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AU § 351/08 
AU § 334/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 - 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna budgetrapport per 2008-10-09. 
 
Budgetrapporten innefattar ramen för 2009 samt förslag på förändringar, resultatbudget 
samt investeringsbudget. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen kommer under tiden fram till 2008-10-28 att informera om nya 
budgetförutsättningar uppstår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
ärendet återkommer på arbetsutskottet sammanträde 2008-10-28. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost att Sveriges Kommuner 
och Landsting har lämnat nya budgetförutsättningar som bygger på reviderad bild av 
den samhällsekonomiska utvecklingen. 
 
För Torsås kommun innebär dessa nya budgetförutsättningar jämfört med budgetrapport 
2008-10-19 totalt minskade skatter och bidrag med 1 Mkr för år 2009. 
 
Förslag till ny resultatbudget daterad 2008-10-28 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet förslag till resultatbudget för 2009 
 
Besparing 1,0 Mkr för förändring av nämnds- och förvaltningsorganisationen fördelas 
 
*  0,5 Mkr, bildningsnämnden 
*  0,5 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden 
*  en minskning på 0,6 % för samtliga förvaltningar 
*  sänkt resultat till 5,0 Mkr 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m kommer inte att ta ställning till några 
förslag vid dagens sammanträde utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde. 
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AU § 351/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Förslag till Investeringsbudget 
 
         Förslag  Plan   Plan 
         2009   2010   2011 
Kommunstyrelsen     0,4 Mkr   0,4 Mkr  0,4 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden   0,2 Mkr   0,1 Mkr  0,1 Mkr 
Socialnämnden      0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden  0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Miljönämnden     0,8 Mkr   0,8 Mkr  0,8 Mkr 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet  2,5 Mkr   1,9 Mkr  1,5 Mkr 
Affärsdrivande verksamhet      19,1 Mkr      22,2 Mkr     11,6 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 352/08         08/KS0150 
Tomtpriser 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 353/08          08/KS0150 
Kopieringskostnader 2009 
 
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 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 354/08           08/KS0152 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 134 att byggnadsnämndens taxor för 2009 
ska följa Svenska Kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt byggnadsnämndens förslag till taxor 2009. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 355/08          08/KS0153 
Anläggningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2009. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till tekniska nämndens förslag med tillägget, ska gälla 
inom nuvarande VA-verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 356/08          08/KS0155 
Brukningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för fast pris (vatten + spillvatten) 200,00 kronor, 
rörligt pris (renvatten) 2,00 kronor. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2008. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 357/08          08/KS0155 
Taxa torgplats 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2009: 
 
1 dag per vecka, 2 000 kronor 
2 dagar per vecka, 3 000 kronor 
3 dagar per vecka, 4 000 kronor 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
 
Torghandel får ske onsdagar, torsdagar och lördagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 358/08          08/KS0156 
Båtplatstaxa 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2008. 
 
      2008     2009 
 
1       1 000 kronor  1 030 kronor 
2       1 085 kronor  1 120 kronor 
3.     705 kronor     725 kronor 
4.     665 kronor          685 kronor 
5.     300 kronor     310 kronor 
6.       1 635 kronor  1 685 kronor 
 
Årsavgifter exklusive mervärdesskatt. 
 
Båtuppställningsplatser          15 kronor per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 359/08          08/KS0157 
Taxa inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 51   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-10-28  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 360/08          08/KS0158 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2009. 
Se vidare aktbilaga. 
 
•••• Hemtjänstavgift per månad, ordinärt och särskilt boende Nivå 4 Omvårdnad 

inklusive service ändras. 
•••• Tillfälliga insatser (service) höjs från 150 kronor per timme till 200 kronor per 

timme. 
•••• Inskriven i hemsjukvården 200 kronor per månad. 
•••• Spistimer 100 kronor per månad. 
•••• Individuellt tillägg vid mattjänst i eget boende regleras enligt statliga regler för 

avgift inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-05-22 § 42 att begär hos kommunstyrelsen att få avvakta 
med förslag till förändrade kostpriser för brukarna 2009 till kostenheten har upprättat 
förslag till interna måltidspriser 2009 samt att få avvakta med förslag till eventuellt 
förändrad taxa för färdtjänsten då särskild utredning pågår. Beslut gällande taxan för 
färdtjänsten kommer att finnas tillgänglig i november 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna samt taxa för färdtjänst. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 361/08          08/KS0159 
Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens 
ansvarsområde 2009. 
 
Frukost för grundskoleelever höjs till 10 kronor,  iövrigt föreslås oförändrade taxor 
2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 362/08          08/KS0160 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden föreslår en nedräkning av befintlig djur- och miljötillsynstaxa med 25 %, 
för att från och med 2009-01-01 övergå till en ren miljötillsynsavgift. I övrigt fortsätta 
med oförändrad ”normaltaxa” och timavgift men avser under 2009, inför 2010, arbeta 
för en övergång till riskbaserad taxa inom miljötillsyn. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 363/08          08/KS0217 
Anslag till fritidsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-09-04 § 188, att upphöra med fribiljetter till elever på 
Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan för att istället satsa på fritidsverksamheten 
i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återkomma med förslag på fritids-
verksamhet inom ramen av cirka 300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 § 268 att kultur- och fritidsnämnden i ett första 
skede får disponera 156 000 kronor av anslaget till fritidsverksamhet till att starta 
verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo samt att återkomma 
under 2008 med förslag på hur resterande skall användas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 § 109, 110 att anslå 20 000 kronor till inköp av 
ytterligare instrument till musikprojekt samt 40 000 kronor för biljettintäktsbortfall som 
blir följden av försöksverksamheten att öka filmintresset hos barn- och ungdomar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 42 att hemställa hos kommun-
styrelsen att få ta i anspråk medel ur anslaget på 300 000 kronor för fritidsverksamhet 
enligt prioriteringsordning: 
 
Öppethållande på TM under 3 lördagar hösten 2008      15 000 kronor 
Utökad personalstyrka på TM måndagar och fredagar    19 000 kronor 
Bidrag till Torsås Atletklubb för att riva mellanväg       6 000 kronor 
Ungdomsprojekt               50 000 kronor 
Inventarier till fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra under 
förutsättning att Söderåkra församling inkommer med skrivelse 
härom                   10 000 kronor 
Utökad personalstyrka på TM onsdagar för att ordna verksamhet 
för handikappade ungdomar              8 000 kronor 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar också § 49 att hemställa hos kommunstyrelsen att 
få ta i anspråk 6 000 kronor ur anslaget som bidrag till Torsås Atletklubb för att 
möjliggöra en rivning av aktuell tegelvägg i sporthallen.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 80 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden ur anslaget på 300 000 kronor för  
    fritidsverksamhet. 
-----  
Exp till: Kommunstyrelsen 
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AU § 364/08            
AU § 335/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – augusti 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,7 Mkr är på grund av ökade underhållskostnader, 
-0,2 Mkr Bergkvara reningsverk, gata/park -0,1 Mkr samt -0,4 Mkr för behov av 
åtgärder inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -0,8 Mkr, ökade kostnader inom individ och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen jämfört med förra prognosen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +2,2 Mkr. Korrespondens- 
gymnasiet +1,0 Mkr, övrig verksamhet +1,2 Mkr, varav särskolan 0,4 Mkr på grund av 
förändrad verksamhet.  
 
Riktpunkt efter augusti = 75 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09:  
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon och barn- och utbildningschef JanEric  
     Assarsson till nästa arbetsutskott för redovisning av respektive nämnders budget-  
     redovisning januari – september 2008 samt 
 
att notera nämndernas budget januari – september 2008. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Skolchef JanEric Assarsson lämnar kommentarer till kontoställning per den 30 
september 2008 gällande grundskola, förskola och Korrespondensgymnasiet. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar differensen från föregående månad. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från skolchef JanEric Assarsson och socialchef Carina Leijon. 
-----  
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AU § 365/08          08/KS0233 
Tidplan budget 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på tidplan för budget 2010, plan 2011 – 
2012. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med att en avstämning från nämnderna på tilldelad ram 
ska ske under hösten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna tidplan för budget 2010, plan 2011 – 2012 samt 
 
att en avstämning från nämnderna på tilldelade ramar ska ske 2009-09-22. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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AU § 366/08 
AU § 348/08          08/KS0211 
VA-anslutning Kvilla by 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har ursprungligen 2005 genom förre detta teknisk chef gett konsult 
Ramböll Sverige AB i uppdrag att ta fram en dricksvatten- och avloppsutredning för 
Kvilla by. Där föreslås det en principlösning för VA i Kvilla by för att lösa problem 
med dricksvatten och föroreningar orsakat av tät bebyggelse, undermålig avloppsrening 
samt geologiska orsaker. I utredningen jämförs olika VA-lösningar ur ekonomisk och 
miljömässig vinkel. 
 
Miljönämnden har gett Ramböll Sverige AB, Sofia Åkerman, uppdrag att uppdatera 
VA-utredningen och redovisa den för berörda. Redovisning har skett till byggnads- 
nämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
samt berörda tjänstemän. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-09-10 § 42 att kommunstyrelsen anslår medel och ger 
tekniska nämnden i uppdrag att projektera för VA-anslutning i Kvilla by till kommunalt 
VA-nät. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att ärendet utgår och återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2008-10-28 samt  
 
att inbjuda miljöchef Jan Andersson till detta sammanträde. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Miljöchef Jan Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har urspungligen 2005 genom dåvarande teknisk chef gett konsult 
Ramböll Sverige AB i uppdrag att ta fram en dricksvatten- och avloppsutredning för 
Kvilla by, där det föreslås en principlösning för VA i Kvilla by för att lösa problem med 
dricksvatten och föroreningar orsakat av tät bebyggelse, undermålig avloppsrening samt 
geologiska orsaker. I utredningen jämförs olika jVA-lösningar ur ekonomisk och 
miljömässig vinkel. 
 
Miljönämnden har gett Ramböll Sverige AB, Sofia Åkerman, uppdrag att uppdatera 
VA-utredningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Sofia Åkerman, Ramböll Sverige AB redovisar VA-utredningen Kvilla by, uppdaterad  
2008-09-06 för byggnadsnämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt berörda tjänstemän.  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 51   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-10-28  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 366/08, VA-anslutning Kvilla by 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efter informationsmötet med Svenskt Vatten 2008-11-20 kallar miljönämnden  
     berörda fastighetsägare till informationsmöte med anledning av VA-situationen i  
     Kvilla By. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
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AU § 367/08           
KS § 244/08            08/KS0028 
Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-15 § 168 att föreslå Kommunfullmäktige att inte 
anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Yrkande, tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att uppdra åt 
kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om en plan-
lösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och bebyggelsen. Redovisas 
till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en eventuell revidering av 
detaljplanen. Yrkar även att kommunen ska bestrida hittills uppkomna kostnader i 
samband med upprättat detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i 
Kalmar. 
 
Bert Appert, tp, Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd instämmer i Håkan 
Algotssons, c yrkande. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB att 
försälja Binnaretorp 2:3 och att projektera ombyggnad av Björken för ändamålet 
barnomsorg/fritidshem i samråd med barn- och utbildningsnämnden. Yrkar även att ta 
ett resonemang med Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar gällande hittills uppkomna 
kostnader i samband med upprättat detaljplaneförslag.    
 
Lena Gustafsson, v instämmer i Rolands Swedestams, s yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras tilläggs- 
yrkande och Roland Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s tilläggsyrkande varvid votering 
begäras. 
 
Vid votering där ja = enligt Rolands Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande och nej = 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras tilläggsyrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras 
tilläggsyrkande. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 367/08, Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07: 
 
att uppdra åt kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om 
     en planlösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och detaljplane- 
     lagt område, som redovisas till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en  
     eventuell revidering av detaljplanen, 
 
att kommunen bestrider hittills uppkomna kostnader i samband med upprättat  
     detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna tilläggsyrkande. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och miljöchef Jan Andersson informerar från 
sammanträffande med Anders Bondesson och Agnetha Persson, Gullabo, markägare i 
anslutning till Prästgården i Gullabo. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg kräver i skrivelse till ansvarig chef för Vatten & 
Samhällsteknik i Kalmar om en dialog om uppkomna kostnader och ansvar för dessa 
omständigheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.      
-----  
Exp till: 
Kommmunstyrelsen  
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AU § 368/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 369/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 370/08          07/KS0042 
KS § 253/08 
AU § 331/08 
AU § 307/08 
KS § 198/08 
AU § 258/08          07/KS0042 
Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram och 
behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås samhälle. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-04-23 § 45 att planprogrammet med de inkomna 
synpunkterna skall ligga till grund för kommande utbyggnad av vägen, samt att 
kommunens bedömning är att genomförandet av utbyggnad av vägen enligt plan-
programmet kan antas medföra en sådan betydande miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras. 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2008-06-13. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 123, att godkänna upprättad miljö-
konsekvensbeskrivning samt att översända denna till kommunstyrelsen och efterhöra 
om detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
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Fortsättning § 370/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Informationsmöte 2008-09-16 i foajen nya kommunhuset med anledning av en eventuell 
påbörjan av detaljplan för ny kommunikationsled, Södra Industriområdet. 
 
Kostnadsberäkning för detaljplanearbete för ny industriväg i Torsås föreligger från 
stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
 
Kostnader för planarbete, med utgångspunkt från upprättat planprogram och MKB 
bedöms till följande: 
 
• Upprätta detaljplanehandlingar bestående av plankarta med bestämmelser, 

planbeskrivning samt genomförandebeskrivning fram till kommunens beslut om 
samråd cirka 85 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 

• Formell handläggning enligt normalt planförfarande, PBL 5:20, till ett pris av cirka 
60 000 kronor (exklusive planprogram). 

• Eventuella revideringar av handlingar, tillägg eller förändringar av planområdet 
föranledda av samråd och utställning går inte att bedöma föres samråd och ingår 
därför inte i ovan angivna kostnader. 

• Grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt tryckning av lagakraftvunna 
handlingar tillkommer till ovanstående kostnadsberäkning. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att återsända ärendet till byggnadsnämnden för komplettering av redovisade  
     kostnadsuppgifter från Eva-Lena Larsdotter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23  
 
Noteringar föreligger från informationsmöte 2008-09-16 gällande ny kommunikations- 
led förbi södra industriområdet i Torsås. Se aktbilaga. 
 
För att belysa vilka fördelar/nackdelar de olika tillvägagångssätten har för fortsatt 
planarbete ställs förfrågan till K-G Edman Vägverket 2008-09-22. 
 
K-G Edman menar att det, med tanke på förutsättningarna, bara finns fördelar med att 
göre en detaljplan för kommunikationsled för att: 
 
• Om det istället ska göras efter väglagen kommer man att behöva överlämna hela 

projektet till Vägverket. Med andra ord är det inte kommunen som antar 
arbetsplanen utan detta sker hos Vägverket. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 51   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-10-28  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 370/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
• Om Vägverket tar över projektet så kommer planprogrammet att behöva göras om 

till en förstudie och miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva anpassas efter 
detta. I detta fall innebär det en tidsförlust och ökade kostnader. 

• Om Vägverket gör arbetsplanen så planläggs endast själva vägen. Om kommunen 
detaljplanelägger vägen kan man ”hänga på” områden i anknytning till vägen, 
exempelvis industrimark, om så önskas.  

 
Genomförandefrågorna påverkas inte av vilken typ av plan som används. Detta är 
avhängt till vem som är väghållare i området. Inget hindrar att Vägverket är väghållare 
av en ny väg även om vägen planläggs av kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23  föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att skicka miljökonsekvensbeskrivning på remiss för att  

förankra dess avgränsning med Länsstyrelsen och samla in synpunkter från berörda  
inför fortsatt planarbete. Därefter beslutas om planarbetet ska ske genom att upprätta  
detaljplan eller vägplan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att skicka miljökonsekvensbeskrivning på remiss för att  

förankra dess avgränsning med Länsstyrelsen och samla in synpunkter från berörda  
inför fortsatt planarbete. Därefter beslutas om planarbetet ska ske genom att upprätta  
detaljplan eller vägplan. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kompletterande uppgifter föreligger från stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
 
Beräknad kostnad 180 000 kronor, kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, 
annonskostnader samt laga kraftvunna handlingar beräknas till 100 000 kronor. Summa 
cirka 280 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för kommunikationsled,  
     Södra Industriområdet i Torsås kommun, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2009 samt 
 
att notera redovisningen från stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
-----  
Exp till: Byggnadsnämnden  
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AU § 371/08          08/KS0037 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommy Gabrielsson, Fredrik Håkansson och Kristina Berlin WSP Karlskrona 
tillsammans med eknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Ledningssträckning från Bergkvara reningsverk till Grämnekulla vid Blekinge gränsen. 
 
Fakta om projektet 
 
Antal nya fastigheter som ansluts: cirka 360 stycken 
Antal mil ledningsschakt: cirka 2,7 mil 
Antal nya spillvattenpumpstationer: 5 stycke med överbyggnad 

  cirka 13 stycken utan överbyggnad  
  cirka 40 – 60 stycken villapumpstationer 

Antal nya tryckstegringsstationer för vattenledningsnätet: 1 styck i Järnsida (preliminär 
uppgift) 
Ledningsdimensioner: Spillvatten (självfallsledningar) ø160-250 mm 
                                    Spillvatten (tryckledningar) ø50-140 mm 
          Vatten ø50-160 mm 
 
Översiktlig kalkyl 
 
Beräknad kostnad:      cirka 42 miljoner 
Tillägg för diverse oförutsätt 15 %,  cirka 6 miljoner 
Summa:         cirka 48 miljoner 
 
Kostnad per fastighet (360 stycken) cirka 133 000 kronor 
Pris per meter ledningsschakt:   cirka 1 800 kronor 
 
Alla priser exklusive mervärdesskatt. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efter informationsmötet med Svenskt Vatten 2008-11-20, ska kommunstyrelsen 
     tillsammans med tekniska nämnden kalla berörda fastighetsägare till informations-  

möte gällande VA söder Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 372/08 
KF § 86/08 
KS § 222/08 
AU § 272/08 
AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Skytteförening ansöker om bidrag om 130 000 kronor till en nyanläggning av 
en 50 meters bana för korthållsskytte. Banan kommer att hålla internationell standard 
och tillsammans med luftgevärshallen som ligger i direkt anslutning kommer det att bli 
ett regionalt skyttecenter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning samt 
 
att en återkoppling sker till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 28 att avslå framställan, då 
anläggningen av banan påbörjats och då det är nämndens policy att i det läget ej 
tillstyrka investeringsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att infordra en verksamhetsberättelse samt  
      en information om verksamhetens utvecklingen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Föreningsberättelse samt skrivelse från Svenska Sportskytteförbundet föreligger från 
Gullabo Skytteföreningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Sören Bondesson, s och Bert Appert, tp 
yrkar bifall till att bevilja investeringsbidrag med 60 000 kronor för anläggande av en  
50 meters bana för korthållsskytte. 
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Fortsättning § 372/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-09-02 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Hans-Olof Berg, c, Roland Swedestam, s och 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med anledning av antagen 
policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommunfullmäktige 
2004-10-20 § 65. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut efter som 
fullmäktige antog 2004-10-20 § 65 en policy för investeringsbidrag till föreningar i 
Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Lena Gustafssons, v med fleras yrkande att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett 
investeringsbidrag med 60 000 kronor med anledning av den stora satsning och PR som 
föreningen har gjort för Torsås kommun. Finansiering sker genom ianspråktagande av 
budgeterade medel för Småland Sydost, verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för antagen policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun. 
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Fortsättning § 372/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp, Hans-Peter Ludwig, c, Lena 
Gustafsson, v och Marcus Johansson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med anledning av 
antagen policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommun-
fullmäktige 2004-10-20 § 65. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige 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 
Mona Magnussons, m avslagsyrkande avges 27 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 avstod. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
M-gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Föreläggande daterad 2008-10-13 föreligger från Länsrätten i Kalmar Län angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, Gullabo Skytteförening. 
 
Jan-Erik Persson, Torsås har till Länsrätten i Kalmar län överklagat Kommun-
fullmäktiges beslut 2008-09-17 § 86 gällande beviljat investeringsbidrag till Gullabo 
Skytteförening. 
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Fortsättning § 372/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Torsås kommun får tillfälle att inkomma med skriftligt svar till Länsrätten i Kalmar län 
senast 2008-11-14. 
 
Yttrande i ärendet föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
-----  
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 373/08          08/KS0220 
Skrivelse gällande Applerums-området 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Jan-Erik Persson, Torsås gällande området Gunnilkroka 
1:6, Applerum 4:19 och 4:6, område öster om Gunnilkrokavägen. 
 
Jan-Erik Persson uppmana Torsås kommun upphäva beslutet om att sälja mark och 
istället sälja området till bönderna i närheten av området. Då kan den fina kulturmiljön i 
odlingslandskapet bevaras. Stenmurar, åkerholmar och trädalléer är idag skyddade och 
får ej tas bort i odlingslandskapet. Det bästa för miljön är att inte bygga några nya hus i 
området. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från Jan-Erik Persson. 
-----  
Exp till: 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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AU § 374/08 
AU § 300/08 
AU § 29/08           08/KS0024 
Markdisposition Hackspetten 5, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Hackspetten 5 i Bergkvara frågar om enklaste sättet att gå vidare 
med att få köra in på sin fastighet. Fastigheten nyttjas som fritidsboende. 
 
Fastigheten gränsar till Kungsvägen med staket. Vid staketet finns en öppning vid ett 
lämpligt ställe för inkörning till tomten, men just vid detta ställe finns två stycken VA-
brunnar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på dispositionsavtal, 
     för att nyttja del av grönområde för infart till fastigheten Hackspetten 5 från  
     Abborregatan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på servitutsavtal föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att ändra servitutsavtalet till ett dispositionsavtal, därefter åter till arbetsutskottet för  
     beslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Förslag på dispositionsavtal mellan Torsås kommun och Matti Merivirta föreligger 
gällande rätt till markdisposition av ett område inom fastigheten Bergkvara 2:1.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till dispositionsavtal mellan Torsås kommun och Matti  
     Merivirta gällande rätt till markdisposition av ett område inom fastigheten Bergkvara  
     2:1 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat dispositionsavtal. 
-----  
Exp till: 
Matti Merivirta 
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AU § 375/08 
AU § 273/08 
AU § 264/08          08/KS0185 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Jan-Olof Olsson, Gunnilkroka om att få förvärva mark på del 
av Gunnilkroka 1:6, cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. Jan-Olof arrenderar idag marken 
av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att fortsätta överlägga med Jan-Olof Olsson om att få förvärva mark på del av  
     Gunnilkroka 1:6. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt för del av fastigheten Gunnilkroka 1:6 innefattande 
     tomtpris á 9 kronor kvm samt  
 
att kommunen erhåller vägservitut, 4,5 m bred, över det försålda området (gamla järn-  
     vägsbanken).  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Jan-Olof Olsson föreligger 
gällande förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6 cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 376/08 
AU § 263/08          08/KS0182 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås om att få 
förvärva mark på del av Gunnilkroka 1:6 för uppförande av ett enfamiljshus med 
tillhörande dubbelgarage, enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att under förutsättning att Anders Eriksson erhåller ett positivt förhandsbesked för  
     byggnation av bostadshus från byggnadsnämnden, kommer förslag till köpekontrakt  
     att upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-10-06 § 187, att meddela Anders Eriksson och Malin 
Simonsson att nämnden är positiva till nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage 
på fastigheten Gunnilkroka 1:6 del av. 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin 
Simonsson föreligger gällande förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6  
cirka 12 000 kvm enligt kartutdrag. Se vidare aktbilaga. 
 
Enligt telefonsamtal 2008-10-27 med Anders Eriksson vill han avvakta med ärendet tills 
överklagande tiden utgår (2008-10-31) gällande beviljat förhandsbeskedet från 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 377/08 
AU § 345/08 
AU § 324/08              
AU § 379/07             07/KS0221 
Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-09-06 § 191 att teckna ett 3-årigt 
båtavtal med Garpens Vänner, att en årlig ekonomisk rapport ska inlämnas samt att 
finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 
 
Avtalet gäller från och med 2006-01-01 till och med 2008-12-31. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med representanter 
från Garpens Vänner med anledning av att avtalet upphör att gälla 2008-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Med ett nytt båtavtal vill Garpens Vänner säkra tillgängligheten för allmänheten till 
bland annat fyrplatsen Garpen, vindkraftsparken Utgrunden 1 samt kunna erbjuda 
båtturer för turister sommartid. Inför omförhandling om ett nytt avtal från och med 
2009-01-01 anser styrelsen att det nuvarande årliga driftsbidraget måste utökas om 
förening ska kunna behålla båten Kronan. 
 
Garpens Vänner begär härmed bidrag enligt trappmodell, det börjar med 125 000 kronor 
och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000 
kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
 
Garpens Vänner vill erbjuda exempelvis alla barn i årskurs 5 i Torsås kommun 
möjlighet att kostnadsfritt göra ett dagsbesök på fyrplatsen Garpen. Besöket görs 
möjligt tack vare ett samarbete med Garpens Vänner och genom kommunens 
driftsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23:  
 
att bjuda in representant för Garpens Vänner och turismansvarig till arbetsutskottet  
     2008-10-09 för redovisning av Garpens Vänners fortsatta verksamhet på Garpen  
     samt 
 
att turismansvarig redovisar turismverksamheten 2008. 
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Fortsättning § 377/08, Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Frida Portin och Lars Östman Garpens Vänner föredrar ärendet. 
 
Information lämnas om målet med båten Kronan samt historik från år 1993 då 
föreningen Garpens Vänner bildades. Se vidare aktbilaga. 
 
Upprättad balansrapport gällande 2008-01-01 – 2008-09-30 överlämnas.  
 
Arbetsutskottet beslutar  2008-10-09: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2008-10-28. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till att lämna bidrag till Garpens Vänner. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna nytt avtal i fem år med Garpens Vänner från och med 2009, 
 
att bevilja Garpens Vänner bidrag enligt trappmodellen, det börjar med 125 000 kronor  
     och avtar sedan med 25 000 kronor per år (det vill säga 125 000 kronor år 1, 100 000  
     kronor år 2 och så vidare) för att inom 5 år vara helt bidragsoberoende. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 378/08          08/KS0228 
Jämförelsenätverk, En landsomfattande satsning på jämförelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detta projekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i 
olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Till skillnad från många 
andra nätverk kommer inriktningen att vara att försöka finna sambandet mellan 
kostnader och kvalitet. Vidare att i samband med detta skapa en arbetskultur där 
kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att 
förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på 
kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. 
 
Projektet bedrivs i form av lokala nätverk på kommunledningsnivå där varje nätverk 
omfattar sex till tio kommuner. I varje kommun finns en projektledare som har till 
uppgift att leda arbetet i den egna kommunen. 
De lokala nätverkens arbete stöds från förbundet genom en processledare som 
organiserar nätverksarbetet och bistår med kompetens och råd i det praktiska arbetet i de 
enskilda kommunerna. Projektet svarar för kostnader för nätverkets processledare samt 
de kostnader som är förknippade med framarbetande av olika stöd. 
 
Varje nätverk förslås genomföra undersökningar inom minst två områden (grundskola, 
äldreomsorg, IFO eller motsvarande) per år. Genomförda undersökningar dokumenteras 
i en rapport som efter godkännande av varje kommunledning offentliggörs. 
 
Varje deltagande kommun svarar för de kostnader som man har för arbetet i den egen 
kommunen. Detta inkluderar kostnader för den lokala projektledaren och arbetet med att 
ta fram de kompletterande indikatorer som nätverket beslutar om. Erfarenhetsmässigt 
kräver två undersökningar per år cirka 5 – 10 % av en heltidstjänst, för kommunens 
projektledare. Projektet beräknas pågå under tre år. Det står emellertid varje kommun 
fritt att när som helst hoppa av nätverket. 
 
Torsås kommun medverkar tillsammans med kommunerna i Åtvidaberg, Hultsfred, 
Vimmerby, Uppvidinge och Högsby. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till att medverka i projektet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medverka i projektet Jämförelsenätverk, 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som projektledare för Torsås kommun. 
 
att en avrapportering ska ske i slutet av 2009. 
-----  
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AU § 379/08 
AU § 344/08          08/KS0188 
Förslag nämndsorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den politiska arbetsgruppen för förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation över- 
lämnar förslag på ny organisation till ledamöterna i arbetsutskottet.  
 
Arbetsgruppen föreslår fyra förvaltningar och fem nämnder. 
 
Förvaltning för ledning och administration (kommunstyrelsen) 
Socialförvaltning (socialnämnden) 
Bildningsförvaltning (bildnings- nämnden) 
Samhällsbyggnadsförvaltning (bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden).  
 
Politisk organisation: 
Kommunstyrelse   11,  arbetsutskott 5, personalutskott 3 
Bildningsnämnd     9,  arbetsutskott 3 
Socialnämnd      9,  arbetsutskott 3 
Bygg- och miljönämnd   9,  arbetsutskott 3 
Teknisk nämnd     5  
 
Krav ställs från Allianspartierna om förändring ska ske från 2009-01-01 måste alla fem 
nämnderna väljas om för att Allianspartierna ska kunna omfördela nämndsplatserna 
partierna emellan. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att notera förslaget från den politiska arbetsgruppen, 
 
att snarast möjligt inleda fackliga förhandlingar, 
 
att påbörja rekrytering av samhällsbyggnadschef/förvaltningschef  
 
att i rekryteringsprocessen framgår att rekryteringen genomförs under förutsättning att  
     Kommunfullmäktige beslutar om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation  
     samt 
 
att arbetsgruppens organisationsförslag återkommer för besluta i arbetsutskottet 
     2008-10-28, för beslut i Kommunfullmäktige 2008-11-26. 
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Fortsättning § 379/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Konsekvensbeskrivning av organisationsförändring/nämndsförändring föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att i alla fem nämnderna ska nämndsplatserna väljas om samt 
att mandaten ökas till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat- 
period. 
 
Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att fackliga förhandlingar är slutförda, fastställa ny nämnds 
     och förvaltningsorganisation från och med 2009-01-01, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna, samt  
 
att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat-  
     period. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 380/08          09/KS0001 
Sammanträdestider 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2009 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari   20     Augusti   4, 25 
Februari   10, 24    September  8, 22 
Mars    10, 24    Oktober   6, 20, 27 
April    7, 21    November   10, 24 
Maj    12, 26    December   8 
Juni    9 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari   27     Augusti   18 
Februari   17     September  15 
Mars    17     Oktober   19 
April    14     November   17 
Maj    19     December   15 
Juni    15 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari   13     Augusti   11 
Februari   3     September  1, 29 
Mars    3, 12, 31   Oktober   -- 
April    --     November   3 
Maj    5     December   1 
Juni    2 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
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Fortsättning § 380/08, Sammanträdestider 2009 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari   28     September 23 
Februari   25     Oktober  21 
Mars    25     November  25 
April    29     December  16 
Maj    27  
Juni    16  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 25 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, personalutskottet samt 
     kommunstyrelsen med förändring att arbetsutskottet börjar klockan 08.00, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2009 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 381/08          0//KS0161 
Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Programmet Uthållig kommun pågår mellan juni 2008 – juni 2011 och är ett tätt 
samarbete med Energimyndigheten.  
 
Kommunen har påbörjat arbetet med att starta upp en arbetsgrupp bestående av kostchef 
Ann Eklund, folkhälsosamordnare Karolina Eriksson, Ingemar Skotheim Torsås 
Fastighets AB, information- och säkerhetsansvarig Ulrika Widell samt miljöinspektör 
Annika Åberg – Persson. I arbetsgruppen kommer även den ny energirådgivaren ingå.  
 
Gruppens främsta uppgift är att sammanställa en uthållighets strategi för kommunen 
som ska antas i början av 2009. 
 
Energimyndighetens krav är att programmet ska förankras politiskt därför bör 
styrgruppen i programmet bestå av politiker. För att få en lagom stor grupp så föreslår 
kommunchef Tommy Nyberg och kontaktperson för Uthållig kommun Annika Åberg – 
Persson att kommunstyrelsens arbetsutskott ingår i styrgruppen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgruppen. 
----- 
Exp till: 
Kontaktperson för Uthållig kommun Annika Åberg - Persson 
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AU § 382/08          08/KS0222 
Avgifter för utomlänspatienter hemsjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vårdavgifter inom hemsjukvården för patienter som inte är folkbokförda i Torsås 
kommun. 
 
Med vårdavgifter avses här den avgift Torsås kommun kan ta ut av den huvudman där 
patienten är folkbokförd. 
 
Riksavtal finns som reglerar vård utom länet. Torsås kommun följer grunderna i avtalet. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram rekommendationen för avgifts-
nivån, för närvarande 570 kronor per besök. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-09-25 § 78 att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår avgiften till 570 kronor 
per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 383/08          08/KS0027 
Finansieringsmodell/Kontaktperson Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna inom leaderområdet betalar sin andel av överenskommen budgeterad 
medfinansiering en gång per år i januari månad efter fakturering från föreningen Leader 
Småland Sydost. Utbetalning endast en gång per år innebär minsta möjliga 
administration för såväl kommunerna som föreningen. Dessutom kan föreningen utan 
fördröjningar betala ut medfinansieringsbeloppet (30 % av beviljat stödbelopp) till de 
olika projektägarna. 
 
Inbetalda medel bokförs på balanskonton för respektive kommuns andel av den 
offentliga finansieringen. Likaså finns separata bankkonton för varje kommuns andel, 
eftersom även erhållna räntor på dessa medel ska läggas till den offentliga med-
finansieringen. 
 
Handläggning av projektansökningar: 
 
Mindre projekt – nivå medfinansiering max 50 000 kronor 
Projekt ansökan bereds av presidiet som ger förslag till beslut. Beslut fattas i arbets- 
utskottet med information om samtliga beslut till styrelsen. 
 
Medelstort projekt – nivå medfinansiering max 300 000 kronor 
Projektansökan bereds av verksamhetsledaren och i arbetsutskottet. Beslut tas i 
styrelsen, som i enlighet med stadgarna är beslutför när antalet ledamöter överstiger 
hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Beslut fattas med kvalificerad (3/4) 
majoritet. 
 
Större projekt – nivå medfinansiering 300 000 kronor och däröver 
Projektansökan bereds av verksamhetsledaren samt i arbetsutskottet. Parallellt går 
ärendet på snabbremiss till respektive kommun för yttrande innan projektärendet tas upp 
för beslut på nästkommande styrelsemöte. Enskilda kommuner ska inte ha ”vetorätt” att 
stoppa ett projekt som föreningens styrelse har tagit beslut om. 
 
I den händelse någon kommun skulle motsätta sig medfinansiering till ett visst projekt, 
fördelas den offentliga medfinansieringen på övriga kommuner i området. 
 
Efter positivt beslut har fattats av styrelsen i föreningen Leader Småland Sydost går 
projektansökan vidare till Länsstyrelsen och därefter till Jordbruksverket för att 
tillförsäkra att projektet inte strider mot Landsbygdsprogrammets intentioner innan 
projektet slutgiltigt beviljas stöd. 
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Fortsättning § 383/08, Finansieringsmodell/Kontaktperson Leader Småland Sydost 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna den föreslagna finansieringsmodellen samt 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg som kontaktperson mot verksamhetsledare för  
     Leader Småland Sydost. 
-----  
Exp till: 
Leader Småland Sydost 
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AU § 384/08 
AU § 260/08 
KF § 57/08           08/KS0135 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/timme på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från Lola 
Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan på en omläggning/förbifart av 
E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av hastigheten 
minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar bullret för de boende i 
området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband med ombyggnaden av 
genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-09-23 § 157, att begäran avslås om 30 km/h med 
motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort vid ombyggnad för några år sedan 
tillsammans med befintliga övervakningskameror anses fullt tillräckligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08           08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen samt 
     om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 
Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen får i 
uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då möjlighet 

att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag från 
Riksidrottsförbundet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
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Fortsättning § 385/08, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric Assarssons 
upprättade underlag, utredning angående en eventuell konstgräsplan i Torsås kommun 
till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning samt  
     uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras arrangemang i 
     ärendet.  
-----  
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AU § 386/08          08/KS0234 
Jubileumsfest 50 år 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Korrespondensgymnasiet om att få servera öl och vin vid 
deras 50 års jubileum 2008-11-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillstyrka Korrespondensgymnasiets begäran om att få servera öl och vin vid deras 50  
     års jubileum 2008-11-21. 
-----  
Exp till: 
Korrespondensgymnasiet 
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AU § 387/08          08/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om sammanträffande med Faurecia Exhaust 
System AB med anledning av lagda varsel. 
----- 


