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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-11-03, 18.30 – 22.00     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Sören Bondesson, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S  
 Irma Folkesson, C 
 Marie Jansson, KD  
 Håkan Algotsson, C  
 Mona Magnusson, M  
 Lena Gustafsson, V 
 Kerstin Ahlberg, TP  
 Bert Appert, TP 
  
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 269 - 282 
   
   
  
  
Utses att justera  Kerstin Ahlberg  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-11-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 269 - 305 

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

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-11-03    
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-11-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-11-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 269/09 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2009-09-29 och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 270/09 
AU § 367/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009, månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – september 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av konsult Leif Karlsson och 
Lena Klippvik för bildningsnämnden, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor 
och vice ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, samhällsbyggnadschef 
Peter Persson samt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
 Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – september 2009.  
 
Införande av nytt PA-system lämnar ett underskott för kommunstyrelsen med 0,6 Mkr. 
 
Neddragning av tjänster har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen som får full effekt 
först i 2010 års-budget vilket innebära underskott med 650 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden har ingen avvikelse. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 2,3 Mkr.  
Övergripande verksamhet och administration, överskott med 0,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,6 Mkr. 
Äldreomsorg överskott med 0,5 Mkr. 
Omsorg funktionshindrade -0,3 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 0,7 Mkr som beror på ökade kostnader för 
barnomsorg på obekväm tid samt extern elevplacering. Visst överskott på Korrespondens- 
gymnasiet förväntas uppväga underskott i verksamheterna förskola och särskola. 
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Fortsättning § 270/09, Prognos helår (trendframskrivning) 2009, 
månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att i samband med månadsuppföljning ska redovisning på verksamhetsnivå inom  
     kommunstyrelsen ingå, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i samband med månadsuppföljning ska redovisning på verksamhetsnivå inom  
     kommunstyrelsen ingå, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomikontoret 
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KS § 271/09 

AU § 386/09 
AU § 330/09          09/KS0205 
Hemställan om tilläggsbudget för 2010, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gymnasieförbundet står inför stora ekonomiska problem 2009 och kommande femårs- 
period. År 2009 är det prognostiserade underskottet cirka 8 Mkr. Elevminskningar och 
friskoleetableringar gör att förbundets verksamhet måste dras ner med mellan 25 – 35 % 
beroende på de fristående skolornas utveckling under perioden. År 2010 motsvarar 
elevminskningen 10,9 Mkr. Kommande budgetår ska dessutom ett sparbeting motsvarande 
3 % eller 13,5 Mkr läggas ut i förbundets budget. 
 
En tilldelning av kommunmiljarderna ska underlätta situationen kommande budgetår och 
skjuta på beskedet att ägarkommunerna måste anslå ytterligare medel för att bibehålla ett 
brett utbud av gymnasieutbildning i regionen. 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har inte heller fått del av några omställningsbidrag från 
kommunerna. 
 
Med anledning av detta hemställer Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget 
för 2010 från Torsås kommun med 589 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunledningsmötet 2009-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan från Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget för 2010  
     med 589 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan från Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget för 2010  
     med 589 000 kronor. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 272/09 

AU § 376/09          09/KS0196 
Tomtpriser 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Arbetsutskottet föreslår 2009-10-27 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2010 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2010 enligt upprättat förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 273/09 

AU § 377/09          09/KS0197 
Kopieringskostnader 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
    A2 = 40 kronor 
    A3 =   6 kronor 
    A4 =   4 kronor 
    Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg  A3 =   8 kronor 
    A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2010 för samtliga förvaltningar enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2010 för samtliga förvaltningar enligt förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 274/09 

AU § 378/09          09/KS0198 
Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
  
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 177 att nuvarande taxa ska lämnas 
oförändrad. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2010 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2010 enligt nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 275/09 
AU § 379/09          09/KS0199 
Anläggningsavgifter för VA 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2010. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2009.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 276/09 

AU § 380/09          09/KS0200 
Brukningsavgifter för VA 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2010. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för rörligt pris (renvatten) 0,80 kronor. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2009. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 277/09 

AU § 381/09          09/KS0201 
Taxa torgplats 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2010. 
 
1 dag per vecka, 2 000 kronor 
2 dagar per vecka, 3 000 kronor 
3 dagar per vecka, 4 000 kronor 
Tillfällig plats per dag, 200 kronor 
 
Elanslutning torgplats per år, 750 kronor (torgplats en gång per vecka) 
Elanslutning tillfällig torgplats per dag, 35 kronor 
 
Torghandel får ske onsdagar, torsdagar och lördagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa taxa för torgplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för torgplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 278/09 
AU § 382/09          09/KS0202 
Båtplatstaxa 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2010. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2009. 
 
      2009     2010 
 
1       1 030 kronor  1 060 kronor 
2       1 120 kronor  1 155 kronor 
3.     725 kronor     745 kronor 
4.     685 kronor          705 kronor 
5.     310 kronor     320 kronor 
6.       1 685 kronor  1 735 kronor 
 
Årsavgifter exklusive mervärdesskatt. 
 
Båtuppställningsplats,15 kronor per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa taxa för båtplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för båtplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KS § 279/09 

AU § 383/09          09/KS0203 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
 ----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 280/09 
AU § 384/09          09/KS0204 
Taxa inom bildningsnämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2010. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KS § 281/09 
AU § 385/09 
KF § 61/09 
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 har antagits följande folkmängd för åren  
2010 – 1012 
 
2010 7 026 
2011 6 975 
2012 6 925 
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Fortsättning § 281/09, 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 § 281/09, 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 § 281/09, 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 § 281/09, 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 2009-05-05: 
 
att godkänna reviderad tidplan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010 samt  
 
att bilägga Torsåspartiets yrkande till protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-05-27 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om den ekonomiska situationen samt redovisar 
framräknade budgetramar 2010 för respektive nämnd innefattande drift och investeringar. 
 
Förslag till budgetramar 2010 från Torsåspartiet delges vid sammanträdet.  
 
Bert Appert, TP informerar att ett fel har upptäckts i Torsåspartiets förslag till budgetramar 
för 2009. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 281/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justering av 
löneutfallet för 2009. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till Torsåspartiets förslag på budgetramar för 2010. 
 
Christer Andersson, FP meddelar att alliansen (C, M, FP och KD) inte kommer att lägga 
något förslag på budgetramar för 2010 utan majoriteten får ta hela ansvaret. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.05 – 20.10 innan Kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S, yrkande och Bert 
Apperts, TP yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S yrkande och nej = enligt Bert Apperts, 
TP yrkande avges 10 ja-röster och 7 nej-röster samt 16 avstår. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att anta Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010.  
 
Reservation 
 
Bert Appert, Monica Fredriksson, Leif Lindberg, Bo Alvemo, Anne-Marie Sköld, Åke 
Gullin och Elwy Holgersson samtliga TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010  
 med justering av löneutfallet för 2009, 
 
enligt kommunstyrelsens förslag för investeringsbudget för 2010. 
 
Arbetsutskottet/budgetberedningens behandling 2009-10-27 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg, samhällsbyggnadschef Peter Persson, konsult Leif Karlsson 
för bildningsförvaltningen, ordförande Henrik Nilsson Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson, samt socialchef Carina Leijon lämnar en kort redogörelse över nämndernas 
förslag till budget samt taxor och avgifter för 2010. 
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Fortsättning § 281/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ordförande Roland Swedestam, S redovisar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag på 
förändring av preliminär budgetram för 2010. 

 
Kommunstyrelsen, Budgetramen 2010 utökas med 1,1 Mkr 
 
Minskat avkastningskrav kostenheten     -0,4 
Detaljplaner            -0,3 
Landsbygdsutveckling         -0,2 
Näringslivsresurs           -0,2 
 
 
Bygg- och miljönämnden, tillfällig utökning av budgetram 2010 med 1,1 Mkr 
 
Inventering enskilda avlopp        -0,5 
EU-projekt Modern Water Management    -0,2 
Våtmarksprojekt           -0,2 
Nytt ärendehanteringssystem samt ArcGis    -0,2 
 
 
Tekniska nämnden, Budgetramen 2010 ökas med 1 Mkr 
 
Beläggning enskilda vägar        -1,0 
 
 
Socialnämnden, Budgetramen 2010 ökas med 1 Mkr 
 
Äskad placeringskostnad         -0,5 
Projekt för att minska försörjningsstöd till ungdomar -0,5 
 
 
Bildningsnämnden, Budgetramen 2010 ökas med 0,5 Mkr 
 
Helg och nattdagis          -0,5 
 
 
Ej fördelat konjunkturstöd        -2,6 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 100 att överlämna styrning och kostnadsansvar för 
deltagande i Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten samt att 
överta ansvar och kostnader för hemsändning av varor från kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 281/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Förslag till investeringsbudget 2010 
 
Kommunstyrelsen        200 Tkr 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet   2 250 Tkr 
Affärsdrivande verksamhet   3 650 Tkr 
Socialnämnden         600 Tkr 
Bildningsnämnden        600 Tkr 
 
Investeringsbudget för VA-utbyggnad söder om Bergkvara behandlas i särskilt beslut. 
 
Bert Appert, TP tar detta som en information. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2010,  
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2010, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2010 till 21,84 per skattekrona, 
 
att socialnämnden överlämnar styrning och kostnadsansvar för deltagande i  
     Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten samt  
 
att socialnämnden överta ansvar och kostnader för hemsändning från  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bert Appert och Kerstin Ahlberg båda TP avstår från att ta ställning till förslaget på 
driftbudget för 2010 på grund av den snäva tidsramen men återkommer med Torsåspartiets 
förslag till budgetramar, till kommunfullmäktige. 
 
Alliansen avstår från att ta ställning till förslaget till driftbudget för 2010. 
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Fortsättning § 281/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att kommunstyrelsens budgetram för 2010 utökas 
med -0,1 Mkr för renovering av kök i Olssonska fastigheten. Detta innebär att 
budgetramen för kommunstyrelsen utökas med -1,2 Mkr och att ej fördelat konjunkturstöd 
hamnar på -2,5 Mkr. Ekonomichef Kent Frost uppdras att efter beslut i kommun-
fullmäktige sammanställa nämndernas budgetramar för 2010. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2010 med  
     tillägget att kommunstyrelsens budgetram för 2010 utökas med -0,1 Mkr för renovering  
     av kök i Olssonska fastigheten samt att ekonomichef Kent Frost uppdras att efter beslut  
     i kommunfullmäktige sammanställa nämndernas budgetramar för 2010, 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samråd med socialnämnden påbörja projektering av  
      trygghetslägenheter på Sophiagårdens södra del,   
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2010, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2010 till 21,84 per skattekrona, 
 
att socialnämnden överlämnar styrning och kostnadsansvar för deltagande i  
     Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten samt  
 
att socialnämnden överta ansvar och kostnader för hemsändning från  
     kommunstyrelsen. 
----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 282/09 
AU § 349/09          09/KS0150 
Regional IT-samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2009-06-03 att rekommendera medlemmarna att fatta 
besluta enligt förslaget till regional IT-samverkan, vilket även Primärkommunala nämnden 
ställt sig bakom vid sitt sammanträde 2009-06-11. 
 
Ett av de viktigare redskapen för att få till samverkan i kärnverksamheterna är att man har 
tillgång till samverkande IT-stöd som överbryggar huvudmannagränser. Detta kan även 
innebära en besparing inom IT-verksamjeten men de stora effektivitetsvinsterna finns inom 
respektive verksamhetsområde där de stora kostnaderna och därmed möjligheterna finns. 
 
I vår region har betydande samverkan redan skett inom IT-området och ett projekt som 
särskilt förtjänar att lyftas fram är bredbandsutbyggnaden. Detta har varit mycket 
framgångsrikt och skapat förutsättningarna för att gå vidare med en närmare IT-samverkan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i regional samverkan inom IT, enligt förslag från Regionförbundet i Kalmar län,  
 
att IT-chef Kent Frost sammanställer kostnaderna för samtliga datasystem inom  
     kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delta i regional samverkan inom IT, enligt förslag från Regionförbundet i Kalmar län,  
 
att IT-chef Kent Frost sammanställer kostnaderna för samtliga datasystem inom  
     kommunen. 
-----  
Expedieras till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS 283/09 
AU § 388/09          07/KS0103 
Förberedelseklass 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt bildningsnämnden är den totala kostnaden för förberedelseklassen  641 806 kronor 
för lönekostnader och 37 568 för övriga kostnader, vilket totalt blir 679 374 kronor. 
 
Flyktingenheten har sedan tidigare ett avtal med bildningsnämnden vilket innebär att under 
2009 betala ut 200 000 kronor. 
 
Enligt ovan ska flyktingenheten överföra till bildningsnämnden ytterligare 254 374 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överföra ytterligare 254 374 kronor från flyktingenheten till bildningsnämnden för  
     kompensation för de kostnader som uppkommit i samband med arbetet med  
     flyktingbarn i förberedelseklass. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överföra ytterligare 254 374 kronor från flyktingenheten till bildningsnämnden för  
     kompensation för de kostnader som uppkommit i samband med arbetet med  
     flyktingbarn i förberedelseklass. 
-----  
Expedieras till 
Flyktingenhet 
Bildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 284/09 
AU § 350/09          09/KS0211 
Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att frigöra kapital för nödvändigt fastighetsunderhåll har styrelsen för Torsås Bostads 
AB beslutat att bjuda ut fastigheten Övraby 1:37, före detta sparbankshuset till försäljning. 
 
Försäljningspriset förväntas väsentligt överstiga fastighetens bokförda värde vilket idag 
uppgår till cirka 1 Mkr. Försäljning under bokfört värde är ej aktuellt. 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv önskar Torsås Bostads AB besked huruvida det är 
möjligt för bolaget att till bästa möjliga pris avyttra fastigheten Övraby 1:37. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna försäljning av fastigheten Övraby 1:37. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna försäljning av fastigheten Övraby 1:37 samt  
 
att upprättat köpekontrakt ska godkännas av kommunfullmäktige. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Bostads AB 
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KS § 285/09          09/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Budget 2010 
• Introduktion nyanställda 
• Arbetsmarknadsarbete gällande Vågen 
• Rutiner, hantering av leasingbilar, resor 
• Ensamkommande flyktingbarn 
• Samverkan över förvaltningsgränser 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 286/09 
AU § 389/09 
KF § 130/08 
KS § 305/08 
AU § 395/08 
AU § 342/08          08/KS0214 
Inrättande av jämställdhetspris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17 § 83 att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag till jämställdhetspris i  
     Torsås kommun samt 
 
att därefter återkomma med förslaget till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Förslag till kriterier för jämställdhetspris 
 
Torsås kommuns jämställdhetspris kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller grupp av 
personer i Torsås kommun som 
 
• Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar 
• Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad 

jämställdhet 
• Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom 

kommunen i stort. 
 

Exempel på insatser 
 
• Ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet 
• Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön 
• Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen 
• Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund 

av kön 
• Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen. 
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Fortsättning § 286/09, Inrättande av jämställdhetspris 
 
Nomineringar till priset kan inlämnas löpande under hela året. Beslut om vems som ska 
tilldelar priset fattas av kommunfullmäktige från förslag från Folkhälsorådet. Detta görs i 
december månads sammanträde. Juryn består av Folkhälsorådet med möjlighet att bjuda in 
representanter från andra områden om vid behov. 
 
Priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år och utgörs av ett konstverk samt diplom 
och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta jämställdhetspris med revidering att Folkhälsorådet efter uppsatta kriterier 
     föreslår kommunfullmäktige utse pristagare samt 
 
att jämställdhetspriset delas ut i samband med nationaldagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås kommun enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-12-16: 
 
att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås kommun enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-27 
 
Förslag föreligger att revidera priset med Priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år samt 
diplom och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år samt diplom och blommor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att priset ska vara 10 000 kronor per år samt diplom och blommor. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 287/09 
AU § 353/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under september 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under september 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under september  
     2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under september  
     2009. 
-----  
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KS § 288/09 
AU § 354/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende    
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och skolchef JanEric Assarsson                           
fattade delegationsbeslut gällande personalärende. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
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KS § 289/09 
AU § 390/09          10/KS0001 
Sammanträdestider 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2010 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  19   Augusti  10, 24 
Februari 9, 23  September  7, 28 
Mars  9, 23  Oktober  19 
April  13, 27  November  9, 23 
Maj  11, 25  December  7 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast måndag veckan innan. Plats: 
Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  26   Augusti  17 
Februari 16   September  14 
Mars  16   Oktober  26 
April  20   November  16 
Maj  18   December  14 
Juni  8 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  12   Augusti  31 
Februari 2   Oktober  5 
Mars  2   November  2, 30 
April  6      
Maj  4    
Juni  1 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inget annat bestäms. 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
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Fortsättning § 289/09, Sammanträdestider 2010 
 

Kommunfullmäktige 
 
Januari  27   September  29 
Februari 17   Oktober  27 
Mars  31   November  24 
April  21   December  15 
Maj  26  
Juni  16  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 24 november och 15 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för arbetsutskottet, personalutskottet samt  
     kommunstyrelsen, 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     tidning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för arbetsutskottet, personalutskottet samt  
     kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt sekreteraren att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2010, att inlämnas till kansliet för gemensam sammanställning,  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     tidning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Övriga nämnder 
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KS § 290/09 
AU § 394/09          09/KS0037 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-09-15 § 100 att föreslå 
 
att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är det samma som  
     projekterats dock med utökning med anslutningar för de bostäder som ligger väster om  
     E22:an samt ytterligare tre (3) anslutningar i Skäppevik och två (2) anslutningar på Gate  
     Udde, 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta fastighetsförteckning och  
     sakägarförteckning över dem som får en partställning i och med beslut om verksamhets-  
    område samt att upprätta lämpligt kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om  
    verksamhetsområde i kommunfullmäktige, 
 
att när komplettering enligt ovan genomförts, överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     vidare handläggning. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i ärendet idag med motiveringen bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden sysslar med tekniska frågor, varför deras förslag inte 
behöver ta någon socioekonomisk hänsyn. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
och måste väga in även dessa aspekter i sitt beslut. Det framlagda förslaget innebär att 
enskilda fastighetsägare drabbas av högre kostnader än deras ekonomi klarar av. Därför är 
det viktigt att kommunen innan beslut om utvidgning tas och arbetar fram principer för 
hur man vill hantera dessa ärenden. Ingen ska tvingas lämna sin bostad på grund av de nya 
avgifterna. 
 
Såväl Roland Swedestam, S som Bert Appert, TP redovisar samma uppfattning, nämligen 
att ingen ska behöva lämna sin permanentbostad på grund av anslutningsavgiften. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Öppet brev föreligger till kommunstyrelsen daterat 2009-10-28 från Maria Karlsson och 
Marie Krantz, Grisbäck gällande VA-söder om Bergkvara, verksamhetsområde. 
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Fortsättning § 290/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att notera inkommet brev från Maria Karlsson och Marie Krantz, Grisbäck, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
----- 
Expedieras till 
Tekniska nämnden
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KS § 291/09 
AU § 356/09          09/KS0024 
Förändring av ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har kommunstyrelsen via Yvonne Nilsson ansvar för ajourhållning av BALK 
(Byggnad, Adress, Lägenhet och Kartstöd). 
 
Detta är en administrativ uppgift som har koppling till samhällsbyggnadsförvaltningen. I ett 
led att renodla arbetsuppgifterna inom kommunen anser kommunchefen att detta arbete 
bör överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överföra ansvar och arbete med ajourhållning av BALK till samhällsbyggnads-  
     förvaltningen från och med 2009-12-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överföra ansvar och arbete med ajourhållning av BALK till samhällsbyggnads-  
     förvaltningen från och med 2009-12-01. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 292/09 
AU § 391/09          09/KS0222 
Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 

I samband med att ett fastighetsbolag bildades i kommunen 2004 så lämnades ett fåtal 
lokaler samt fastighetsskötsel kvar inom kommunstyrelsen. 
 
Följande fastigheter som ligger kvar hos kommunstyrelsen 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen 
Dalskär stuga 8 
Torsås 11:1, PRO-stugan 
Sågen 4 
Torsås 2:42 
Torsås 53:9 
Torsås 22:1 före detta brandstationen 
 
Kommunstyrelsen har under åren köpt vissa tjänster från Torsås Bostads AB på 
fastighetsskötsel. 
 
Efter diskussioner med Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB föreslå följande 
ändringar 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten, ligger kvar men avtal tecknas kring skötsel av  
                    fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen, ligger kvar av skattemässiga skäl men avtal tecknas kring  
                    skötsel av fastigheten 
Torsås 11:1, PRO-stugan, avtal tecknas kring skötsel av fastigheten 
Sågen 4,       säljes till Torsås Bostads AB 
Torsås 2:42, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 53:9, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 22:1  före detta brandstationen, säljs till Torsås Bostads AB 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta skötselavtal med Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB på följande  
     fastigheter 
 
Sågen 4, ”Blå huset” 
Torsås 2:42 ”Österbrogatan 28” 
Torsås 22:1 ”Före detta brandstationen” 
Torsås 53:9 ”Gula villan”, samt avtal gällande administration av fastigheten 
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Fortsättning § 392/09, Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förhandla med fastighetsbolaget om  
     skötselavtal samt 
 
att redovisa upprättat förslag till skötselavtal, för ställningstagande i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprätta skötselavtal med Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB på följande  
     fastigheter 
 
Sågen 4, ”Blå huset” 
Torsås 2:42 ”Österbrogatan 28” 
Torsås 22:1 ”Före detta brandstationen” 
Torsås 53:9 ”Gula villan”, samt avtal gällande administration av fastigheten 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förhandla med fastighetsbolaget om  
     skötselavtal samt 
 
att redovisa upprättat förslag till skötselavtal, för ställningstagande i kommunstyrelsen. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 393/09 
AU § 374/09 
AU § 364/09          09/KS0215 
Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell och turismansvarig Stine Breum Appelqvist tillsammans med Jan 
Olsson, Grafisk design, visar den framtagna marknadsföringssymbolen för Torsås 
kommun. 
 
Marknadsföringssymbolen är framtagen för att skapa en positiv bild av kommunen. Den 
ska förmedla en känsla av dynamik, värnande om vår miljö, naturlighet och frihet. Den ska 
användas i sammanhang som handlar om information, marknadsföring och utveckling av 
kommunen och av det geografiska området Torsås. 
 
I vissa fall kan man använda de tre fjärilarna som dekorelement tillsammans med Torsås 
officiella logotyp (kommunvapnet), alltid utan texten Torsås. Marknadsföringssymbolen 
trycks i första hand i färg på vit eller svart bakgrund. 
 
Kostnad totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 54 att godkänna förslag till grafiska profil 
inklusive varumärke med inriktning mot vindkraft för Torsås kommun. Varumärket har 
aldrig använts, men formellt är det fortfarande detta beslut som gäller. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som förknippas  
     med kommunen Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som förknippas  
     med kommunen Torsås. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 294/09 
AU § 355/09          09/KS0018 
Rapport, utvärdering Möre ResursCentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid upprättat avtal mellan Möre ResursCentrum, MRC och Torsås kommun beslutas att 
efter 2,5 år ska en utvärdering göras av MRC arbete. Utvärderingen ska ske under 1:a 
halvåret 2009. 
 
Bakgrunden till avtalet var att man inom Torsås kommun vill stärka näringslivssidan och 
främja tillväxten genom att låta alla löpande näringslivsfrågor, inklusive besöksnäringen, 
handläggas av MRC. Syftet med verksamheten ska vara att främja tillväxten inom 
näringslivet samt nyföretagandet i kommunen genom kompetensutveckling, kunskaps- 
utbyte och ökat samarbete. MRC ska vara en lokal utvecklingsarena för tillväxt och utgöra 
en kreativ utvecklingsmiljö. 
 
Vid årsslutet 2008 har MRC 63 medlemmar. 2009-05-28 var enligt MRC webbsida, 66 
medlemmar. 
 
Överlag har alla företag som blivit intervjuade positiva till MRC. Den eventuella kritik som 
framkommit har i regel varit att politikerna borde visa sig mer och att rollen är oklart vad 
gäller vem som är näringslivsutvecklare. Man har svårt att skilja på rollen om MRC är en 
kommunal inrättning eller inte. 
 
MRC gör ett bra jobb och har en viktig funktion att fylla. Verksamhetsledaren får beröm 
för hon engagerar sig i företagen och man får ett positivt bemötande vid kontakt. 
 
En riktig höjdpunkt från de senaste åren är näringslivsmässan. 
 
Från Regionförbundets sida så anser de att ur ett regionalt perspektiv är de lokala 
utvecklingscentra en viktig ”länk” mellan näringsliv och den kommunala verksamheten, 
men det är viktigt att rollerna är klara. MRC är mycket engagerad i till exempel IUC och 
andra regionala företeelser. Där ligger antagligen det personliga engagemanget från 
verksamhetsledaren bakom.  
Se vidare aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förbereda för en eventuell överenskommelse  
     om fortsatt uppdrag inom näringslivsverksamheten, 
 
att redovisa utvärderingen av Möre ResursCentrum till kommunstyrelsen 
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KS § 295/09, Rapport, utvärdering Möre ResursCentrum 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning av utvärdering av Möre ResursCentrum. 
-----  
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KS § 295/09 
AU § 360/09          09/KS0099 
Redovisning sluttäckning, Hallagärde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar sluttäckningen på Hallagärde. 
 
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, för lastning, transport, tippning vid anvisad plats 
på Hallagärde, cirka 30 000 m3 godkända fyllnadsmassor att användas till sluttäckning av 
Hallagärde deponi till en kostnad av 2 400 000 kronor. 
 
Tillkommer kostnader för mottagning av massorna med 620 285 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert och Kerstin Ahlberg båda TP yrkar att tekniska nämnden och 
Kalmarsundsregionens Renhållare uppdras att fortlöpande följa upp utvecklingen av 
massornas användbarhet för sluttäckning och vid behov begära hos Länsstyrelsen att 
sluttäckning kan ske tidigare än som mu planeras om massornas förändring över tiden 
motiverar detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tekniska nämnden och Kalmarsundsregionens Renhållare uppdras att fortlöpande följa  
     upp utvecklingen av massornas användbarhet för sluttäckning och vid behov begära hos  
     Länsstyrelsen att sluttäckning kan ske tidigare än som mu planeras om massornas  
     förändring över tiden motiverar detta samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
Kalmarsundsregionens Renhållare  
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KS § 296/09 
AU § 359/09  
AU § 250/09          09/KS0174 
Samverkansavtal Polisen och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polisteam Nybro/Sydväst har haft förmånen att vare ett av fyra pilotområden i landet i 
samverkan med Emmaboda kommun att underteckna ett avtal 2009-02-02. Övriga 
pilotkommuner är Landskrina, Västerås samt Arvidsjaur. Projektet leds från polisens sida 
lokalt i Kalmar län av projektledare Patrik Oldin samt delprojektledare Mikael Sjöström. 
 
Mikael Sjöström efterhör om ett sammanträffande för att få berätta om projektet samt om 
intresse finns om ett samverkansavtal. 
 
Syftet med avtalet är att få alla aktörer inom trygghets- och säkerhetsfrågor att bli medvetna 
om varandras yrkesroller och att renodla dessa för att få ett väl fungerande samarbete. 
 
Avsikten är att starta upp arbetet i slutet av augusti eller i början av september 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att bjuda in polisen till arbetsutskottet för information gällande samverkansavtal mellan 
     Polis och Kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-06 
 
Operativ chef Ulf Eriksson, Mikael Sjöstrand och Glenn Adolfsson från Polismyndigheten 
i Kalmar län föredrar ärendet. 
 
Med anledning av inlämnad skrivelse daterad 2009-08-19 från Torsås kommun informerar 
Ulf Eriksson om polisens ambitioner och inriktning. 
* Två lokala poliser till Torsås, slutet av 2010 
* 1 dag per vecka finns en mobil station uppställd i kommunen. 
 
Syftet med ett samverkansavtal är att skapa förutsättningar för ett effektivare gemensamt 
arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Modellen bygger på att Polisen och 
kommunen utser representanter som tillsammans resonerar sig fram till en gemensam 
problembild utifrån den kunskap som respektive samverkanspart har med sig. När man 
kommit fram till en gemensam problembild prioriterar men vad man ska arbeta med och 
noterar därefter vad Polisen respektive kommun kan göra för att åtgärda 
problemet/problemen i fråga. Detta nedtecknas i en skriftlig överenskommelse som 
undertecknas av kommunstyrelsen ordförande och länspolismästare. 
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Fortsättning 296/09, Samverkansavtal Polisen och Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att notera informationen.   
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till att ingå i ett samverkansavtal med polismyndigheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiv till att ingå i ett samverkansavtal med polismyndigheten. 
-----  
Expedieras till 
Polismyndigheten i Kalmar län 
M Sjöström 
Polisteam Nybro/Sydväst 
Långgatan 9 
382 41 Nybro 
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KS § 297/09 
AU § 361/09          09/KS0175 
Översiktsplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen har varit ute på samråd samt utställning och utlåtande har upprättats. 
 
Prisuppgift avseende slutförande av översiktplan för Torsås kommun samt utreda möjliga 
utvecklingsområden för kustnära bebyggelse har inkommit från Vatten och Samhällsteknik 
AB, daterad 2009-09-11. Se vidare aktbilaga. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-14 § 171 att föreslå kommunstyrelsen 
komplettera arbetet med översiktplanen, utreda möjliga utvecklingsområden för kustnära 
bebyggelse inklusive fastigheten Ragnabo 1:3 (PEAB:s område) och därefter låta ställa ut 
den del av översiktsplanen som revideringen avser samt att översända prisuppgift från 
Vatten- och Samhällteknik AB för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar slutför översiktplanen samt  
 
att utreda möjliga utvecklingsområden för kustnära bebyggelse inklusive fastigheten  
     Ragnabo 1:3 (PEAB:s område) och därefter låta ställa ut den del av översiktsplanen  
     som revideringen avser, enligt offert daterad 2009-09-11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar slutför översiktplanen samt  
 
att utreda möjliga utvecklingsområden för kustnära bebyggelse och därefter låta ställa ut  
     den del av översiktsplanen som revideringen avser, enligt offert daterad 2009-09-11. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 298/09 
AU § 403/09          09/KS0129 
Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun – en del av Karlskronas nya 
översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun är föremål för remiss under tiden  
2009-10-02 – 2009-12-02. 
 
Karlskrona kommun och Torsås kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP tagit 
fram ett gemensamt förslag till vindkraftsstrategi. Dokumenten redovisas i två delar för 
respektive kommun. 
 
Syftet med Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun är att utgöra policy och underlag för 
beslut vid framtida vindkraftsetableringar i kommunen. Strategin, som ska användas som 
underlag för kommunens översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens 
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i förhållande till 
rådande riksintressen. 
 
Synpunkter på Vindkraftsstrategin ska lämnas skriftligt senast 2009-12-02 till Karlskrona 
kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig över Vindkraftsstrategin för Karlskrona kommun – en del av  
     Karlskronas nya översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att yttra sig över Vindkraftsstrategin för Karlskrona kommun – en del av  
     Karlskronas nya översiktsplan. 
-----  
Expedieras till 
Karlskrona kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
371 83 Karlskrona 
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KS § 299/09 
AU § 409/09          08/KS0247 
Detaljplan Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 med flera, Ny kommunikationsled 
vid Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligthet att anlägga en ny kommunikationsled mellan 
Bergkvaravägen och Norra Tångvägen. 
 
Med en utbyggnad av kommunikationsled minskar trafiken, främst den tunga trafiken, 
genom Torsås centrala del vilket markant minskar störningarna på boendemiljön och ökar 
trafiksäkerheten. Föreslagen kommunikationsled ger också på sikt möjlighet till nya 
verksamhetsområden, främst mellan det befintliga industriområdet och den nya leden. 
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas senast 2009-11-12 till bygg- och miljö- 
nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på förslaget på Detaljplan Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
     med flera, Ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på förslaget på Detaljplan Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
     med flera, Ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KS § 300/09 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2009-09-14, 2009-09-22, 2009-10-06, 2009-10-20                           
och personalutskottet 2009-10-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 301/09          09/KS0078 
Projektering kök, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 249 att upprustning av köken påbörjas successivt 
under 2010 med Torskolan och Gullabo skola. 
 
Förslag föreligger att Torsås Bostads AB uppdras att i samråd med kostpersonalen påbörja 
projektering, ta fram kostnadsberäkning, investeringskostnader, hyreskalkyl samt upprätta 
en tidsplan gällande upprustning av köken i Torskolan och Gullabo skola. Allt enligt gängse 
regler för samverkan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås Bostads AB uppdras att i samråd med kostpersonalen påbörja projektering, ta  
     fram kostnadsberäkning, investeringskostnader, hyreskalkyl samt upprätta en tidsplan  
     gällande upprustning av köken i Torskolan och Gullabo skola. Allt enligt gängse regler  
     för samverkan. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen för slutligt beslut. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Bostads AB 
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KS § 302/09 
AU § 405/09          09/KS0090 
Utökning av ersättare i folkhälsorådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, V föreslår att folkhälsorådet utökas med två ersättare. Förslag på 
ersättare är Inga-Britt Karlsson, S och Marie Jansson, KD. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Inga-Britt Karlsson, S och Marie Jansson, KD som ersättare i folkhälsorådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Inga-Britt Karlsson, S och Marie Jansson, KD som ersättare i folkhälsorådet. 
-----  
Expedieras till 
Folkhälsorådet 
Inga-Britt Karlsson 
Marie Jansson 
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KS § 303/09          09/KS0008 
Revidering beslutsattestant 2009, Kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till revidering av beslutsattestant 2009 för kostverksamheten. 
 
Ansvar 116 
Attestant Michael Karlsson 
Ersättare Tommy Nyberg 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att revidera beslutsattestant 2009 för kostverksamheten enligt förslag. 
-----  
Expedieras till 
Michael Karlsson 
Ekonomikontoret 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 52 av 53   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-11-03    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 304/09          08/KS0228 
Jämförelsenätverk Snickerboa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges kommuner och landsting är intresserade av att SBA, Stockholm Business Alliance  
utför en mätning avseende företagsklimatet, direkt mot arbetslivet. SBA är intresserad av 
att ha Snickerboa som ett pilotprojekt. 
 
Förfrågan föreligger om kommunen är intresserad av att köpa undersökningen. För Torsås 
kommun innebär det en kostnad av cirka 30 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att köpa undersökningen. 
-----  
Expedieras till 
Ekonom Torsten Karlsson
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KS § 305/09          09/KS0239 
Juldekorationer med belysning längs Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
I början av 90-talet köpte Torsås köpmannaförening in juldekorationer med belysning för 
uppförande längst Allfargatan. Kostnaden för uppsättning och nedtagning bekostas av 
Torsås kommun. 
 
Köpmannaföreningen finns inte kvar. 
 
Om Torsås kommun övertar dekorationerna inklusive drift, underhåll, uppsättning och 
nedtagning blir kostnaden mellan 15 000 och 20 000 kronor per år. 
 
Idag kan man sätta in ersättningslampor så kallade LED-lampor med en livslängd på cirka 
20 000 timmar. En Led-lampa med märket Philips kostar cirka 75 kronor. Med dessa 
lampor behövs ingen service mellan uppsättning och nedtagning. Engångskostnad för detta 
20 250 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun övertar juldekorationerna inklusive drift, underhåll, uppsättning och  
       nedtagning. 
----- 
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomikontoret 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


