
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 3   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet  2008-04-15  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen Torsås, 2008-04-15, 08.30 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef 
  Henrik Nilsson – Bokor, socialnämndens ordförande  
  Ewy Svensson, socialnämndens vice ordförande  
  Christina Lönnqvist, kultur- och fritidsnämndens ordförande  
  Lennart Adolfsson, byggnadsnämndens ordförande   
  Ann Ludvigsson, miljönämndens ordförande 
  Magnus Svensson, miljönämndens vice ordförande 
  Ingemar Skotheim, tekniska nämndens ordförande 
  
Utses att justera  Sören Bondesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-04-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 147 
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Sören Bondesson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-04-15   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-04-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-05-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 147/08          08/KS0078 
Budgetdialog med ordförande och vice ordförande i nämnderna 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsens ordförande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
 
Syfte med dagens möte är att nämnderna med deltagande av ordförande och vice 
ordförande ges möjlighet att lyfta nämndsspecifika frågor inför kommande budget- 
förutsättningar 2009 – 2011. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisade ett försämrat budgetläge 2008 med en återkoppling 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-03-13 där preliminära budgetförutsättning 
presenterades för åren 2009 - 2011. 
 
Av den redovisade rapporten från ekonomichefen framkom behov av stora 
effektivitetskrav totalt för åren 2009 – 2011. 
 
Socialnämnden 
 
• Individ och familjeomsorgen utökas med 1 socialsekreterare  
• Utökning med två (2) biståndshandläggare  
• Kontaktgruppen Akut behov av gruppboende  
• Hemsjukvården, Struten, mer kostnader för kommunen 
• Hemtjänsten ökar. 

 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Diskussion utifrån rådgivningsrapporten, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Påpekas vikten av ett samarbete mellan social/skolan/kultur och fritid. Eventuellt att 
fritidsgårdsverksamheten läggs under skolan. 
Mindre planeringstid, mer verksamhet. 
 

     Kommunstyrelsen 
 

• mer samverkanslösningar med andra kommuner 
• mer koncerntänkande 
• styrkort 
• offensiv satsning på ökad befolkningsutveckling 
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Fortsättning § 147/08, Budgetdialog med ordförande och vice ordförande i 
nämnderna 
 
Byggnadsnämnden 
 
• Budgetunderskott för 2008 med anledning av plankostnader  
• Utökade personalkostnader 2009. 
 
Miljönämnden 
 
• Djurskyddstillsynen övergår eventuellt till Länsstyrelsen 
 
Tekniska nämnden 
 
• VA, gata/park stort behov av underhåll  
• Projektering av VA söder om Bergkvara 
• Önskemål finns att kunna satsa på utbyggnad av cykelvägar i kommunen. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnderna bedöms ha svårigheter att klara 
effektivitetskrav med den så kallade ”osthyvelmetoden”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från respektives nämnds ordförande och vice ordförande. 
----- 
Exp till 
Ekonomichef Kent Frost 
 
 
 


