning snarast dock senast 2009-10-30 enligt följande 
 
Kapitalskuld,       353 287:42 
Upplupen ränta per 2009-09-14,     5.156:37 
 
* Borgen som innebär att borgensmannen kan krävas direkt, det vill säga utan att borgenären behöver 
bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med att gäldenären inte betalat.    

      
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att lösa in borgen, 358 443:79 samt 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att inleda en ackordsuppgörelse med Ladas  
     Lanthandel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lösa in borgen, 358 443:79 samt 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att inleda en ackordsuppgörelse med Ladas  
     Lanthandel. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost
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KS § 243/09 
AU § 327/09          09/KS0033 
Framställan om omfördelning av investeringsbudget till driftbudget för Modern 
Water Management år 2009 – 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns totala insats i projektet är 53 122 €. Det motsvarar 25 % av den totala 
budgeten som gäller för projektet. Resterande 159 365 € finansieras med EU-medel tertialt 
i efterskott. Vidare är projektbudgeten fördelad på fem (5) internbudgetar där personal-
kostnader (drift) är en. Projektet löper över trettiosex (36) månader med start 2009-09-01, 
över fyra (4) budgetår. 
 
I bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget finns anslag för kust- och 
naturvårdåtgärder som är avsedda för denna typ av åtgärder under 2009.  
 
Torsås kommuns deltagande i projektet är förutsatt att av kommunfullmäktige godkänner 
att del av bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget omfördelas till 
driftbudget för projektets genomförandetid, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-02 § 149, att hemställa om att kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av bygg- och miljönämndens 
befintliga investeringsbudget till driftsbudget för EU-projekt, Modern Water Management, 
motsvarande 53 122 €. 
 
Mona Magnusson, M deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar  2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

     att Torsås kommun deltar i projektet, 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete, 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

     att Torsås kommun deltar i projektet, 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
-----  
Expedieras till Bygg- och miljönämnden, Ekonomichef Kent Frost, Kommunfullmäktige 
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KS § 244/09 
AU § 328/09          09/KS0033 
Tilläggsanslag Enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Extra medel anslogs av kommunfullmäktige 2009-02-25 § 16 till upprustning av 
beläggningar på enskilda vägar i Torsås kommun med 4 miljoner kronor under för- 
utsättning att statsbidrag beviljas med cirka 2 miljoner kronor. Förslaget som upprättats 
och låg till grund för beslutet sträckte sig över en längre period än ett (1) år. 
 
För år 2009 har beläggningar utförts för 1 155 000 kronor och det har betalats ut  
676 410 kronor i bidrag från Vägverket. Endast 478 590 kronor har utnyttjas av 
tilläggsanslaget under 2009. 
 
Förhoppningsvis kommer Vägverket att fortsätta med extra anslag till enskild väghållning 
under 2010 – 2012. Detta innebär att, om vi ska kunna möta upp med medel för att få 
möjlighet till att erhålla dessa extra bidrag måste anslagna medel som gjorts för år 2009 
gälla även för perioden 2010 – 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-29 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete. 
 
Av beviljat statsbidrag 2 Mkr, har cirka 0,5 Mkr utnyttjas under 2009. Fördelningen av 
resterande måste beaktas i den fortsatta ekonomiska planeringen för 2010, 1 Mkr och för 
2011, 0,5 Mkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

     att fördelningen av resterande statsbidrag måste beaktas i den fortsatta ekonomiska  
      planeringen för 2010, 1 Mkr och för  2011, 0,5 Mkr samt 
  

att notera informationen från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 245/09 
AU § 329/09          09/KS0033 
Förlängning av tjänst miljöinspektör, överskridande av budgetram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 § 211 att avslå begäran från bygg- och 
miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009 med 150 000 kronor. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-02 § 151 att förlänga miljöinspektör Hanna 
Gustafssons vikariat till 2009-12-31 samt att meddela kommunstyrelsen att överskridande 
kommer att ske med cirka 150 000 kronor. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar återremiss av ärendet med motivering att 150 000 kronor ska 
ingå i den befintliga budgetramen för 2009. 
 
Bert Appert, TP yrkar avslag på Mona Magnussons, M yrkande och yrkar att informationen 
från bygg- och miljönämnden noteras. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M och Bert Appets, TP 
yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Bert Apperts, TP yrkande att informa-
tionen från bygg- och miljönämnden noteras. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i frågan idag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, TP överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från bygg- och miljönämnden. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från bygg- och miljönämnden. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet med motivering att 150 000 kronor ska 
ingå i den befintliga budgetramen för 2009. 
-----  
Expedieras till Bygg- och miljönämnden 
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KS § 246/09 
AU § 331/09          09/KS0008 
Revidering beslutsattestanter 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till revidering av beslutsattestant 2009 för verksamhetsansvarig inom Vågen 
 
Ansvar 119 
Attestant Charlotte Sandell 
Ersättare Hans Gustafsson 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
att revidera beslutsattestant 2009 för verksamhetsansvarig inom Vågen enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att revidera beslutsattestant 2009 för verksamhetsansvarig inom Vågen enligt förslag. 
-----  
Expedieras till 
Charlotte Sandell 
Hans Gustafsson 
Ekonomikontoret 
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KS § 247/09 
AU § 307/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under juli – augusti 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under juli – augusti 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juli –  
     augusti 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juli –  
     augusti 2009. 
-----  
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KS § 248/09 
AU § 308/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson fattade 
delegationsbeslut gällande personalärende. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
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KS § 249/09 
AU § 334/09 
AU § 282/09 
AU § 238/09          09/KS0235 
Utredning kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utredning av kostverksamheten föreligger samt en redovisning lämnas av Stefan Lundquist 
och Anette Sernhed, Storköksplanerrna i Karlskrona. 
 
Storköksplanerarna har av Torsås kommun, fått uppdrag att utreda och redovisa 
ekonomiska och tekniska förhållanden vid nuvarande kostsystem samt vid alternativa 
framtida driftsystem för kostverksamheten. Målet för alla alternativ i utredningen är att 
köken ska uppfylla dagens krav och behov. Undersökningen görs i samråd med 
kommunens kostchef Ann Eklund och fastighetsförvaltare Ingemar Skotheim. 
 
Uppdraget omfattade totalt tolv kök. Undersökningen omfattar fyra centralkök, två 
tillagningskök, sex mottagningskök. 
Kökens klassning/benämning baseras på användning vid lunchmåltiden.  
Centralkök finns vid Torskolan, Mariahemmet, Söderåkra skola och Bergkvara skola. 
 
Från centralköken skickas till mottagningsköken komplett, varm, måltid. Leveranser sker i 
rostfria kantiner, placerade i isolerade och eluppvärmda boxar eller skåp. Kalla 
måltidskomponenter och tillbehör levereras på motsvarande sätt, men i isolerade lådor med 
kylklampar. 
 
Från Mariahemmet görs utskick av varm kost i en portions förpackningar, ”matdistribu-
tionen”, till hemmaboende pensionärer. 
 
Totalt antal gäster vid lunch, vardagar och under skoltermin uppgår till cirka 1 609. I 
utredningsarbetet har förutsatts att antalet portioner kommer att vara oförändrade. 
 
Redovisade kostnader är endast avsedda att användas för undersökningen. Vid budget-
äskande etc måste noggrann kalkyl utföras på respektive alternativ. Vid ombyggnader avses 
strikt köksanläggningen det vill säga eventuell påverkan av andra lokaler, hela ventilations-
anläggningar, krafttillförsel, avloppssystem med fettavskiljare etc ingår inte. I redovisade 
kostnader ingår inte ”byggherrekostnader”. Upprustning av matsalar med bord och stolar 
ingår inte i kostnadsredovisningen, dock inräknas upprustning av serveringsdiskar. 
 
Utrustning och inredning beräknas enligt leverantörernas riktpriser. För undersökningen 
används avskrivningstid på 15 år. 
 
Hyreskostnaden beräknas efter 33 års avskrivningstid på nybyggnad av anläggning, 20 års 
avskrivningstid på ombyggnad av anläggning och 15 års avskrivningstid på utrustning och 
inredning vid 5 % ränta. 
 
Service, värme el och vatten beräknas enligt cirka 15 % på hyreskostnaden. 
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Fortsättning § 249/09, Utredning kostverksamheten 
 
För utredningen tillämpas en timlön på 200 kronor per timme inklusive allt. Kostnader för 
kostchef och kanslist tillkommer. 
 
Transporter beräknas efter enhetspris 200 kronor per leveransställe. 
 
Utredningsalternativ 
 
Alternativ 1 – Drift enligt idag, Total årskostnad 10,48 Mkr 
Detta är i längden det dyraste alternativet avseende hyres-, service- och lönekostnader. 
Dock är detta alternativ det billigaste avseende transportkostnader. 
 
Alternativ 2 – Ett centralkök vid Torskolan, Total årskostnad 10,56 Mkr 
Detta förslag blir lika dyrt som alternativ 3. Dock borde detta alternativ bli det billigaste att 
underhålla och förnya på lång sikt. 
 
Alternativ 3 – Två centralkök vid Torskolan och Sophiagården/Söderåkra skola, 
Total årskostnad 10,56 Mkr. 
Detta alternativ blir lika dyrt som alternativ 2. Detta är det säkraste alternativet i och med 
att det finns en back-up om Sophiagården/Söderåkra skola skulle behöva stängas tillfälligt 
dock gäller detta inte om Torskolan behöver stängas. Vid sommarsemestern kan man 
under vissa förutsättningar hålla endast det ena köket öppet. Detta alternativ borde bli 
nästa lika billigt att underhålla och förnya i längden som alternativ 2. 
 
Då det inte är någon ekonomisk skillnad mellan alternativ 2 och 3 är Stefan och Anettes 
rekommendation att kommunen går på alternativ 3. Detta för att det har en inbyggd 
säkerhet med två centralkök, både avseende livsmedelssäkerhet och tekniska störningar till 
exempel elavbrott. 
 
Investeringar 
 
Alternativ 1, 25,7 Mkr 
Alternativ 2, 24,0 Mkr 
Alternativ 3, 22,8 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att uppdra åt kostchefen att redovisa befintlig bemanning i köken till partigrupperna, 
 
att överlämna utredningen av kostverksamheten till partigrupperna för synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde 2009-09-22 för ställningstagande. 
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Fortsättning § 249/09, Utredning kostverksamheten 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet genom Roland Swedestam och Torsåspartiet genom Bert 
Appert förordar Alternativ 1 – drift enligt idag med undantag för Söderåkra, Sophiagårdens 
kök blir tillagningskök och skolans kök blir mottagningskök. Upprustning av köken 
påbörjas successivt under 2010 med Torskolans kök. 
 
Centerpartiet genom Håkan Algotssons förordar Alternativ 1 – drift enligt idag men 
återkommer med ställningstagande i kommunstyrelsen. 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson tar inte ställning i ärendet idag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Torsåspartiets yrkande och Centerpartiets yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Torsåspartiets yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förordar Alternativ 1 – drift enligt idag med undantag för Söderåkra, Sophiagårdens kök 
     blir tillagningskök och skolans kök blir mottagningskök. Upprustning av köken påbörjas  
     successivt under 2010 med Torskolans kök. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-29 
 
Alliansen genom Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD, Christer Andersson, FP och 
Håkan Algotsson, C överlämnar en avsiktsförklaring till omorganisationen av måltids-
verksamheten i Torsås kommun. Bilaga 1. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med, att till nästa arbetsutskott 2009-10-06 tas punkt 3 i 
avsiktsförklaringen upp, att kommunstyrelsen snarast kallas till en informationsdag för att 
den politiska ledningen ska få del av gällande regler och erfarenheter från andra håll i 
genomförandet i liknande förändringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotssons, C tilläggs-
yrkande. 
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Fortsättning § 249/09, Utredning kostverksamheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förordar Alternativ 1 – drift enligt idag, med tillägget, att Söderåkra ska utredas  
     ytterligare, om det ska finnas ett eller två tillagningskök. Utredningen ska tydligt visa de  
     ekonomiska skillnaderna,  
 
att upprustning av köken påbörjas successivt under 2010 med Torskolan och Gullabo, 
 
att punkt tre i Alliansens avsiktsförklaring tas upp för behandling vid arbetsutskottet  
     2009-10-06. 
-----    
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KS § 250/09 
PU § 47/09           09/KS0024 
Rekrytering av kostchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att man avvaktar med rekrytering av kostchef tills att den 
framtida organisationen inom kostverksamheten är klar samt att hänskjuta till lednings- 
gruppen att ta fram en tillfällig lösning inom kostverksamheten. 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande finner han att personalutskottet beslutar enligt Håkan 
Algotssons, C yrkande. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S reserverar sig mot beslutet. 
 
Personalutskottet beslutar 2009-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta med rekrytering av kostchef tills att den framtida organisationen inom  
     kostverksamheten är klar samt  
 
att hänskjuta till ledningsgruppen att ta fram en tillfällig lösning inom kostverksamheten.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-29 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
För att organisationen ska fungera föreslå kommunchefen att under två år projektanställa 
en kostchef. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunchefens förslag att under två år projekt-
anställa en kostchef. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, S yrkande och Bert 
Apperts , TP  yrkande finner han att kommunstyrelsen har beslutar enligt Rolands 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
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Fortsättning § 250/09, Rekrytering av kostchef 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S yrkande och nej = enligt Bert Apperts, 
TP yrkande avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
Bert Apperts , TP yrkande att bifalla personalutskottets förslag. Bilaga 2.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avvakta med rekrytering av kostchef tills att den framtida organisationen inom  
     kostverksamheten är klar samt  
 
att hänskjuta till ledningsgruppen att ta fram en tillfällig lösning inom kostverksamheten.  
 
Reservation 
 
Sören Bondesson, Peter Ludvigsson, Roland Swedestam samtliga S och Lena Gustafsson, 
V reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 251/09          09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Budget 2010 
• Styrkort 
• Ledningsgruppen vill ha ett möte med kommunstyrelsens ledamöter för att diskutera 

framtiden 
• Rutiner leasingbilar 
• Kommunlogga 
• Svininfluensan 
• Introduktion till nya medarbetare 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

     att kommunstyrelsens ledamöter sammanträffar med ledningsgruppen en halv dag under  
     hösten 2009 samt  
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchefen
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KS § 252/09 
AU § 310/09 
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 2009-05-05: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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Fortsättning § 252/09, Val av plangrupp 2009 – 2010 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag föreligger om plangruppens sammansättning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 3 ledamöter 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörd nämnd (inbjuds) 
Räddningschefen (inbjuds) 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Till ledamöter i plangruppen utses 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 3 ledamöter 
 
Till adjungerade i plangruppen utses 
 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörd nämnd 
Räddningschefen 
 
att sammankallande i plangruppen är bygg- och miljönämndens ordförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Till ledamöter i plangruppen utses 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 3 ledamöter 
 
Till adjungerade i plangruppen utses 
 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörd nämnd 
Räddningschefen 
 
att sammankallande i plangruppen är bygg- och miljönämndens ordförande. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 253/09 
AU § 313/09 
KF § 64/08 
KS § 157/08 
AU § 193/08          08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en 
kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av vårdnadsbidrag, att 
utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas i 
budget för 2009 samt att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/ 
Riksdag fastställer regler för vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite 
längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt 
kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt 
vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barn-omsorgen. 
Föräldrarna kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen 
ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med 
vissa bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget 
ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket 
möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 
2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att innebära i 
kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur många som kommer att 
använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att redogöra en konsekvens-
beskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock konstatera att många barn inte 
utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun varför kostnaden vid införande av 
vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam,s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar, att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
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Fortsättning § 253/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp meddelar att vid dagens 
sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp, Irma 
Folkesson, c, Anna-Lena Johansson, c, Christer Andersson, fp och Mona Magnusson, m 
yrkar bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande och 
Lena Gustafssons, v avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag och nej = införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s, Sören Bondesson, s, Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 253/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-06-17 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande och 
Marie Janssons, kd med fleras yrkande finner ordförande att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = att avstå från att införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 21 ja-röster och 12 nej-röster samt 1 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. Bilaga 1. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med, att  
uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av 
vårdnadsbidrag i Torsås kommun samt att det ska vara klart för beslut i Kommun-
fullmäktige i december 2008. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Janssons, kd med fleras 
tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17: 
 
bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av  
      vårdnadsbidrag i Torsås kommuns samt  
 
att det ska vara klart för beslut i Kommunfullmäktige i december 2008. 
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Fortsättning § 253/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag på regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun föreligger från 
förskolerektor Inger Sandbäck. Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 108 att notera framtaget 
beslutsunderlag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 254/09 
AU § 335/09          09/KS0207 
Försäljning av Slätafly skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Slätafly Byalags medlemsmöte 2009-06-06 beslöt medlemmarna att godkänna ett köp 
av Slätafly skola, med begäran om 
 
att läckaget i taket ska repareras enlig offert från Mölletorps Bygg om 33 000 kronor innan 
     köpekontrakt skrivs samt 
 
att trekammarbrunnen är godkänd med infiltration. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att i befintligt skick, erbjuda Slätafly Byalag överta fastigheten ”Slätafly skola” kostnadsfritt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i befintligt skick, erbjuda Slätafly Byalag överta fastigheten ”Slätafly skola” kostnadsfritt, 
 
att upprätta ett köpekontrakt daterat 2009-12-01 mellan Slätafly Byalag och Torsås  
     kommun, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Slätafly Byalag
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KS § 255/09 
AU § 336/09          09/KS0195 
Skrivelse, detaljplan Garvaren 5 och 6, del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2009-09-03 har inkommit från Lindbergs Bygg & Färg och Bergkvara 
Samhällsförening där de ber att befintlig detaljplan revideras och ny upprättas. 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat detaljplan för fastigheterna Garvaren 
5 och 6 samt del av Bergkvara 2:1 som antogs av byggnadsnämnden 2008-02-25 § 21. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-14 § 174 att föreslå kommunstyrelsen att 
inkommen skrivelse lämnas utan åtgärd. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inkommen skrivelse lämnas utan åtgärd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inkommen skrivelse lämnas utan åtgärd. 
-----  
Expedieras till 
Lindbergs Bygg & Färg 
Bergkvara Samhällsförening 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 256/09 
AU § 338/09          09/KS0206 
Skrivelse från fotbollsföreningarna i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fotbollsföreningarna i Torsås kommun tillskriver 2009-09-14 kommunstyrelsen och 
bifogar skrivelse daterad 2009-08-31till bildningsnämnden i hopp om att komma till ett 
avslut på de diskussioner och skrivelser som förts under ett flertal år med upptrappning de 
senaste 2 åren. 
 
Resultaten som föreningarna upplever har resulterat i ingenting. Diskussioner har 
förekommit där det sedan utlovats att man förhalar ärendena med att det kommer att tas 
upp i höst utan beslut och med oförändrade förutsättningar som resultat. 
 
Som läget är idag så har föreningarna full förståelse att ekonomin ej tillåter byggnation av 
ny bollhall eller konstgräsplan. Det som då kvarstår att komma fram med lösning på är 
fördelning av tiderna i Torsås sporthall. 
 
Frågor som ställts kring Torsås kommuns förhållning beträffande sporthallen, som 
fortfarande är obesvarade 
 
• Hur är Torsås kommuns förhållning till sporthallens utnyttjande? 
• Är det en sporthall med förbehåll för en förening? Eller är det 
• En sporthall där det ska ges möjlighet för så många som möjligt att idrotta? 
 
Detta är kanske den viktigaste frågan att ställa sig inför besluten om prioriteringsordningar 
både beträffande tider och kioskverksamhet i sporthallen. Här anser föreningarna att 
Torsås kommun förfördelar en förening vilket strider mot kommunallagen. 
 
I den skrivelse till bildningsnämnden (även tidigare skrivelser) så finns även förslag på 
andra infallsvinklar att ta ställning till. 
 
Föreningarna är öppna för diskussioner men det är viktigt att påpeka att det ska vara 
bildningsnämnden som ska komma fram till en lösning. Används sunt förnuft så bör det 
inte vara någon svår fråga att behandla. En kompromiss under rådande konjunktur löser 
problemet från nuvarande situation. 
 
En annan synpunkt istället för att minska bidragen kan vara att till exempel höja 
debiteringen av nuvarande 75 kronor/timme till exempel 100 – 120 kronor/timme. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att skrivelsen lämnas till partigrupperna för diskussion samt 
 
att synpunkter lämnas till bildningsnämnden. 
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KS § 256/09, Skrivelse från fotbollsföreningarna i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att skrivelsen lämnas till partigrupperna för diskussion samt 
 
att synpunkter lämnas till bildningsnämnden senast 2009-11-01. 
-----  
Expedieras till  
Partigrupperna 
Bildningsnämnden För kännedom 
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KS § 257/09 
AU § 316/09 
AU § 378/08          08/KS0228 
Jämförelsenätverk, En landsomfattande satsning på jämförelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detta projekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika 
nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Till skillnad från många andra 
nätverk kommer inriktningen att vara att försöka finna sambandet mellan kostnader och 
kvalitet. Vidare att i samband med detta skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser 
blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att 
lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och 
uppfinningsrikedom. 
 
Projektet bedrivs i form av lokala nätverk på kommunledningsnivå där varje nätverk 
omfattar sex till tio kommuner. I varje kommun finns en projektledare som har till uppgift 
att leda arbetet i den egna kommunen. 
De lokala nätverkens arbete stöds från förbundet genom en processledare som organiserar 
nätverksarbetet och bistår med kompetens och råd i det praktiska arbetet i de enskilda 
kommunerna. Projektet svarar för kostnader för nätverkets processledare samt de 
kostnader som är förknippade med framarbetande av olika stöd. 
 
Varje nätverk förslås genomföra undersökningar inom minst två områden (grundskola, 
äldreomsorg, IFO eller motsvarande) per år. Genomförda undersökningar dokumenteras i 
en rapport som efter godkännande av varje kommunledning offentliggörs. 
 
Varje deltagande kommun svarar för de kostnader som man har för arbetet i den egen 
kommunen. Detta inkluderar kostnader för den lokala projektledaren och arbetet med att 
ta fram de kompletterande indikatorer som nätverket beslutar om. Erfarenhetsmässigt 
kräver två undersökningar per år cirka 5 – 10 % av en heltidstjänst, för kommunens 
projektledare. Projektet beräknas pågå under tre år. Det står emellertid varje kommun fritt 
att när som helst hoppa av nätverket. 
 
Torsås kommun medverkar tillsammans med kommunerna i Åtvidaberg, Hultsfred, 
Vimmerby, Uppvidinge och Högsby. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till att medverka i projektet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att medverka i projektet Jämförelsenätverk, 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som projektledare för Torsås kommun. 
 
att en avrapportering ska ske i slutet av 2009. 
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Fortsättning § 257/09, Jämförelsenätverk, En landsomfattande satsning på 
jämförelser 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Kommunchef Tommy Nyberg ger en kort redovisning av jämförelseprojektet. 
 
Rapport från jämförelsenätverket inom individ- och familjeomsorgen föreligger. 
 
Rapporten handlar om kvalitet och kostnader inom individ- och familjeomsorgen i sex 
kommuner i Småland och Östergötland. Kommunerna bildar ett nätverk, kallas Snickerboa, 
som ingår i det nationella Jämförelseprojektet. Det är finansierat av Finansdepartementet 
och leds av Sveriges kommuner och landsting i samverkan med Rådet för främjande av 
Kommunala Analyser (RKA). Kommunerna som deltar i nätverket är Hultsfred, Högsby, 
Torsås, Uppvidinge, Vimmerby och Åtvidaberg. Tillsammans har dessa kommuner drygt 
64 000 invånare. 
 
Det primära syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser 
mellan kommuner och nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna.  
 
Undersökningsområden har varit utredningsfrekvens, utredningstid, vad utredningsarbetet 
kostar, vilka eventuella insatser utredningen lett fram till, vad dessa kostat kommunerna 
och i hur hög grad klienterna återkommer till individ- och familjeomsorgen efter avslutad 
utredning. Kommunerna har mått hur stor del av tjänstemännens tid som är direkt 
brukartid. Man har också låtit granska sin informationsgivning och tillgänglighet för 
brukare och allmänhet. 
 
Kommunerna har även jämfört hur lång tid en utredning tar från att den påbörjas till 
avslutas. Utredning för barn och ungdom tar längst tid. En jämförelse av den genom-
snittliga tiden i respektive kommun visar på en skillnad från 55 till 100 dagar. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder  
     utifrån rapporten, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder  
     utifrån rapporten, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  

Expedieras till 
Socialnämnden 
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KS § 258/09 
AU § 314/09          09/KS0075 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, 09/KS012 
3. Anläggande av promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och Lunnagatan, 

09/KS0137 
4. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS048 
5. Torsås Bygdegård, 09/KS0163 
6. Olssonska fastigheten, 09/KS0191 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 259/09 
AU § 315/09          09/KS0076 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Sporthallen, 06/KS0014 
2. Konstgräsplan, 08/KS0104 
3. Låt Torsås bli en eurokommun, 09/KS0131 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att svar på motionerna gällande sporthallen och konstgräsplan kommer att besvaras efter  
     att svar inhämtats från bildningsnämnden samt 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 260/09 
AU § 341/09 
AU § 216/09           
KF § 58/09           09/KS0125 
Medborgarförslag – Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, att sätta 
upp parkeringsförbudsskyltar samt göra en trottoar vid den nya busstationen för att göra 
vägen säkrare för oskyddade trafikanter föreligger från Birgitta Holmqvist i Bergkvara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning senast 2009-09-25. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 87 att problemet åtgärdas genom att utfärda en 
lokal trafikföreskrift gällande genomfartstrafik förbjuden för tung trafik. 
 
Tekniska nämnden/trafiknämnden beslutar 2009-08-18 § 88 att med stöd av 10 kap, 1 § 
punkt 9, trafikförordningen (SFS 1998:1276) föreskriva lokal trafikföreskrift gällande, 
genomfartstrafik förbjuden med tung trafik, båda riktningarna, Bryggaregatan, Bergkvara 
samhälle samt att föreskriften träder ikraft 2009-10-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till Kommunfullmäktige 
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KS § 261/09 
AU § 342/09 
AU § 240/09            
KF § 69/09          09/KS0137 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att anlägga ett promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och 
Lunnagatan i Torsås föreligger från Lotta Östlund, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 90 att föreslå kommunstyrelsen att göra en 
översyn för en totallösning med ett promenadstråk Torpgatan – Lunnagatan – kyrkan och 
ta med i kommande budgetprocess. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
  
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 39 av 45   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-29    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KS § 262/09 
AU § 296/09 
AU § 217/09 
KF § 55/09           09/KS0131 
Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Andersson och Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att Torsås blir en 
eurokommun. 
 
I motionen föreslås att Torsås kommun blir bland de första inom Kalmar regionen som 
etablerar sig som eurokommun. Det innebär att euron kan användas parallellt med kronan 
där det är praktiskt möjligt – till exempel hotell, restauranger, butiker, taxi – och att euron 
finns i bankomater. 
 
Christer och Margareta tror att euron som parallell valuta i ekonomisk kris ska vara en 
värdefull stimulans för företag och besöksnäring i Torsås kommun. För kommun- 
invånarna är det en serviceåtgärd som innebär fördelar. 
 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger näringslivsenheten i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för Torsås kommun att bli så kallad eurokommun från och med  
2010-01-01 samt att pejla intresset för att etablera en eurozon bland övriga kommuner i 
Kalmar regionen inom ramen för pågående regional samverkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att inhämta synpunkter på motionen hos näringslivschefen och Möre Resurscentrum. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Flera av de mindre företagen som blivit tillfrågade är inte negativa till idén men är 
bekymrade över de kostnader som det kan komma att medföra. Man är orolig för 
valutaförluster och kassakostnader. 
 
2010-01-01 kommer en ny lag som innebär att man måste ha ett nytt kassasystem 
alternativt en så kallad ”svart låda”, vilket innebär att de allra flesta kommer att vara 
tvungna att investera i ett nytt kassasystem. Se vidare kommunchefens tjänsteutlåtande. 
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Fortsättning § 262/09, Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25:  
 
att komplettera ärendet med synpunkter från Möre ResursCentrum. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-29 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 § 296 att inhämta synpunkter från Möre 
ResursCentrum. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum 
ställer sig bakom kommunchefens tjänsteutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 263/09          09/KS0193 
Nytt beslut och ny skötselplan för det befintliga naturreservatet Örarevet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Håkan Algotsson, C deltar inte i ärendet. 
 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för det befintliga 
naturreservatet Örarevet, Torsås kommun. 
 
Ett behov finns av att modernisera beslutet enligt aktuell lagstiftning, miljöbalken, samt av 
att revidera sköteselplanen. För att få en rakare reservatsgräns har reservatet i förslaget 
utökats ut i vattnet. Se vidare aktbilaga. 
 
Synpunkter bör vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2009-10-26. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 184 att ingen erinran föreligger mot nytt 
beslut och ny skötselplan för det befintliga naturreservatet Örarevet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot nytt beslut och ny skötselplan för det befintliga  
     naturreservatet Örarevet. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen Kalmar län 
391 86 Kalmar
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KS § 264/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-08-25, 2009-09-08 och personalutskottet 2009-08-28, 
2009-09-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 265/09 

AU § 321/09          09/KS0024 
Näringslivsresurs 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid möte med företagsledningen på Faurecia framkom att en större strukturförändring var 
på gång och ska genomföras inom två (2) år. Denna förändring innebär att mycket av 
produktionen kring grenrör flyttas till Tjeckien samt deras Tech-center kommer att flyttas 
till Frankrike. Kvar i Torsås kommer att bli 85 personer. 
 
Vid mötet med Håkan Brynielsson, Regionförbundet redovisas en möjlighet för Torsås att 
få ta del av pengar motsvarande kostnaden för hälften av en tjänst som jobbar med 
inriktning mot Torsås näringsliv. Detta under förutsättning att Torsås kommun och/eller 
näringslivet – arbetsförmedlingen löser den andra halvan. 
 
En av de främsta uppgifterna som en nyinsatt tjänst under ett (1) år ska arbeta med är att 
tillsammans med näringslivet i Torsås jobba fram nya inriktningar för de företag som 
drabbas extra hårt och som av den anledningen måste tänka nytt. Den här tjänsten ska 
också ha i uppdrag att anordna en jobbmässa där både kunskap och information ges ut 
samt möjlighet för de människor som drabbas att kunna sälja sin kunskap och få ett nytt 
jobb. Detta arbete bör anordnas tillsammans med Arbetsförmedlingen och Möre Resurs- 
centrum. 
 
Budget 
Regionförbundet, 400 000 kronor 
Torsås kommun, 200 000 kronor 
Näringsliv, Torsås, 200 000 kronor 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-14 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till en utvecklingsresurs under ett (1) år,  
 
att finansiering sker i 2010 års budget, näringslivsverksamheten, enligt redovisad budget, 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att fortsätta förhandla om utvecklingsresursen  
     med Regionförbundet och Möre Resurscentrum  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiv till en utvecklingsresurs under ett (1) år,  
 
att finansiering sker i 2010 års budget, näringslivsverksamheten, enligt redovisad budget, 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att fortsätta förhandla om utvecklingsresursen  
     med Regionförbundet och Möre Resurscentrum  
----- 
Expedieras till Kommunchef Tommy Nyberg, ekonomikontoret 
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KS § 266/09          09/KS0057 
Kultur med nya ögon – strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen – 
deltagare i styrgruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03 § 56 att utse ledamot Christina Lönnqvist , S i 
styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse ledamot Irma Folkesson , C som ersättare för Christina Lönnqvist, S i  
     styrgruppen. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Maria Agestam 
Irma Folkesson 
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KS § 267/09          09/KS0198 
Hemställan om ändring och tillägg i Bygg- och miljönämndens taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 176 att anta ändring av taxan inom plan- 
och bygglagens område angående prövning av bygglov för vindkraft enligt följande 
 
• fast avgift om 19 200 kronor per verk tas ur vid prövning av bygglov för verk med en 

totalhöjd högre än 30 meter. Vid avslag skall halv avgift tas ut, 
• fast avgift om 4 400 kronor per verk tas ut vid prövning av bygglov för småskalig 

vindkraftsverk, så kallade gårdsverk med en totalhöjd på max 30 meter och där 
lokaliseringen har liten påverkan på omgivningen. Vid avslag skall halv avgift tas ut, 

• objektsfaktor 12 skall användas vid uttag av bygganmälansavgift för vindkraftverk. 
 
att anta tillägg till taxan inom miljöbalkens område angående prövning av strandskydds-  
dispens enligt följande 
• fast avgift om 4 000 kronor och att avgiften skall tas ut oavsett bifall eller avslag. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V, Roland Swedestam, S, Peter Ludvigsson, S, och Bert Appert, TP yrkar 
bifall till bygg- och miljönämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V med fleras 
yrkande. 
 
Håkan Algotsson, Hans-Olof Berg båda C och Marie Jansson, KD tar ej ställning till 
ärendet med motiveringen, dålig beredning, handlingarna delas ut vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för vindkraft och strandskydd. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 


