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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-11-11, 08.30 – 08.45 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Hans-Olof Berg, c tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Irma Folkesson, c ej tjänstgörande ersättare 
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 389 
   
   
   
  
Utses att justera  Bert Appert 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-11-11 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 388 - 389  
    
 Ordförande Roland Swedestam   
    
 Justerande Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-11-11   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-11-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-12-03 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 388/08          08/KS0243 
Applerum 5:23 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken samt samråd enligt 12 
kap 6 § miljöbalken Mörebyggen AB har hos Länsstyrelsen ansökt om vatten-
verksamhet för anläggande av konstgjord sjö/våtmark samt för hantering av massor på 
fastigheterna Applerum 5:23 med flera i Torsås kommun. 
 
Våtmarken ska dämmas upp till tillståndsgiven bottennivå enligt Applerums 
regleringsföretag från 1910, +8,25 möh vid aktuellt läge. 
 
Yttrande i ärendet ska göras skriftligt till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar senast  
2008-11-28, dnr 535-11262-08. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun som ägare till angränsade mark Torsås 2:42  har ingen erinran mot  
     den sökta vattenverksamhet för anläggande av konstgjord sjö/våtmark samt för  
     hantering av massor på fastigheterna Applerum 5:23 med flera i Torsås kommun, 
 
att yttrandet avser enbart påverkan på kommunens egna mark, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 389/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden 
redovisar i budgetuppföljningen för januari –oktober 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Kommunstyrelsens underskott beräknas uppstå inom kostverksamheten med -1,9 Mkr. 
0.6 Mkr av underskottet består av lägre intäkter och bör motsvaras av överskott inom 
köpande förvaltningar. I övrigt överskrids verksamheten fysisk planering med 0,8 Mkr 
som förutsätts finansieras av reserven på 1 Mkr. Dessutom är sparbeting 400 Tkr ej 
finansierat. 
 
Tekniska nämndens överskridande -0,6 Mkr är 150,0 Tkr på grund av ökade 
underhållskostnader, Bergkvara reningsverk samt -0,4 Mkr för behov av åtgärder inom 
bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse -1,6 Mkr, den ökade negativa avvikelsen jämfört med 
tidigare uppstår inom äldreomsorgen som inte har fått den nedgång i vårdtyngd som 
tidigare prognoser har gett förväntningar om. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse med +1,7 Mkr.  
 
Riktpunkt efter augusti = 83 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att diskutera situationen inom kostenheten med  
     berörda förvaltningar,   
 
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av förändringar i kost-  
     organisationen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att omgående införa inköpsstopp för samtliga förvaltningar inom Torsås kommun samt 
 
att notera nämndernas budget januari – oktober 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 


