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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 274 - 302 
 
§ 274 Föregående sammanträdesprotokoll 2010-10-05 

§ 275 Information av Elisabeth Rye Andersson, Öhrlings  
 PricewaterhouseCoopers AB  

§ 276 Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september  
 2010 med helårsprognos 

§ 277 Tillägganslag för tillkommande hyreskostnader, bildnings-  
 nämnden 

§ 278 Borgensförbindelse - Kommuninvest 

§ 279  Information från ledningsgruppens möte  

§ 280 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 

§ 281 Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk  

§ 282 Folkhälso- och drogförebyggandeplan/program  

§ 283 Revidering av skolskjutsreglementet   

§ 284 Remiss – Reviderad Folkhälsopolitisk strategi  

§ 285 Revidering av förbundsordning, Räddningstjänstförbundet  
 Emmaboda - Torsås    

§ 286 Samråd – Bygg nära sjön i Emmaboda kommun  

§ 287 Medborgarförslag – Ny återvinningsstation i Bergkvara 

§ 288 Samarbetsavtal, Kalmarsundsleden   

§ 289 Anmälan arbetsutskottet 2010-09-29, 2010-10-07, 2010-10-19 

§ 290 - 291 Delegationsärende 

§ 292 Anmälan om valteknisk samverkan 

§ 293 Utökning av verksamhetsområde för VA 

§ 294 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för  
 vissa anslutningar 

§ 295 – 301 Taxor och avgifter 2011   

§ 302 Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
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KS § 274/10 10/KS0185 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll daterad 2010-10-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 275/10                       09/KS0073, 10/KS0058, 10/KS0198 
Information av Elisabeth Rye Andersson, Öhrlings  
PricewaterhouseCoopers AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Elisabeth Rye Andersson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerar 
om olika redovisningsprinciper inom VA-kollektivets område.  
----- 
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KS § 276/10 
AU § 312/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 
2010 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med cirka 300 – 500 tkr. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mkr.  
Gata/park: underskott mot budget 1.3 mkr gällande vinterväghållningen, gatu- 
belysning och reparation av redskapsbärare.  
VA: underskott mot budget 0,5 mkr för konsultkostnader kväveutredning, 
Bergkvara reningsverk samt lägre intäkter än beräknat. 
 
Ordförande i socialnämnden Henrik Nilsson Bokor och tillförordnad social- 
chef Bengt Jartsell redovisar socialnämndens budget för januari – september 
2010. Konstateras att styrningen inom ledningen har inte fungerat. 
 
Önskemål från tillförordnad socialchef för att rätta upp underskottet är att en 
ekonom med kontrollfunktion och en områdeschef tillsätts samt att en översyn 
görs på årsarbetstiden med mera. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,1 mkr. 
Hemtjänst: - 650 tkr. 
LASS: - 800 tkr. 
Särskilt boende: - 200 tkr. 
Träffpunkter: + 120 tkr. 
Kontaktpersoner barn: - 225 tkr. 
Försörjningsstöd: - 400 tkr. 
Placeringar SoL och LSS: + 100 tkr. 
Personalkostnader: + 200 tkr. 
Kostenheten: -200 tkr.  
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson redovisar bildningsnämndens budget 
för januari – september 2010.  
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 175,0 tkr. 
Grundskolan: - 775 0 tkr på grund av minskat bidrag till verksamheten i för- 
beredelseklassen jämfört med budgeterat belopp, ökad bemanning på fritids- 
hem och extra stödinsatser till elever inom rektorsområde 2, vikariekostnader 
inom årskurs 7 – 9 samt dubbelbemanning inom studie- och yrkesvägledningen 
under några månader på grund av pensionsavgång. 
Förskolan: - 400,0 tkr på grund av ökade kostnader för barnomsorg på 
obekväm tid. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 276/10, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – september 2010 med helårsprognos 
 
Verksamheten på Korrespondensgymnasiet förväntas ej ge något överskott. 
 
Riktpunkt september, 75,0 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – september 2010, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – september 2010 med helårsprognos.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – september 2010, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – september 2010 med helårsprognos.  
-----  
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KS § 277/10 
AU § 315/10 
AU § 289/10   10/KS0151 
Tilläggsanslag för tillkommande hyreskostnader, 
bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I nuläge ingår 35 barn i fem-årsgruppen, varav sex barn är så kallade 15-
timmarsbarn och tre barn är kommunplacerade flyktingar. Antalet tjänster i 
fem-årsgruppen är 4.80. 
 
För att lösa situationen inför hösten 2010 föreslår bildningsnämnden: 
 
Lokalförutsättningar: 
Smultronet, 2 gymnastiktider per vecka. 
Förstärkning med moduler från Expandia. Årshyra 204 000 kronor. 
Markbädd: cirka 400 000 kronor enligt uppgift från Torsås Fastighets AB. 
 
Pedagogiska förutsättningar: 
Ingen extra förskollärartjänst behövs, då lokalerna ligger intill varandra. 
 
Total årskostnad: 204 000 kronor samt en engångskostnad på 400 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-06-165 § 72 att ingå till kommunstyrelsen om 
tilläggsanslag för tillkommande hyreskostnader. 
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson informerar om att kostnaderna med 
Torsås Fastighets AB inte är klara, men uppmärksammar ledarmötena om att 
markbädden blir dyrare och årshyran blir högre. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07: 
 
att ärendet utgår och återkommer när den faktiska kostnaden är fastställd. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Från Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB föreligger en sammanställning 
över kostnader för Smultronets moduler 2010. 
 
Månadshyra 2010: 26 900 kronor, september – december 2010, 107 600  
kronor. (Indexregleras från och med 2011-01-01). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 277/10, Tilläggsanslag för tillkommande 
hyreskostnader, bildningsnämnden 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 278/10 
AU § 320/10   10/KS0194 
Borgensförbindelse, Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i 
sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
teckna borgensförbindelser, Torsås kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
2001-06-20. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.  
 
I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas 
borgensåtaganden. Detta arbete ska ses bland annat mot bakgrund av att 
Föreningen för närvarande har 258 medlemmar som vid olika tidpunkter har 
tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en 
handling betecknad ”Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse” (Bekräftelsen) tagits fram. Bekräftelsen 
skickas till samtliga medlemmar. Syftet med Bekräftelsen är att säkerställa en 
enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden. 
 
Kommuninvest önskar erhålla undertecknad Bekräftelse i retur senast 
2011-01-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juni 
     2001 (”Borgensförbindelsen”), vari Torsås kommun åtagit sig solidariskt  
     borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  
    (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommun- 
     invest äger företräda Torsås kommun genom att företa samtliga nödvändiga  
     åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgens- 
     förbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande  
     borgenärer. 
 
att Bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Torsås kommun.  
     Nämnda företrädare ska antigen av kommunfullmäktige vara särskilt  
     bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet  
     att underteckna Bekräftelsen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 278/10, Borgensförbindelse, Kommuninvest 
 
att Torsås kommun ska till Kommuninvest översända kopia av lagakraftvunnet  
      protokoll med kommunfullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan,  
      Bekräftelsen i original och dokumentation som utvisar att behörighet  
      föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juni 
     2001 (”Borgensförbindelsen”), vari Torsås kommun åtagit sig solidariskt  
     borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  
    (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommun- 
     invest äger företräda Torsås kommun genom att företa samtliga nödvändiga  
     åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgens- 
     förbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande  
     borgenärer. 
 
att Bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Torsås kommun.  
     Nämnda företrädare ska antigen av kommunfullmäktige vara särskilt  
     bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet  
     att underteckna Bekräftelsen. 
 
att Torsås kommun ska till Kommuninvest översända kopia av lagakraftvunnet  
      protokoll med kommunfullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan,  
      Bekräftelsen i original och dokumentation som utvisar att behörighet  
      föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 279/10   10/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att för tillfället läggs 
mycket tid ner på ekonomin inom bildningsnämndens och socialnämndens 
ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 280/10 
AU § 321/10   10/KS0186 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer och 
vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som drabbats av brott, dels 
genom samtal med en stödperson, dels genom vittnesstöd som finns på 
Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till målsägande och vittnen 
is amband med rättegång. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och 
fjorton (14) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
I stödpersonernas uppgifter ingår, förutom emotionellt stöd, att ge information 
om brotts- offerts rättigheter under utredning och rättsprocess och att ge stöd 
och information inför en eventuell rättegång. Stödpersonerna ska vid behov 
förmedla kontakter med myndigheter och försäkringsbolag och hänvisa till 
social, juridisk, psykologisk och medicinsk expertis. 
 
Alla medarbetare har genomgått en grundutbildning och har avlagt 
tystnadslöfte. Kontinuerliga fortbildningar anordnas. 
 
Att bli utsatt för brott innebär att man förlorar en del av sin trygghet. Ett bra 
bemötande är avgörande för att kunna bearbeta det som hänt och för att återfå 
balansen i tillvaron. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 10 950 kronor per år för perioden 2011 – 2013. 
 
Verksamhetsberättelse 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra  
     Kalmar län för 2011, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 280/10, Ansökan verksamhetsbidrag till 
Brottsofferstöd för 2011 - 2013 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra  
     Kalmar län för 2011, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
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KS § 281/10 
AU § 324/10    
KF § 109/09 
KS § 253/09 
AU § 313/09 
KF § 64/08 
KS § 157/08   10/KS0211 
AU § 193/08   08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
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 konsekvensbeskrivning 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.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 281/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar, att 
avstå från att införa 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 281/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Sören Bondesson, S, Peter Ludvigsson, S och Lena 
Gustafsson, V reserverar sig mot beslutet. 
 
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 Kommunfullmäktige 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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 281/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
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. 
 
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 2009-09-29 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Marie Jansson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar 
återremiss av ärendet, med motivering att revidera regelverket så det stämmer 
överens med syftet. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 60  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-11-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 281/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återemitteras varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och nej 
= enligt Marie Janssons, KD yrkande avges 16 ja-röster och 16 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med 
fleras yrkande att återremittera ärendet. Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-10-21: 
 
att återremittera ärendet, för att revidera regelverket så det stämmer överens  
     med syftet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 94 att inga erinringar föreligger mot 
det förslag som upprättats av förskolerektor Inger Sandbäck. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 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. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 282/10 
AU § 327/10   10/KS0043 
Folkhälso- och drogförebyggandeplan/program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, ledamot i folkhälso- och drogförebyggande rådet föredrar 
ärendet. 
 
2010-04-12 prioriterade Kommunstyrelsen tre folkhälsopolitiska målområden 
för kommunens förebyggande och främjande arbete efter förslag från 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet. Under 2010 har en Folkhälsopolitisk 
Länsstrategi processats fram som kommer att förutsätta att samtliga av länets 
tolv kommuner samt landstinget tar fram lokala folkhälsoplaner/program. 

 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att:  
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

 
Utifrån de elva delmålen har Torsås kommun valt att prioritera:  
1. Delaktighet och inflytande i samhället  
3. Barn och ungas uppväxtvillkor och  
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 
 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet ger förslag på att kommunstyrelsen ger 
Folkhälso- och drogförebyggande samordnare i uppdrag att samordna arbetet 
med att ta fram en gemensam folkhälso- drogförebyggande plan/program för 
kommunen. Planen/programmet bör utgå utifrån ovanstående prioriteringar . 

 
Folkhälso- och drogförebyggande planen bör sträcka sig över en 3-4 års period 
och målen bör följas upp årligen.  

 
Arbetsgången bör utgå ifrån att berörda aktörer (intressenter) samlas för att 
genomföra en problemanalys samt se över effekterna av dessa. Utifrån dessa 
skapas delmål med aktiviteter för att uppnå målen. Ansvariga för respektive 
aktivitet ansvarar för att aktiviteten till att uppnå målet uppnås. Planen bör 
även ha en tillhörande uppföljningsplan samt riskanalys.  

 
Målen bör kunna mätas genom satta indikatorer. 
Resultat av åtgärder/aktiviteter för förbättrad folkhälsa bör kunna följas i 
Folkhälsoprofilen * samt genom andra enkäter som genomförs i kommunen t 
ex Lupp och Fokus drogvaneenkäten. Folkhälso- och drogförebyggande 
samordnare sammanställer och redovisar årlig rapport för Folkhälso- och 
drogförebyggande rådet, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 282/10, Folkhälso- och drogförebyggande-
plan/program 

 
Folkhälsoprofilen (kartläggningen utifrån Folkhälsopolitikens elva 
målområden) presenterades i Torsås kommun 2008 och ligger 
bland annat som grund till de Folkhälsopolitiska prioriteringar som gjorts i  
kommunen. Kartläggningen kommer att genomföras vart 4:e år. Samtliga  
kommuner i länet genomför liknande kartläggningar.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att uppdra åt folkhälso- och drogförebyggande samordnare att samordna  
     arbetet för att ta fram en långsiktig folkhälso- och drogförebyggandeplan-  
     /program i kommunen som bör vara klar mars 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt folkhälso- och drogförebyggande samordnare att samordna  
     arbetet för att ta fram en långsiktig folkhälso- och drogförebyggandeplan-  
     /program i kommunen som bör vara klar mars 2011. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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KS § 283/10 
AU § 329/10   10/KS0205 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 92 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att från och med 2011-01-01 ändra lydelsen För elever i förskoleklass (6-
årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara förskolskjuts, 
dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till skolan för dessa elever. 
 
Ny lydelse För elever i förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet 
för kommunen att svara för skolskjuts, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan 
till och från skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att från och med 2011-01-01 revidera skolskjutsreglementet med, För elever i  
     förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att  
     svara för skolskjuts, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till och från  
    skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att från och med 2011-01-01 revidera skolskjutsreglementet med, För elever i  
     förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att  
     svara för skolskjuts, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till och från  
    skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 284/10 
AU § 330/10 
AU § 284/10   10/KS0176 
Remiss, reviderad Folkhälsopolitisk strategi i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
2009 bildades en politisk styrgrupp med representanter från länets alla 
kommuner och Landsting i Kalmar län för att revidera den folkhälsopolitiska 
planen. Det nya förslaget till folkhälsopolitisk strategi utgår från de lokala 
prioriteringarna av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget i 
Kalmar län. 
 
Tre målområden för att stödja det lokala arbetet: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Minskat bruk av tobak, alkohol ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Förslaget till ny strategi är på remiss inom länet fram till 2010-10-29. Svaret 
sänds till Landstinget i Kalmar län som önskar synpunkter på följande: 
 
• Strategin som helhet 
• Komplettering av andra länsplaner/strategier att beakta 
• Andra dokument, områden, verksamheter som på något sätt är viktigt att 

beakta i kommande planarbete utifrån Er egen organisations synvinkel 
• Kontaktpersoner inom Er organisation som bör kontaktas gällande de tre 

nämnda målområden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07: 
 
att inhämta synpunkter från bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden,  
     bildningsnämnden, socialnämnden och partigrupperna,  
 
att svaren ska lämnas in senast 2010-10-22 till kommunkansliet för vidare  
     behandling i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 184 att ingen erinran föreligger 
mot upprättad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar län. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 97 att ingen erinran föreligger. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 284/10, Remiss, reviderad Folkhälsopolitisk 
strategi i Kalmar län 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 93 att inga erinringar föreligger mot 
förslaget till ny Folkhälsopolitisk strategi. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2010-09-30 § 72 att inga erinringar 
föreligger mot förslaget utan ser positivt på det kommande arbetet med att 
utveckla folkhälsoarbetet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar  
     län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar  
     län. 
-----  
Sändlista 
Landstinget i Kalmar län 
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KS § 285/10 
AU § 331/10   10/KS0083 
Revidering av förbundsordning, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås har 
antagit en del förändringar i förbundsordningen (2010-09-27).  
 
Enligt gällande förordning ska ändringar antas av direktionen och fastställas av 
medlemskommunerna. 
 
Följande tillägg bör göras i gällande förbundsordning: 
 
1. 3 § Ändamål 

Förbundet utövar tillsyn och tillståndsgivning i fråga om brandfarliga och 
explosiva varor enligt lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 
2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 

  
2. 3 § Ändamål 

Förbundet skall varje mandatperiod ta fram en tillsynsplan som redovisar 
hur Räddningstjänstförbundet planerar och utför tillsyn enligt 5 kap 1 § 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 21 § Lag 2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 

3. 11 § Ersättning från staten vid större räddningsinsatser 
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet, 
skall istället den medlemskommun där insatsen genomförts, själv stå för de 
kostnader som överstiger den kommunens, i kap 7 § 3 lagen om skydd mot 
olyckor reglerande, självrisk. Förbundet står för kostnader upp till självrisk- 
beloppet. 
OBS ny paragraf 
 

4. 14 § Budget och årsredovisning 
Direktionen ska lämna årsredovisning för verksamhetsåret till 
medlemmarna, senast 1 mars året efter samt delårsrapport per den 31 
augusti. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa revideringen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     förbundsordning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 285/10, Revidering av förbundsordning, 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa revideringen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     förbundsordning. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 286/10 
AU § 333/10   10/KS0202 
Samråd, Bygg nära sjön i Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöbalken ändrades år 2009 för att man ska kunna bygga inom strandskyddat 
område, det vill säga närmare sjön än 100 meter. En förutsättning är att detta 
kan bidra till att landsbygden kan utvecklas. 
 
Emmaboda kommun har upprättat ett förslag på var de nya reglerna ska kunna 
tillämpas. Förslaget, som är ett tillägg till översiktsplanen är på samråd. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2010-12-11 till 
Emmaboda kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på upprättat förslag. 
-----  
Sändlista 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 
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KS § 287/10 
AU § 305/10    
AU § 64/09 
KF § 6/09   09/KS0025 
Medborgarförslag – Ny återvinningsstation på Kastmansgatan i 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny återvinningsstation utanför 
kretsloppscentrumet Vågen på Kastmansgatan i Bergkvara föreligger från Mats 
Lintrup med flera. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare befordran 
     till Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-09-29 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har uppfört en mindre återvinnings- 
station utanför grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
med anledning av att en mindre återvinningsstation är uppförd utanför 
grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara så anses medborgarförslaget 
härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-02 
 
Öppet brev daterat 2010-10-26 till folkvalda politiker föreligger från Mats 
Lintrup angående återvinningsstation på Kastmansgatan i Bergkvara. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 287/10, Medborgarförslag – Ny återvinnings-
station på Kastmansgatan i Bergkvara 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar att kontakt tas med Förpackningsindustrin (FTI) med 
anledning av att en vändplats måste tillskapas vid den mindre återvinnings-
stationen utanför grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marie Janssons, KD 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kontakta Förpackningsindustrin (FTI) med anledning av att en vändplats  
     måste tillskapas vid den mindre återvinningsstationen utanför grindarna till  
     kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara samt 
 
att med anledning av att en mindre återvinningsstation är uppförd utanför 
     grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara så anses medborgar-  
     förslaget härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 288/10 
AU § 310/10   10/KS0020 
Samarbetsavtal, Kalmarsundsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarig Lise-Lotte Gustavsson föredrar ärendet. 
 
Kalmarsundsleden är en vandrings- och cykelled som är drygt 20 mil lång och 
sträcker sig över tre kommuner, Mönsterås, Kalmar och Torsås. 
 
Det är av intresse för turistnäringen, natur- och kulturmiljön och invånarna i 
respektive kommuner att leden håller en nöjaktig kvalité. Det vill säga har väl 
framtagna stigar, är tydligt utmarkerad och har erforderliga hjälpmedel där 
framkomligheten annars är mindre bra (stättor, spänger, broar, ledmarkeringar, 
skyltar med mera).  
 
Ett projektstöd från EU kommer till stor del att finansiera detta. Därför måste 
ovannämnda kommuner förbinda sig till att de ansträngningar som krävs, för 
att ledens kvalité skall återställas, kommer att göras. 
 
Ett informationsmaterial om leden kommer att framställas i form av en 
broschyr och informationsskyltar längs leden. 
 
Projektstödet kommer att sökas av Kalmar kommun med Mönsterås och 
Torsås kommun som medfinansiärer. EU-stöd 50 %, Kalmar 22,5 %, 
Mönsterås 22,5 % och Torsås 5 %. För Torsås del cirka 168 100 kronor. 
Projektets slutdatum beräknas till 2010-11-30.  
 
Förslag till samarbetsavtal angående Kalmarsundsleden föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i samarbetsprojektet gällande Kalmarsunds-  
      leden,  
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef Kent Frost underteckna samarbets-  
     avtalet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 288/10, Samarbetsavtal, Kalmarsundsleden 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i samarbetsprojektet gällande Kalmarsunds-  
      leden,  
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef Kent Frost underteckna samarbets-  
     avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
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KS § 289/10   10/KS0185 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2010-09-29, 2010-10-07, 2010-10-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 290/10 
AU § 322/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under september 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam och inköpssamordnare Kent 
Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under september 2010. 
 
• Ansvarsförsäkring LOU 
• Microsoft-licenser 
• Licensavtal programvara. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under september  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under september  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KS § 291/10 
AU § 323/10   10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost, rektor Anders Thomas, 
rektor Bertil Tjerneld, bildningschef Göran Eliasson, enhetschef Karin 
Seebass,  rektor Inger Sandbäck, rektor Lisbeth Kromnow och rektor Lotta 
Elmbro fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
-----  
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KS § 292/10   10/KS0193 
Anmälan om valteknisk samverkan 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anmälan om valteknisk samverkan ska inlämnas senast 2010-11-15 till  
     kommunkansliet. 
----- 
Sändlista 
Partigrupperna 
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KS § 293/10 
AU § 316/10 
AU § 228/10 
KF § 45/09 
KS § 97/09 
AU § 103/09   09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget 
innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i 
verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige 
utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en  
     redovisning av ärendet. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 293/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, TP yrkar återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal 
upprättas mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/VA-kollektivet, där 
kommunen förbinder sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för 
betalda anslutningsavgifter. Se vidare bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Leif Lindbergs, tp 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29:  
 
att återremittera ärendet för komplettering enligt Leif Lindbergs, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska alla fastighetsägare inom 
ett verksamhetsområde betala avgifter till huvudmannen. Storleken på avgiften 
är bestämd i en taxa och grunden för avgiftsuttaget är självkostnadsprincipen.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett verksamhetsområde ska 
huvudmannen ordna med de vattentjänster som kommunfullmäktige har 
beslutat om. Avgifterna ska sättas utifrån de nödvändiga kostnader huvud-
mannen har för att ordna med vattentjänsterna och utifrån antal fastighetsägare 
inom verksamhetsområdet. Skulle en anslutningsavgift utebliva drabbar den 
kostnaden resten av VA-kollektivet som då får betala för mer än fastighetens 
del i den allmänna anläggningen. Detta strider mot lagen om allmänna 
vattentjänster. 
 
För att Tekniska Nämnden ska kunna förvalta Torsås kommuns VA-kollektivs 
pengar på bästa sätt är det viktigt att alla fastighetsägare betalar sin del av 
anläggningen genom anläggningsavgifter. Industriområde 3 är ett exploa-
teringsområde där det är osäkert hur många fastigheter som kommer att 
vara sålda och/eller anslutna inom en period av fyra år. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2010-05-18 § 49 att 
 
i stället för att upprätta avtal mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet 
enligt yrkandet i Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-29 § 45 övertar 
kommunstyrelsen kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på 
Västra industrigatan i Torsås samt att kostnadsreglering genomförs mellan VA-
kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för ut-
byggnaden återbetalas, 

Fortsättning 
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Fortsättning § 293/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
hänskjuta beslutet om utökning av verksamhetsområde till det att kommunen 
sålt all industrimark på industriområde 3. Detta innebär att kommunen som 
fastighetsägare får ett ökat förhandlingsutrymme vid försäljning av industri-
marken. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera ärendet tillbaks till tekniska nämnden för att färdigställa VA- 
     utbyggnaden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 100 att hos kommunstyrelsen 
hemställa om att kostnadsreglering, enligt tidigare beslut, genomförs mellan 
VA-kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för 
utbyggnaden återbetalas samt att färdigställandet av VA-utbyggnaden beräknas 
till cirka 300 000 kronor ska bekostas av kommunstyrelsen. 
 
Budget för projektet: 3 mkr 
Redovisade kostnader: cirka 2,7 mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02 samt 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Peter Persson för en redovisning av gällande  
     regler inom VA-kollektivets verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-11-02 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att innan kommunfullmäktiges sammanträde upprätta ett överlåtelseavtal  
     mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet/tekniska nämnden, 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
ingen utökning av verksamhetsområdet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 294/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 295/10 
AU § 342/10   10/KS0195 
Tomtpriser 2011 
 
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 beslutar 2010-10-26 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2011 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2011 enligt upprättat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 296/10 
AU § 343/10   10/KS0196 
Kopieringskostnader 2011 
 
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 2010-10-26 föreslår kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2011 för samtliga förvaltningar enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2011 för samtliga förvaltningar enligt förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 297/10   10/KS0219 
Taxor färdtjänst 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår taxor för färdtjänst 2010-10-14 § 79. 
 
Färdtjänst (egenavgift)   30 % av taxameterkostnad 
Färdtjänst till dag- och träffpunktsverksamhet 15 % av taxameterkostnad 
Färdtjänst med specialfordon  15 % av taxameterkostnad 
Arbetsresor följer Kalmar Läns Trafik AB:s zontaxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxor för färdtjänst 2011 inom kommunstyrelsens verksamhet, 
     enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 43 av 60  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-11-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 

KS § 298/10 
AU § 344/10   10/KS0197 
Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
  
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 185 att nuvarande taxa ska 
lämnas oförändrad fram till den nya Plan- och bygglagen med ny taxa träder i 
kraft 2011-05-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-26 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2011 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2011 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 299/10 
AU § 345/10   10/KS0198 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 
2010-09-21 § 90. 
 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt. 
 
Dagvattenavgift, oförändrad från 2010. 
 

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Oförändrad från 2010.   

   
Torgplats 
 
Oförändrad från 2010. 

  

Båtplatstaxa 
 
Höjning med cirka 20 % . 
 
Jäv 
 
Håkan Algotsson, C deltar inte i ärendet gällande båtplatstaxa 2011. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjning av taxan för båtplats för 2011 ska vara  
3 % samt att infordra från samhällsbyggnadsförvaltningen en 
kostnadsberäkning av muddring till normala djupet så att båtarna kan tas sig in 
till sina båtplatser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, 
M yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 299/10, Taxor inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-26: 
 
att hänskjuta Anläggningsavgifter för vatten och avlopp till kommunstyrelsens    
     sammanträden 2010-11-02, 
 
att infordra från samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsberäkning av  
     muddring till normala djupet så att båtarna kan tas sig in till sina båtplatser. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens övriga taxor för 2011 enligt nämndens förslag  
     med undantag av taxa för båtplatser som ska höjas med 3 %. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-02 
 
Skrivelse föreligger daterad 2010-10-29 från Lars Östman ordförande i 
Bergkvara Båtklubb. 
 
I skrivelsen framgår att Bergkvara Båtklubb inte vill att någon ytterligare 
höjning av taxor för båtplats beslutas innan muddring och fördjupning av vissa 
områden utförts. 
 
Jäv 
 
Håkan Algotsson, C och Peter Ludvigsson, S deltar inte i ärendet gällande 
båtplatstaxa 2011. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar kostnaderna för muddring till 
normala djupet så att båtarna kan tas sig in till sina båtplatser. 
 
• Cirka 17 000 kvm, för hela hamnen muddringsdjup snitt 1 meter, kostnad 

cirka 1, 7 miljoner kronor 
• Enbart delen gästhamnen inklusive befintliga bryggor, cirka 9 000 kvm, 

kostnad på 900 000 kronor 
• Cirka 10 000 kvm, kostnad 1 miljon kronor. 
 
Totalt cirka 36 000 kvm, kostnad 3,6 miljoner kronor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 299/10, Taxor inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjning av taxan för båtplats för 2011 ska vara  
3 %. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, 
M yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att taxan för anläggningsavgifter vatten och avlopp återkommer i  
     kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-30, 
 
att fastställa taxorna för dagvatten, brukningsavgifter och torgplats enligt  
     tekniska nämndens förslag, 
 
att höjningen för båtplatstaxan fastställs med 3 %. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 300/10 
AU § 346/10   10/KS0199 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår taxor och avgifter inom nämndens 
ansvarsområde 2010-10-14 § 79. 
 
Avgiften för spistimer (100 kronor per månad) upphör och övergår till tekniska 
förvaltningen (bostadsanpassning) från och med 2010-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-26: 
 
att avgiften för färdtjänst övergår till kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag, 
 
att avgiften för spistimer (100 kronor per månad) upphör och övergår till  
     tekniska förvaltningen (bostadsanpassning) från och med 2011-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag, 
 
att avgiften för spistimer (100 kronor per månad) upphör och övergår till  
     tekniska förvaltningen (bostadsanpassning) från och med 2011-01-01, 
 
att taxan för färdtjänst övergår till kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 301/10 
AU § 347/10   10/KS0200 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 
2010-09-30 § 90. 
 
Böcker som ej lämnats åter höjs från 10 till 20 kronor vid första kravet och 
från 20 till 40 kronor vid andra kravet. 
 
I övrigt oförändrat från 2010. 
   
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-26 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 302/10 
AU § 348/10 
KS § 311/10 10/KS0015 
Budget 2011, Plan 2012 - 2013            
      
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor ordförande och Ewy Svensson vice ordförande i 
socialnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar för budget för 
2011. 
 
Nettobudget 2010, 123 904 tkr. 
 
Förändring inom befintlig verksamhet (tkr): 
 

  Budgetförslag 2011 Socialnämnden  
    
  1,0 bemanningsfunktion 435 
  Socialjour, jourersättning 276 
  Köp av boende barn, bostad med särskild service  1100 
  MAS-uppgifter 70 
  Hyresökning TBAB/TFAB 200 
  Ökade intäkter hyror SÄBO -75 
  Städkostnader, indexuppräkning 25 
  Hyra kontaktgruppens villa, såld -70 
  IT-kostnader 100 
  Beroendecentrum, avtal uppsagt -132 
  Extern placering LSS 1600 
  LASS ärenden 260 
  Statsbidrag familjeresurs barn i missbruksmiljö 200 
  Familjeresurs 0,5 tjänst -80 
  Stimulansbidrag MAR 200 
  Stimulansbidrag   208 
  Lokal Svalan personalutrymme 45 
  Sophiagården, helårseffekt Hassel -925 
  Sophiagården, helårseffekt Hassel 100 
  Anhörigestöd, ändrad volym 60 
  Effektiviseringar -1090 
  Ökade behov/ändrad volym 1700 
  Delsumma befintligt/intecknat 4207 

 
Fortsättning
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013                     
 

  0,75 resurs kortidsvistelse LSS 330 
  Psykiatriutbildning sjuksköterska 50 
  Tillsättning ekonomtjänst 0,50 från 2011-05-01 90 
  Missbrukshandläggare IFO från 2011-05-01 150 
  Socialsekreterare för ungdomar från 2011-05-01 150 
  Socialpsykiatrin, bilhyra 35 
  Enhetschef 1,0 från 2011-05-01 185 
  Delsumma behov 990 
  Summa ändrade behov 5197 

 
Budget 2011 129 101 
Ram 2011 123 904 
Differens      5 197 
 
Leif Karlsson tillförordnad bildningschef och Irma Folkesson vice ordförande i 
bildningsnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar för budget för 
2011. 
 
Ökade kostnader jämfört med budget för år 2010: 
 
Lokalhyra Björken grundhyra + renoveringskostnader ht 2011 156 900 
193 800 + 120 000 i 6 månader  
Kostnad för ombyggnad Gullabo skolas kök 120 000 
Hyra av paviljong vid förskolan Smultronet 322 800 
Städning av paviljong vid förskolan Smultronet 32 232 
Kostnad för ombyggnad av Torskolans kök ht 2011 460 000 
92 000 kronor per månad i 5 månader  
Upphandling av luncher och engångstallrikar under 
renoveringen av Torskolans kök 3 136 000 
800 luncher x 98 dagar x 40 kronor  
Ökade kostnader för barnomsorg på obekväm tid 307 200 
Minskade intäkter på grund av lag om allmän förskola även 
för 3-åringar 300 000 
Höjda föreningsbidrag 130 700 
Förstärkning av tjänst som fritidssamordnare 200 000 
Förstärkning med 0,5 tjänst som kurator för åk 7-9 250 000 
Anslag till Ung Företagsamhet 30 000 
Sänkta bidrag till flyktingmottagning i förskola och skola 279 000 
Fortbildning med anledning av införande av ny skollag, ny 
läroplan för förskolan och ny gymnasieförordning 2011 50 000 
Föräldrautbildning 30 000 
Summa 5 804 832 

 

        Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Besparingar  
Minskade kostnader för råvaror och diskmedel under 
renoveringen av Torskolans kök 800 luncher x 98 dgr x 6 kr 470 400  
Indragning av 2,0 tjänster inom kostorganisationen 700 000 
Indragning av 1,1 lärartjänst i förskoleklass på grund av 
minskat elevantal från och med höstterminen 2011 225 000 
Indragning av 1,0 lärartjänst inom särskolan from ht 2011 225 000 
från och med ht 2011  
Summa 1 620 400 
  
Utökade kostnader 4 184 432 
  
Investeringsbudget  
Inredning till förskolan Björken  
Inredning till Torskolans matsal  
Nya servrar och klienter 100 000 
Materiel till skolornas gymnastiksalar enligt 
besiktningsprotokoll 52 000 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar representanterna i socialnämnden 
och bildningsnämnden att, för att öka budgetföljsamheten i nämnderna så 
kommer man inte att tilldela hela budgetramen utan kommer att hålla inne en 
viss reserv som kommer att delas ut när nämndernas mål uppfyllts. Reserven 
som kommer att hållas inne är en politisk fråga  
 
Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar bygg- och miljönämndens 
förslag till budget för 2011. 
 
• Miljöbalkens verksamhetsområde förstärks med en tjänst 425 tkr, så att 

lagstadgad tillsyn kan upprätthållas. 
• Plan- och byggnadsväsendets verksamhetsområde förstärks med en tjänst 

460 tkr, så att lagstadgad tillsyn kan upprätthållas, kart- och Gis verk-
samheten uppdateras och utvecklas. 

• Projektanställning för handläggning av enskilda avloppsanläggningar 
förlängs att gälla också för år 2011, 425 tkr. 

• Köp av kartmätningstjänster, 300 tkr. 
• Inmätning, Swereff 99, 100 tkr. 
• Om projektanställningen för handläggning av enskilda avloppsanläggningar 

förlängs att gälla för år 2011, räknas intäktssidan upp med 200 tkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar tekniska nämndens förslag till 
förändringar för budget 2011. 
 

  Driftbudget 2010 (tkr) 7713,0 
    
  Nämndsverksamhet 5,0 
  Kommunala gator i tätort, beläggningsunderhåll 1300,0 
  Barmarksunderhåll 70,0 
  Trafikanordningar 65,0 
  Enskilda vägar  
  Entreprenad enskilda vägar -80,0 
  Förbättringsåtgärder 500,0 
  Vinterväghållning 50,0 
  Parker  
  Planteringar 90,0 
  Övriga grönområden 37,0 
  Skötsel Valfridsbo 100,0 
  Bostadsanpassning 10,0 
  Resursbehov utöver driftbudget 2010 2147,0 
    
  Resursbehov driftbudget 2011 9860,0 

 
 
Förslag till investeringsbudget 2011 – 2013 (tkr) 
 
Skattefinansierad verksamhet 
Summa gata/park/fritid/service för 2011        2825,0 
År 2012           1875,0 
År 2013                                1875,0  
 
Affärsdrivande verksamhet 
Vatten och avlopp för 2011                            13550,0 
År 2012           1750,0 
År 2013                                1500,0  
 
 
Tekniska nämndens förslag till taxor 2011 delgavs ledamöterna. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2011 – satsningar på övergripande 
styrning och ökad tillgänglighet återkommer senare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-07: 
 
att samtliga nämnders redovisade budgetförslag sammanställs. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar en sammanställning över 
nämndernas ramar samt totala intäkter för 2010 – 2014. 
 
Enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:62 kommer ett tillfälligt 
statsbidrag utgå till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder. 
 
Bildningsnämnden redovisar en revidering av ökade kostnader jämfört med 
budget för år 2010 på grund av att möjlighet har öppnats att tillaga extra 
portioner skollunch i Gullabo och på Sophiagården för transport till 
Torskolan. 
 
Lokalhyra Björken grundhyra + renoveringskostnader ht 2011 156 900 
193 800 + 120 000 i 6 månader  
Kostnad för ombyggnad Gullabo skolas kök 120 000 
Hyra av paviljong vid förskolan Smultronet 322 800 
Städning av paviljong vid förskolan Smultronet 32 232 
Kostnad för ombyggnad av Torskolans kök ht 2011 460 000 
92 000 kronor per månad i 5 månader  
Upphandling av luncher och engångstallrikar under 
renoveringen av Torskolans kök 150 000 
800 luncher x 98 dagar x 40 kronor  
Ökade kostnader för barnomsorg på obekväm tid 307 200 
Minskade intäkter på grund av lag om allmän förskola även 
för 3-åringar 300 000 
Höjda föreningsbidrag 130 700 
Förstärkning av tjänst som fritidssamordnare 200 000 
Förstärkning med 0,5 tjänst som kurator för åk 7-9 250 000 
Anslag till Ung Företagsamhet 30 000 
Sänkta bidrag till flyktingmottagning i förskola och skola 279 000 
Fortbildning med anledning av införande av ny skollag, ny 
läroplan för förskolan och ny gymnasieförordning 2011 50 000 
Föräldrautbildning 30 000 
Summa 2 818 832 

 
        Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Besparingar  
Indragning av 2,0 tjänster inom kostorganisationen från 
hösten 2011 350 000 
Indragning av 1,1 lärartjänst i förskoleklass på grund av 
minskat elevantal från och med höstterminen 2011 225 000 
Indragning av 1,0 lärartjänst inom särskolan from ht 2011 225 000 
från och med ht 2011  
Summa 800 000 
  
Utökade kostnader 2 018 832 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-26 
 
Lena Gustafsson, V efterlyser en redovisning över hela tjänstemanna-
bemanningen i förhållande till arbetade timmar / volymökningar. 
 
Socialdemokraterna föreslår oförändrad budget med kompensation för 
löneökning 2011 samt utifrån Torsås Fastighets AB:s sammanställning över 
tillkommande hyreskostnader 2010-10-01, att kostnaderna för 
 
Modulbyggnad Smultronet dagis  330 000 kronor 
Torskolans kök   338 000 kronor 
Sporthallen Torsås    600 000 kronor 
Gullabo skola, kök   110 000 kronor 
 
överflyttas 800 000 kronor som blev effekten av ett billigare simbadsavtal samt 
1 mkr från indragningen av tjänsten som kommunchef.  
 
Kvar finns 400 000 kronor som fördelas 200 000 kronor till biograf-
verksamhet samt 200 000 kronor till barnomsorg på obekväm tid. 
 
Komplettering återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-02. 
 
Ordförande Roland Swedestam, S informerar om genomsnittet för närvarande 
barn i förskolan och fritidshem i Gullabo under veckorna 39 – 41 2010. 
 
Gullabo förskola: frukost 1,8, lunch 10,1, mellanmål 4,4. 
Gullabo fritidshem: frukost 5,7, mellanmål 11,9. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att en finansieringsplan tas fram på tillkommande 
hyreskostnader utifrån Torsås Fastighets AB:s sammanställning 2010-10-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen  
  
Samlingsanslag 500,0 
  
Tekniska nämnden  
  
Ledningsnät 500,0 
Reinvestering spillvattennät 1 000,0 
Avstängningsmaterial 200,0 
Bergkvara reningsverk 400,0 
Bergkvara reningsverk 200,0 
VA Kvilla projektering 1 000,0 
VA fritidsområde söder Bergkvara, utbyggnad 10 000,0 
Spolvagnsbil 250,0 
Gator i tätort och trafiksäkerhet 500,0 
Handikappsanpassningar 300,0 
Snöblad 100,0 
Trafiksäkerhetsåtgärder, Bryggaregatan 400,0 
GC-väg Skogsgläntan – Svalgatan 200,0 
Promenadstråk Torpgatan – Torsås kyrka 150,0 
Gatubelysning 75,0 
Parkanläggningar 200,0 
Flytbryggor 300,0 
Utbyggnad pir 200,0 
Handikappsbrygga, Dalskär 150,0 
Pick-up 250,0 
  
Socialnämnden  
  
Tekniska hjälpmedel 400,0 
IT-stöd 300,0 
Inventarier 100,0 
  
Bildningsnämnden  
  
Nya servrar och klienter 100,0 
Materiel till skolornas gymnastiksalar  
enligt besiktning 

 
52,0 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-26: 
 
att en finansieringsplan tas fram på tillkommande hyreskostnader utifrån  
     Torsås Fastighets AB:s sammanställning 2010-10-01. 
 
att förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden gata/park hänskjuts till  
     kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-02, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att omföra från kommunstyrelsens budgetramar 1,8 mkr till bildningsnämnden 
     enligt Socialdemokraternas förslag,  
 
att tilldelade budgetramarna ska vara oförändrade med en kompensation för  
     löneökningar 2011,  
 
att i övrigt fastställa förslag till investeringsbudget för 2011, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2011 till 21,84 per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-02 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Alliansens yrkande med anledning av budgetbeslut 2011: 
 
1. Samtliga förvaltningschefer kallas in för att vid ett gemensamt möte med 

kommunstyrelsen redogör för hur man avser att hantera anpassningen till 
2011 års budgetram. 

2. Ett nytt system införs med målsättning att öka budgetens styrning. En viss 
summa av totalbudgeten för respektive förvaltning läggs i en särskild pott 
för att fördelas ut i tilläggsbudgeten under våren när man har redovisat sina 
slutresultat för föregående år. Om årsresultatet inte når upp till budget-
målet tas ett politiskt beslut om hela eller viss del av potten ej ska fördelas 
ut. Hänsyn kan tas till om det till exempel har funnits särskilda skäl till 
överskridande eller om det har berott på oförutsägbara händelser. Efter 
hand bör även måluppfyllelse vägas in i bedömningen. Målsättningen är att 
vi med början 2010 också ska lägga in en central reserv i budgeten som ska 
användas för att premiera förvaltningar som har gjort extra goda insatser 
för att nå de av fullmäktige fastställda målen. 

3. För 2011 läggs 500 tkr i potten för socialnämnden och bildningsnämnden 
och 250 tkr i potten för kommunstyrelsen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 
 
4. Avslag yrkas på förslaget att överföra 1 mkr från kommunstyrelsen till 

bildningsnämnden eftersom förslaget bygger på en alltför kraftig 
nedmontering av kommunens ledning och styrning. 

5. En finansieringsplan tas fram på tillkommande hyreskostnader utifrån 
Torsås Fastighets AB:s sammanställning 2010-10-01. 

6. Biografverksamheten finansieras via kommunstyrelsens budget genom icke 
utnyttjade lönekostnader för kommunchefstjänsten max 200 000 kronor. 

 
Mona Magnusson, M yrkar att rekrytering sker av bildnings- och socialchef. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas förslag och 
Alliansens yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Social-
demokraternas förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Socialdemokraternas förslag och nej = enligt Alliansens 
yrkande avges 5 ja-röster, 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
Socialdemokraternas förslag. Ordförandes utslagsröst avgör till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
 
Voteringslista nummer 1      
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S       X             
Peter Ludvigsson S       X             
Irma Folkesson C Marcus Johansson, C       X       
Hans-Olof Berg C             X       
Marie Jansson KD             X       
Håkan Algotsson C             X       
Mona Magnusson M             X       
Lena Gustafsson V Henrik Nilsson Bokor, S X             
Kerstin Ahlberg TP       - - - 
Bert Appert TP       X             
Roland Swedestam S       X             

 Summa 5 5  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, 
KD och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 

 

Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar att en extern 
utredare tar fram en genomgripande redovisning av tjänsteannaorganisationen i 
Torsås kommun, vad behovet är utifrån kommunens storlek. Färdigställs till 
2011-03-30. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på Roland Swedestams, S med fleras yrkande 
med motiveringen att det kommer att försena chefsrekryteringen med minst 
sex månader. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och  
nej = enligt Håkan Algotssons, C yrkande avges 5 ja-röster, 5 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande. Ordförandes 
utslagsröst avgör till förmån för Roland Swedestams, S med fleras yrkande . 
 
Voteringslista nummer 2      
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S       X             
Peter Ludvigsson S       X             
Irma Folkesson C Marcus Johansson, C       X       
Hans-Olof Berg C             X       
Marie Jansson KD             X       
Håkan Algotsson C             X       
Mona Magnusson M             X       
Lena Gustafsson V Henrik Nilsson Bokor, S X             
Kerstin Ahlberg TP       - - - 
Bert Appert TP       X             
Roland Swedestam S       X             

 Summa 5 5  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, 
KD och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 302/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013 

 

Investeringsbudget 2011 
 
Kommunstyrelsen   
Samlingsanslag 500,0  
   
Tekniska nämnden   
Vatten och avlopp 12 550,0 VA Kvilla utgår 1 000,0 
Gata/Park/Fritid/Service   
Samlingsanslag 1 875,0  
   
Socialnämnden   
Samlingsanslag 600,0  
   
Bildningsnämnden    
Samlingsanslag 600,0  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att omföra från kommunstyrelsens budgetramar 1,8 mkr till bildningsnämnden 
     enligt Socialdemokraternas förslag i arbetsutskottet 2010-10-26,  
 
att tilldelade budgetramarna ska vara oförändrade med en kompensation för  
     löneökningar,  
 
att tillägget generella statsbidrag förstärks och fördelas ut inom socialnämnden  
     och bildningsnämndens budgetramar, 
 
att 200 000 kronor för införskaffande av GIS kvarstår med inriktning till  
    enskilda avlopp,  
 
att en extern utredare tar fram en genomgripande redovisning av 
     tjänstemannaorganisationen i Torsås kommun, vad behovet är utifrån  
     kommunens storlek. Färdigställs till 2011-03-30, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt förslag för 2011, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att uppta nya lån på 10 mkr för 2011,  
     för VA söder Bergkvara 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2011 till 21,84 per skattekrona. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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