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AU § 1/07              07/KS0016 
Kommunal krishantering 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetsansvarig Mona Wollinger föredrar ärendet. 
 
En ny lag (2006:544) ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid höjd beredskap gäller från 2006-09-01. Lagen ersätter 
lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om civilt försvar.  
 
Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 
 
Med lagen får således kommunerna tillkommande uppgifter: 
 
* en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser 
* ansvar för utbildning och övning av förtroendevalda och anställda 
* krav att rapportera till såväl regional som central nivå om krisberedskapsläget samt 
   kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser 
* verka för samordning inom kommunens hela geografiska område. 
 
De nya uppgifterna införs i kommunerna under en uppbyggnadsperiod på tre år räknat 
från 2006-01-01. Statens ersättning till kommunerna gäller också från detta datum. 
 
En riskhanteringsgrupp med sakkunniga från respektive verksamhetsområde kommer att 
bildas samt att den riskhanteringsgrupp som finns idag kommer att omstruktureras så att 
fler förvaltningar blir representerade. 
 
Förslag på reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys följer föreslagen plan, 
 
att riskhanteringsgruppen blir styrgrupp för detta arbete,  
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare tar fram ett förslag på en riskhanteringsgrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd. 
----- 
Exp till: Säkerhetssamordnare, Kommunstyrelsen 
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AU § 2/07               06/KS0021 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – november 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – november 2006. 
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – november 206 att budgeten för 2006 hålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljningen januari – november 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 3/07               07/KS0001 
Bokslutsdag 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-11-28 att bokslutsdag/budgetdag ska vara 2007-03-14. 
 
Förslag föreligger att flytta bokslutsdag/budgetdag till 2007-03-13. 
 
En förslags- och informationsdag med SPP kommer att hållas för kommunstyrelsens 
ledamöter 2007-03-01 klockan 13.00 – 17.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att flytta bokslutsdag/budgetdag till 2007-03-13 samt 
 
att kommunstyrelsens ledamöter medverkar vid förslags- och informationsdag med SPP, 
     2007-03-01 klockan 13.00 – 17.00. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 4/07               07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 5/07               07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalchef Per Lindberg att ta fram förslag på en endagskurs för  
     nyvalda/omvalda med politiska uppdrag.  
      
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Personalchef Per Lindberg 
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AU § 6/07               06/KS0013 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande 2006-07-01 –  
2006-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommundirektör Bo Lönnqvist fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under tiden 2006-07-01 – 2006-12-31. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 7/07               06/KS0145 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 2006-07-01 –  
2006-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson fattade 
delegationsbeslut gällande under tiden 2006-07-01 – 2006-12-31.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 8/07              Dnr 07/KS0017 
Budget 2007 inklusive taxor från Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens renhållare lägger fram budget för 2007 samt tillhörande taxor  
för sina fyra serviceområden Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. 
 
Vid styrelsemöte 2006-08-25 har förbundet framlagt delårsrapport för 2006 och har 
sedan arbetet med att få ihop en samlad budget för 2007. 
 
En av de kostnader som har tillkommit är skatten på förbränning av hushållsavfall. Vid 
genomgång visade förbundsledningen att förbränningsskatten kommer att ge en 
kostnadsökning på cirka 7 miljoner kronor årligen. Utöver detta tillkommer ökade 
kostnader om cirka 1 miljon kronor årligen för att transportera avfallet till 
avfallsanläggning som belagts med lägre avfallsskatt.  
 
I innevarande års budget har kommunerna inte inräknat kostnader för ledning av 
förbundet. Denna kostnadspost slår igenom på budgeten för 2007. 
 
Löneökningarna beräknas för 2007 stiga med 3 % på helårsbasis. Kostnadsökningen för 
entreprenörtjänster beräknas också till 3 %. 
 
Eftersom taxorna är många och varierar beroende på kärlstorlek, tömningsintervall med 
mera har förbundet räknat på ett ”typ-hushåll” i respektive serviceområde. För Torsås 
kommun gäller: 
 
Serviceområde   2006   2007    Höjning i kronor 
 
Torsås       1 500 kr  1 875 kr  375 kronor 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivning av budget 2007 inklusive taxor från Kalmarsundsregionens  
     renhållare. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens renhållare 
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AU § 9/06               06/KS0248 
Ansökan om bidrag till Diabetesföreningen Kalmar – Öland m. o. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Diabetesföreningen Kalmar – Öland m. o. ansöker om 3 500 kronor för år 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ansökan från Diabetesföreningen Kalmar – Öland m.o. till socialnämnden 
     för ställningstagande. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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AU § 10/07              06/KS0243 
Aviserade hyreshöjningar för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB föreslår hyresjusteringar för vissa objekt inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde under 2007 motsvarande 960 000 kronor på grund 
av för lågt satta hyror samt ökade kostnader för uppvärmning och underhåll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 107 att hyresavtal inom nämndens 
ansvarsområde sägs upp 2007-04-01 samt att nya avtal tecknas från 2008-01-01. 
 
Socialnämndens ordförande och socialchefen har sammanträffat ordförande och VD för 
Torsås Fastighets AB 2006-11-23 för att diskutera hyreshöjning 2008. 
 
Hyresavtalet löper hela 2007 och har en uppsägningstid om nio månader, vilket innebär 
att avtalet sägs upp senast 2007-03-31 på grund av villkorsförändring inför 2008. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 91 att föreslå kommunstyrelsen att säga upp 
hyresavtalet på Sophiagården senast 2007-03-31 för möjlighet till villkorsändringar 
inför 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens protokoll gällande  
     hyreshöjning för 2008. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 11/07              06/KS0107 
Reglemente Kommunala Handikapprådet samt Kommunala Pensionärsrådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten har reglementen för kommunala handikapprådet och kommunala 
pensionärsrådet varit föremål för diskussioner och omarbetning. 
 
Socialnämnden lämnar förslag på nytt reviderat reglemente för båda råden samt föreslår 
att kommunala handikapprådet fortsättningsvis ska tillhöra kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 90 att föreslå kommunfullmäktige anta 
reglemente för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet samt att det 
kommunala handikapprådet ska tillhöra kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m med instämmande av Bert Appert, tp återremittera ärendet för 
revidering. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återemittera ärendet till socialnämnden för revidering ”att det kommunala  
     handikapprådet ska tillhöra socialnämnden”,  
 
att efterhöra med socialnämnden om synpunkter har inkommit från det kommunala  
     handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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AU § 12/07              06/KS0250 
Riktlinjer anhörigstöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens nu gällande regler avseende riktlinjer för anhörigstöd togs av 
socialnämnden 1993 § 44, det finns nu skäl att revidera dessa, bland annat har 
socialtjänstlagen omarbetats och arbetsmetoder har utvecklats inom socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens biståndshandläggare har att bedöma personlig lämplighet. Den som får 
hjälp av anhöriganställd föreslås betala en avgift till kommunen enligt gällande taxa för 
hemtjänst. 
 
Det är väsentligt att socialnämnden erbjuder annan form av anhörigstöd än ekonomisk 
ersättning. Flera anhöriga/närstående har själv uppnått pensionsålder. Avlösning för 
anhörig, som är att jämställa med äkta make/maka, som normalt utför omsorgsinsatser 
och där den kommunala hemtjänsten inte är anlitad, är avgiftsfri.  
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 87 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd att gälla från och med 2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd att gälla från och med 2007-01-01. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 13/07              06/KS0090 
Bemanning inom äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Två faktorer har aktualiserat bemanningen (undersköterska/vårdbiträde) inom 
äldreomsorgens verksamhetsområde i Torsås kommun. Dels den nya 
arbetstidslagsstiftningen om 11-timmars dygnsvila och dels den metod för 
resursfördelning som har provats inom socialförvaltningen under hösten. 
 
Från och med 2007-01-01 ingår EU:s arbetstidsregler i den svenska arbetstidslagen. För 
socialförvaltningens del betyder detta att arbete var tredje helg och till och med arbete 
två helger av fem inte kan behållas. 
 
Under hösten 2006 har förvaltningen påbörjat arbetet med ett resursfördelningssystem. 
Arbetet visar att totalt kan en underbannad äldreomsorgsverksamhet i Torsås kommun 
befaras. Mätningarna måste genomföras ett antal gånger innan det slutliga resultatet 
fastställs. 
 
Förhållandena måste tydliggöras för kommunstyrelsen. För socialnämnden medför detta 
stora svårigheter att lösa detta inom den givna budgetramen för 2007. 
 
2007-01-01 saknas det nio tjänster inom äldreomsorgen, med anledning dels av ny 
lagstiftning och dels ökad omsorgstyngd. Av de orsakerna har förslag lagts om att 
avveckla poolverksamheten och överföra den personalen till enheterna. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 86 att föreslå kommunfullmäktige att 
kompensera socialnämnden ekonomiskt motsvarande 1,0 årsarbetare i 2007 års budget 
med anledning av förändrade regler i arbetstidslagen från och med 2007-01-01 samt att 
inför budget 2008 äska pengar för att möjliggöra ett återinsättande av poolverksam-
heten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänskjuta frågan om inrättande av en ny tjänst till kompletteringsbudgeten, 
 
att i övrigt till budgetberedningen hänskjuta socialnämndens behov av medel för  
     ytterligare personalförstärkningar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/07              06/KS0252 
Interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass och fritidshem mellan 
kommunerna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets kansli har på uppdrag av Regionförbundets primärkommunala nämnd 
(PKN) utarbetat ett förslag till rekommendation om interkommunal ersättning för 
förskola, förskoleklass och fritidshem. Kansliets förslag har under augusti och 
september 2006 remissbehandlats i länets kommuner där samtliga ställt sig positiva till 
förslagets grundläggande principer. PKN har tagit del av kansliets förslag samt en 
sammanställning av remissvar. 
 
Regionens kommuner rekommenderas träffa överenskommelse om ett enhetligt 
interkommunalt ersättningssystem för förskola, förskoleklass och fritidshem enligt 
följande: 
 
Överenskommelsen 
* ska utgå från barnens/elevernas och familjernas bästa 
* ska tillämpas från och med 2007-03-01 
* ska gälla tills vidare eller till dess ny skollag träder i kraft 
* kan vara ett stöd för att diskutera liknande överenskommelser med kommuner i andra  
   län. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta Regionförbudnets rekommendationer gällande en enhetligt interkommunalt  
     ersättningssystem för förskola, förskoleklass och fritidshem. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 15/07              06/KS0253 
Kontaktpersoner för vuxnas lärande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar söker en kontaktperson från respektive kommun på 
tjänstmannanivå. 
 
Regionförbundet och Myndigheten, Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande står för 
kostnaderna kring kompetensinhämtning, processtöd, seminarier och i vissa 
sammanhang resor. Övriga kostnader som arbetstid, arbetsplats med mera är kostnader 
som arbetsgivaren själv står för. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse skolchef JanEric Assarsson som kontaktperson för vuxnas lärande. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Skolchef JanEric Assarsson 
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AU § 16/07  
AU § 247/06             Dnr 06/KS0174 
Hyror för skollokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson informerar om hyror för skollokaler. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-09-21 § 86 att föreslå kommunfullmäktige 
att ideella föreningar beviljas avgiftsbefrielse vid hyra av skollokaler. Föreningarna 
förutsätts underteckna sedvanlig ansvarsförbindelse i samband med lokalupplåtelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera frågan till kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
    för framtagande av ett gemensamt förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 82 att all uthyrning sker genom 
kultur- och fritidsnämnden samt att föreslår den nya nämnden att ta fram ett förslag 
gällande ideella föreningar.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2006-12-06 § 73 att uthyrning av 
lokaler för undervisning i hemkunskap, bild, slöjd och musik överflyttas från barn- och 
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Nuvarande avgifter tillämpas. I 
övrigt gäller de avgifter som debiteras av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag på taxor för skollokaler föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige beslutar:  
 
att anta förslag på taxor för skollokaler. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/06 
KS § 218/06             06/KS0005 
Rekrytering av kultur- och fritidschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ifrågasätter handlingssättet vid 
rekrytering av ny kultur- och fritidschef i Torsås kommun. 
 
Personalutskottet beslutar 2006-10-23 § 34 att på grund av pågående diskussioner om 
kommande organisationsförändring avvakta med tillsättning av tjänsten som kultur- och 
fritidschef samt att uppdra åt personalchef Per Lindberg att meddela de sökande att det 
för närvarande inte är aktuellt med tillsättning av tjänsten. 
 
På initiativ av Roland Swedestam, s har en utredning inletts med syfte att barn- och 
utbildningschefen även ska vara chef över kultur- och  fritidsförvaltningen. Ingen 
information om detta har lämnats till berörda nämnder eller andra ansvariga politiker. 
nämnder. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s förklarar att avsikten är en permanent lösning och yrkar att 
förslaget översändes till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef. 
 
Jessica Rydell, mp yrkar bordläggning av ärendet. 
 
Vid av ställd proposition mellan Roland Swedestam, s förslag och Jessica Rydell, mp 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestam, s förslag att 
översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och  
     fritidsnämnden för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef. 
----- 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c, Anders Walterson, c, Irma Folkesson, c och Mona Magnusson, m 
reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 17/07, Rekrytering av kultur- och fritidschef 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar att barn- och utbildningschefen även ska vara chef över 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar avslag på Roland 
Swedestams, s yrkande. 
 
Vid av ställd proposition mellan Roland Swedestam, s yrkande och Håkan Algotssons, c 
med instämmande av Mona Magnussons, m yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestam, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m avslagsyrkande avges 3 ja-
röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, s 
yrkande att barn- och utbildningschefen även ska vara chef över kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att barn- och utbildningschefen även ska vara chef över kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 18/07 
AU § 261               Dnr 06/KS0191 
Remiss – Övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet med barn och 
ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
När styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län § 117/05 antog Program för 
biblioteksutveckling 2005-2010 beslutades även att ett program för biblioteks-
verksamhet med barn och unga ska utarbetas.  
 
Regionförbundet har tillsammans med länets folkbibliotek utarbetat ett underlag som 
sänts ut på remiss till länets kommunstyrelser. Remisstiden är förlängd till 2007-01-17. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sända remissen för övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet med barn  
     och ungdom till kultur- och fritidsnämnden för yttrande, 
 
att svar ska lämnas till kommunkansliet senast 2006-12-15. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 83 att kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig bakom remissen för övergripande mål och strategier för biblioteksverksamhet 
med barn och ungdomar. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 83. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 19/07 
Skrotskulptur           06/KS0254 
 
Ärendebeskrivning 
 
De ungdomar som deltog i Torsås slöjdförenings slöjdkurs ”Yta, form och funktion” har 
designat och skapat en ”skrotskulptur”. Genom att bevara skulpturen uppmuntrar man 
till kreativitet och skapande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 86 att föreslå kommunstyrelsen att 
”skrotskulpturen” placeras utanför Mjölnerskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översänder ärendet till Torsås Fastighets AB för yttrande till kultur- och 
     fritidsnämnden. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
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AU § 20/07              0&KS0009 
Erbjudande om medborgarenkät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Statistiska Centralbyrån erbjuder samtliga Sveriges kommuner att delta i en 
medborgarenkät. 
 
Datainsamlingen görs via en postenkät som skickas till ett urval av medborgare i 
åldrarna 18-84 år i varje deltagande kommun. Datainsamlingsperioden är sju veckor och 
under den tiden skickas tre påminnelser varav två innehåller ny frågeblankett och nytt 
svarskuvert. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, med ett urval på 500 personer. Om 
kommunen önskar ett eget missiv underskrivet av kommunens företrädare att bifoga 
postenkäterna tillkommer 1 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att i första hand ta  
     fram en egen medborgarenkät. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 21/07 
Granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – Kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den 
ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.  
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Kommunalförbundet Kalmarsunds- 
regionens Renhållares delårsrapport per den 31 augusti 2006. En översiktlig granskning 
är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 
Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som utarbetats av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
* delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
   redovisningslagen, men delårsrapporten kan utvecklas ytterligare, 
 
* det i kommunalförbundets budget saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning  
   ska uppnås både utifrån ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv. Vi kan som  
   en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del, 
 
* ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut eftersom medlemskommunerna 
   garanterar att skuta till pengar vid ett eventuellt underskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – för Kommunal-  
     förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 22/06 
AU § 242/06 
KF § 87/06              06/KS0146 
Medborgarförslag – Slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden från Carl-Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritids- 
     nämnden yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 79 att stå fast vid kommunstyrelsens 
beslut att nämndsorganisationen förblir oförändrade under denna mandatperiod. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 104 att barn och 
utbildningsnämnden ser inga hinder att slå samman barn- och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2007-01-09 § 17 om en gemensam förvaltnings- 
     chef för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden anse  
     medborgarförslaget därmed besvarat. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 23/07 
AU § 60/06  
KF § 17/06              06/KS0012 
Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås        
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i Gullaboås från 
Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden 
     för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-04-03 att meddela kommunstyrelsen att detta är ingen 
fråga för byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar 2006-06-15 åt kulturchef Karin Seebass att kontakta 
Gullabo Hembygdsförening för att förhöra sig om vilka möjligheter hembygds-
föreningen har att ansvara för skötseln omkring stenen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 84 att det är svårt att hitta en bra 
lösning eftersom riksdagsmannagården och marken runt omkring har en ägare och 
marken där stenen står har andra ägare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda frågan vidare. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05             05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kommun att 
undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar anslutning till 
nuvarande sporthall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora och bättre 
möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om en ny hall byggs i 
anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur stor 
efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet återremitteras till 
kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för 
utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för kommunen 
tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, c 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, s yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-röster.  
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande att åter-
remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig 
kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
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fortsättning § 24/07, Motion – Angående Sporthallen 
 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
     översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya nämnden bildar 
en arbetsgrupp med representanter från kommun och föreningsliv som får till uppgift att 
ta fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att i arbets-  
     gruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 25/07              Dnr 06/KS0247 
Markförsäljning i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
 I en skrivelse efterhör Handelsuset i Bergkvara AB genom Leif Lindberg om 
planändring är möjlig respektive om mark är till salu i anslutning till fastigheten 
Garvaren 5 & 6 för utbyggnad av lagerutrymme. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under en förutsättning att en planlösning kan ske är nämnden positiv till en  
     försäljning av ett markområde enligt planskiss. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 26/07              06/KS0090 
Vandringsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp initierar frågan om resurser finns för vandringsledens skötsel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18 § 183 att vandringsleden överförs från 
kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda frågan vidare. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU 27/07                  
KS § 238/06             06/KS0239  
Förfrågan om markupplåtelse för omlastning av massaved i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förfrågan har inkommit från Jarl Trä om markupplåtelse för omlastning av massaved på 
Binnaretorp 1:41, Gullabo. 
 
10 – 15 bilar varannan vecka på eftermiddagar fram till klockan 18.00 under perioden  
vecka 50 2006 – vecka 15 2007. 
 
Yrkande 
 
Anders Walterson, c yrkar avslag på förfrågan av orsaken att säkerheten för barn och 
ungdomar inte är tillförlitlig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att Jarl Trä sörjer för att säkerheten är tryggad för barn och  
     ungdomar, upplåta mark enligt förfrågan fastigheten Binnaretorp 1:41 för omlastning 
     av massaved. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam kontaktar 
Jarl Trä och sockenstämman för en diskussion av ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam att ta kontakt med Jarl 
     Trä och sockenstämman. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam
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AU § 28/07 
AU § 297/06             00/KS0145 
Avlopp Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp initierar frågan gällande avdelningschef Tommie Sigvardssons uppdrag 
gällande inkommen skrivelse från Södra Kärrs Samfällighetsförening. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-12-05 § 297 att uppdra åt avdelningschef Tommie 
Sigvardsson att kontakta VA-chef Kenneth Johansson, Karlskrona kommun och efterhör 
om möjligheter och intresse finns för att Karlskrona kommun övertar VA-frågan i Södra 
Kärr samt att återkomma till arbetsutskottet för en redovisning från kontakten med VA-
chef Kenneth Johansson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera frågan. 
----- 
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AU § 29/07              06/KS0210 
Avrapportering av överläggningar om bostadssituationen för gymnasieelever 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c ger en avrapportering av överläggningar om bostadssituationen för 
gymnasieelever i Torsås kommun. 
 
Förslag att diskutera vidare: 
 
* En särskild funktion för att ta emot förfrågningar om boende bör inrättas. 
 
* Torsås Bostads AB förbereder Bryggaregården för elevboende för så många elever 
som möjligt inför höstterminstart. 
 
* Kommunen köper under våren in lämpliga villor för elevboende i avvaktan på en 
långsiktig lösning. 
 
* Hyresnivån för nya lägenheter på Brobacksgården (cirka 2 500 kronor/månad)  
   bedöms av ansvariga på skolorna vara för hög för att det ska vara intressant.  
   Möjligheter att göre en enklare och billigare planlösning bör undersökas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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