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Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-05-29, 08.30 – 12.15  
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c, 08.30 – 11.00 
  Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Lena Gustafsson, v, ej tjänstgörande ersättare 08.30 – 10.00 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef, § 218 - 221 
  Göran Pettersson, Alf Eriksson, SPP § 218 
   
  
  
Utses att justera Mona Magnusson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-05-30 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 218 - 225 

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

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum  2007-05-29   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2007-05-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-06-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 218/07 
BB § 2/07 
KS § 64/07                 07/KS0064 
Informationsdag med SPP 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredrogs av Göran Pettersson, Lars Karlsson och Alf Eriksson från SPP. 
 
Syftet med dagen är att ge beslutsfattarna en bra kunskapsgrund att stå på för 
kommande beslut i pensionsfrågan. 
 
Redovisning av pensionsskuld: 
 
• Pensionsskuld före 1998 tas upp som ansvarsförbindelse 
• Pensionsskuld från och med 1998 redovisas i balansräkningen 
• Premien redovisas som kostnad i resultaträkningen 
• Löneskatt vid pensionsutbetalning eller när premie betalas. 

 
Ansvarsförbindelse: 
 
Plus:         Minus: 
Belastar inte balansräkning   Ger inte en ”rättvisande” bild 
Ingen likviditet behövs innan 
utbetalning       Man skjuter problemen framför sig 
Låga kostnader      Svårt att motivera ett skatteuttag innan 
          Utbetalning är aktuell 
Balansräkningen – verksamheten: 
 
Plus:         Minus: 
Låga administrativa kostnader  Medlen är tillgängliga för andra ändamål 
Egen kontroll av tillgångarna  Ingen reell avkastning på skuldbeloppet 
Ingen avkastningsskatt    Pedagogiska problem – balanskravet 
 
Balansräkning – särskild förvaltning: 
 
Plus:         Minus: 
Möjlighet att påverka placeringen Nödvändigt med viss egen kompetens om  
          förvaltning 
Ingen avkastningsskatt    Medlen är tillgängliga för andra ändamål 
Låga administrativa kostnader 
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Fortsättning § 218/07, Informationsdag med SPP 
 
Stiftelse: 
 
Plus:         Minus: 
Medlen kan endast användas  Stiftelsen betalar avkastningsskatt 
till pensioner 
Stiftelsen beslutar om förvaltningen 
Stiftaren har full insyn 
Relativt låga omkostnader 
Möjlighet att ta gottgörelse vid 
Pensionsutbetalning 
 
Försäkring – ovillkorad: 
 
Plus         Minus 
Försäkringsbolaget säker-   ”Återtag” ej möjligt 
ställer pensionslöftet 
Krymper balansräkningen   Avkastningsskatt 
Minskar risken för planerade  
ändringar av pensionsskulden 
 
Försäkring – villkorad: 
 
Plus:         Minus: 
Olika former av villkor för   Skulden tas upp i balansräkning 
utbetalning kan tillämpas 
Avsatta medel kan återvinnas  Avkastningsskatt 
Fri utformning 
 
Pensionsskuld – ansvarsförbindelsen 
Förändring mellan år 2005 och 2006 för Torsås kommun 
 
          Kronor 
Ingående balans 2006-01-01  92 285 000 
Räntejustering från 3 % till 2,5 %   7 291 000 
”Avskaffat” ädelbidrag      9 994 000 
Övrig förändring – ränta,  
indexering mm        1 776 000 
Utgående balans 2006-12-31     111 346 000 
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Fortsättning § 218/07, Informationsdag med SPP 
 
Förslag lämnas av SPP på beslut: 
 
1. Övergång till premiebetalning för nyintjänande 
2. Inlösen i försäkring av aktuella avsättningar i balansräkning, inklusive individuell 

del 
3. Ta fram förslag till ”säkerställande” av befintlig ansvarsförbindelse 
4. Inventering av olika finansieringslösningar 
5. Redovisning av punkt 3 och 4 under april 2007. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam tackar för en intressant och givande 
eftermiddag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-01: 
 
att notera informationen.  
 
Budgetberedningens behandling 2007-05-22 
 
Vid dagens sammanträde utlämnas upprättat förslag av SPP på finansiell strategi för 
pensionsskulder för Torsås kommun. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-05-22: 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-05-29. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-29 
 
Ärendet föredrogs av Göran Pettersson och Alf Eriksson från SPP. 
 
Torsås kommun skuldför sina pensionsåtaganden, dels i balansräkningen dels som en 
ansvarsförbindelse. Det innebär att framtida skatteintäkter betalar framtida löpande 
pensionsutbetalningar. Om 10 till 20 år kan en ökad belastning antas då relativt många 
pensionärer ska ha sina pensioner utbetalda samtidigt som nya avsättningar ska göras. 
 
Torsås kommuns pensionsskuld 2006: 
 
Den totala pensionsskulden, inklusive löneskatt tas i bokslutet upp till 158,7 miljoner 
kronor fördelat på: 
 
Balansräkning = 20,3 miljoner kronor 
Ansvarsförbindelsen = 138,4 miljoner kronor. 
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Fortsättning § 218/07, Informationsdag med SPP 
 
 
Pensionsskuld i balansräkningen: 
 
Avgiftsbestämd del = 9 090 000 kronor 
Förmånsbestämda ålderspensioner = 2 878 000 kronor 
Övrigt = 4 330 000 kronor 
(Exklusive löneskatt). 
 
Aktivitet             Tidpunkt 
 
Avsättningar för det individuella valet från 98/99  
ställs till de anställdas förfogande      Mars 2008 
- En omvalsomgång med information till anställda November 2007  
 
Premier betalas för den förmånsbestämda ålders- 
pensioner             September 2007 
 
Inlösen av övriga avsättningar i balansräkningen  Kvartal 1 2008 
 
Ansvarsförbindelsen ska vara inlöst eller täckas av 
medel avsatta till särskild förvaltning motsvarande 
lägst 40 % av pensionsskulden       2015 
 
Genomgång av övervärden i vissa anläggnings- 
tillgångar             Oktober 2007 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram förslag på finansiering på hela samt  
      delar av pensionsskulden, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde i augusti 2007 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
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AU § 219/07             07/KS0129 
Delegation – överskottslikviditet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost om kommunens 
likviditetssituation, varvid konstateras att behov föreligger om kortsiktig placering av 
överskottslikviditet. 
 
Ekonomichefen framhåller även att likviditetens storlek bör hållas på en sådan nivå att 
ungefär en månads betalningsberedskap erhålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att beslut i ärendet tas på kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-30 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 221/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till länsmöte angående Transport-Klimp 2008-
2012 2007-06-20 samt till Fossilbränslefri tillväxt – en möjlighet för Kalmar län  
2007-06-08. 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att utbildning av balanserade styrkort kommer 
att ske under en dag i augustimånad 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att arbeta vidare med utbildningen av balanserade 
     styrkort och återkomma med förslag till program till arbetsutskottets sammanträde  
     2007-06-12 samt 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
-----   
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 222/07             07/KS0122 
Avtalsförslag, övertagande av vägbelysning Torsås kommun och E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalsförslag för övertagande av vägbelysning mellan Torsås kommun och E.ON Elnät 
Sverige AB har upprättats. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 57 att föreslå kommunstyrelsen att teckna 
överlåtelseavtal av gatu- och vägbelysningsanläggningar med förutsättning att följande 
ändringar i liggande avtalsförslag tillgodoses: 
 
• Alla belysningsstolpar skall besiktigas av opartisk besiktningsman och bekostas av 

E.ON Elnät (§ 6 punkt 5) och att påtalade anmärkningar åtgärdas. 
• Alla belysningsstolpar skall märkas upp i löpande nummerserie (§ 6 punkt 4). 
• Att belysningsanläggningen överlåts i elsäkert utförande med garantitid om 5 år 

gällande eventuellt dolda fel från och med besiktningsdagen. 
• Att mätning endast blir aktuell vid nybyggnation och att schablonmätning kommer 

att användas i orörda anläggningar. 
• Att inte överta leveransskyldigheten av spänning till annan vägbelysningsanläggning 

om denna anläggning matas från den överlåtna anläggningen. 
• Att få redovisat de senaste årens åtgärder gällande förnyelsepengar som har ingått i 

gällande avtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
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AU § 223/07              
AU § 200/07 
AU § 140/07             07/KS0017 
Hallagärde avfallsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-03-20 § 140 att ansvaret för Hallagärde 
avfallsanläggning fortfarande ligger kvar på tekniska nämnden/kommunalteknik. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 55 att kalla representant från kommun-
styrelsens arbetsutskott för att utreda hur skötseln av Hallagärde avfallsanläggning skall 
ske i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
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AU § 224/07             07/KS0125 
Bildande av arbetsgrupp för badplatser, vandringsleder med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 49 att hemställa hos kommunstyrelsen att en 
politikerstyrd arbetsgrupp bildas bestående av representanter från kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och Vågen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå tekniska nämndens framställan samt 
 
att till arbetsutskottets sammanträde 2007-06-12 bjuda in turismansvarig 
     Stine Breum Appelqvist för en redovisning av kommunens badplatser med mera. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
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AU § 225/07 
KS § 117/07             05/KS0194 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-02 delges ledamöterna skrivelse från Ola 
Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening. 
 
I skrivelsen meddelar att Södra Kärrs Samfällighetsförening att beslut fattats om att 
prioritera ett samarbete med Karlskrona kommun. Orsaken till detta är att Karlskrona 
kan erbjuda en snabb lösning, medan från Torsås sida inte erbjuds en lösning på 
överskådlig tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att invänta svar först från Länsstyrelsen gällande 
tillståndsansökan innan ett fortsatt arbete med en VA-utbyggnad påbörjas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-29 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 74 att tekniska nämnden förutsätter att 
kommunstyrelsen hanterar frågan med Karlskrona kommun. 
 
Skrivelse daterad 2007-05-14 föreligger från Ola Hermansson, Södra Kärrs 
samfällighetsförening där han vill ha en förklaring på Torsås kommuns agerande i 
frågan. 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet genom Bert Appert yrkar att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett 
VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
Anläggningen ska betalas solidariskt av alla inom området berörda. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till torsåspartiets yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om  
     Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. Anläggningen ska betalas solidariskt  
     av alla inom området berörda, 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-06-12. 
-----  
Exp till: 
Ola Hermansson, Södra Kärrs samfällighetsförening 
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AU § 225/07             07/KS 
Markförsäljning Torsås 2:42 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Intresse finns från Björns Containerservice att köpa del av fastigheten Torsås 2:42, 
4 000 – 5 000 kvm för uppställning av fordon, containrar mm. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till en markförsäljning på del av fastigheten Torsås 2:42, 
      4 000 – 5 000 kvm till Björns Containerservice. 
-----  
Exp till: 
Björns Containerservice  

 
 
 


