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AU § 105/09 
AU § 69/09           08/KS0266 
Årsredovisning 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bokslutet för 2008 för Torsås kommun visar på ett överskott om 0,8 Mkr vilket är  
4,2 Mkr sämre än budget. Koncernen Torsås kommun lämnar 2008 ett överskott på 
totalt 2,7 Mkr. Kravet på ekonomisk balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna är således tillgodosett. 
 
Resultatet når däremot inte upp till Torsås kommuns finansiella mål på 6 Mkr för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Nämnderna lämnar 2008 ett totalt budgetunderskott på 3,7 Mkr. Som framgår av 
driftredovisningen lämnar kommunstyrelsen 2 Mkr i underskott och socialnämnden  
3,7 Mkr i underskott. Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2,2 Mkr i överskott. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg i beslutet att inom kommunstyrelsens verksamhets- 
område tas fram verksamhetsredovisning och nyckeltal som underlag för jämförelse av 
utfall 2009. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, v tilläggs- 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna årsredovisning till de förtroendevalda revisorerna för granskning. 
 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tas fram verksamhetsredovisning och  
     nyckeltal som underlag för jämförelse av utfall 2009. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna årsredovisningen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 106/09          09/KS0095 
Årsredovisning, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 107/09           09/KS0096 
Årsredovisning, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 108/09          09/KS0097 
Årsredovisning, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 109/09          09/KS0098 
Årsredovisning, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 110/09          09/KS0033 
Kompletteringsbudget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2008 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kostenheten, Utrustning samt dataprogram 189 000 kronor  Projekt 1253 
 
Tekniska nämnden 
 
Lastmaskin          222 000 kronor Projekt 1301 
Bergkvara vattenverk       200 000 kronor Projekt 1308 
Bergkvara reningsverk         95 000 kronor Projekt 1327 
Gator i tätort          236 000 kronor Projekt 1303 
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen   10 000 000 kronor Projekt 1355 
Bergkvara reningsverk personalutrymme    1 150 000 kronor Projekt 1387 
Projekt VA söder om Bergkvara      3 337 000 kronor Projekt 1369 
Upprustning lekplatser         29 000 kronor Projekt 1309 
Summa tekniska nämnden      15 269 000 kronor 
 
Miljönämnden 
 
Anslag för kustmiljöplanens genomförande 673 000 kronor Projekt 1701 
 
Totalt            16 131 000 kronor 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföringen av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 111/09          09/KS0033 
Leasingbil, IT-enheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Avtalet på den av IT-enhetens hyrda leasingbil med Liljas Bil utgår 2009-04-30. 
Total periodkostnad inklusive mervärdesskatt är 2 184 kronor. 
Garanterat restvärdet på bilen är 66 028 kronor. 
 

     Yrkande och proposition 
 

Mona Magnusson, m yrkar att personalutskottet uppdras att se över milersättningen för 
den personal som har skyldighet att ha egen bil i tjänsten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, m 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att lösa avtalet med Liljas Bil på leasingbilen till ett pris av 66 028 kronor, 
 
att finansiering sker inom investeringsbudgeten, projekt 1110. 
 
att uppdra åt personalutskottet att se över milersättningen för den personal som har 
     skyldighet att ha egen bil i tjänsten. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 112/09       
AU § 89/09           09/KS0080 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, socialnämnden 
och bildningsnämnden.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommun- 
     styrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att vid arbetsutskottet sammanträde 2009-03-24 redovisas samtliga nämnders 
     månadsuppföljningen för januari – februari 2009. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av bildningsnämndens vice 
ordförande Irma Folkesson, socialchefen Carina Leijon, bygg- och miljönämndens 
ordförande Lennart Adolfsson och vice ordförande Anders Walterson samt 
kommunchef Tommy Nyberg. 
 
 Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget.  
 
Samtliga nämnder utom bygg- och miljönämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – februari 2009 att budgeten för 2009 hålls.  
 
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg 
men kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor. 
 
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande 
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -1,6 Mkr. Underskott -0,5 Mkr. 
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Fortsättning § 112/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – 
februari 2009  
 
En djupare analys av verksamhetsutvecklingen i respektive nämnd ska redovisas av 
nämndernas presidium på arbetsutskottets sammanträde under 2009 
 
• 24 mars 
• 21 april 
• 26 maj 
• 25 augusti 
• 22 september 
• 20 oktober 
• 24 november 

 
Tiden för redovisning börjar klockan 08.00 med 
 
• Bildningsnämnden, 15 minuter 
• Socialnämnden, 15 minuter 
• Bygg- och miljönämnden, 15 minuter 
• Tekniska nämnden, 10 minuter 
• Kommunstyrelsen, 15 minuter 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna tidplanen för månadsredovisningarna av nämndernas verksamhets-  
     utveckling under 2009. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget  

januari – februari 2009. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/09           
KS § 82/09            08/KS00233 
Revidering av tidplan budget 2010, plan 2011 - 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en reviderad tidplan för budget 2010,  
plan 2011 – 2012. 
 
Ny tidplan 
 
2009-03-12 Gemensam boksluts- och budgetdag. 
2009-04-07 Arbetsutskottet, budgetdialog med nämnderna, lägesrapport 

sparprogram. 
2009-04-21 Arbetsutskottet, slutrapportering sparprogram. 
2009-04-28     Extra arbetsutskott, ekonomiavdelningen presenterar 

                             budgetförutsättningar och förslag till budgetram 2010-2012. 
Inlämning av förslag till taxor och avgifter. 

2009-05-05     Kommunstyrelsen, budgetram 2010, plan 2011-2012. 
2009-05-27     Kommunfullmäktige, budgetram 2010, plan 2011-2012. 
2009-09-22     Arbetsutskottet, avstämning tilldelad budgetram. 
2009-10-20 Arbetsutskott, ”budgetrapport” avvikelse mot budgetram. 
2009-10-27 Arbetsutskott, budget 2010, plan 2011-2012. 
2009-11-03 Kommunstyrelsen, budget 2010, plan 2011-2012. 
2009-11-25 Kommunfullmäktige, budget 2010, plan 2011-2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna revideringen av tidplanen för budget 2010, plan 2011 – 2012. 
-----   
Expedieras till 
Ledamöterna i kommunstyrelsen 
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AU § 114/09 
KS § 51/09 
KS § 48/09 
AU § 40/09 
KS § 29/09           08/KS0120 
Skatteprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar skatteprognos för 2009 – 2012 (Tkr). 
 
År 2009  322 789 
År 2010    323 139 
År 2011    329 416 
År 2012    342 255 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från ekonomichefen. 
----- 
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AU § 115/09 
AU § 102/09 
KS § 296/08 
AU § 396/08          08/KS0219 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 att ansöka om pengar för renovering av 
Sjöfartsmuseet hos Boverket. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 296 att bekosta max 700 000 kronor av 
ombyggnationen under förutsättning att bidrag beviljas. 
 
Boverket beslutar 2009-02-19 att avslå ansökan. Beslutet kan inte överklagas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att bjuda in Christer Harrysson till arbetsutskottet 2009-03-24 med anledning av  
     Sjöfartsmuseets framtid. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Boverkets beslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
Christer Harrysson och Ove Birgersson från Bergkvara Sjöfartsmuseum informerar om 
behovet av en renovering av sjöfartsmuseet. Risken finns att föremålen blir förstörda 
om byggnaden inte renoveras. 
 
Christer och Ove fortsätter att undersöker möjligheterna om att söka bidrag för en 
renovering av byggnaden och kommer att återkomma till arbetsutskottet för vidare 
information i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande Bergkvara Sjöfartsmuseum samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Expedieras till 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
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AU § 116/09          09/KS0045 
Skrivelse gällande genomförd omorganisation inom bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-02-23 § 28 att översända den av alliansen 
(Anders Walterson, c, Nils Gustling, c, Lennart Andersson, m och Kjell Mattsson, kd) 
lämnade skrivelse daterad 2009-02-23 till Kommunfullmäktige. 
 
Är det Kommunfullmäktiges mening att en besparing på 3 % av nettobudgeten samt 
kostnaden för förre miljöchefens lönekostnad, med 600 000 kronor skall sparas in av 
Bygg- och miljönämnden? 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige.  
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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AU § 117/09 
AU § 93/09           09/KS0079 
Bekräftelse av tidigare ansvarsförbindelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
SBAB kommer att bevilja övertag av lån under förutsättning att kommunen bekräftar 
tidigare lämnad ansvarsförbindelse. 
 
Kommunen har åtagit sig att svara för förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar  
40 % av låneskulden vid förlusttillfälle. Kommunen bekräftar att sådant ansvar gäller i 
fortsättningen. (Efter 1983-07-01 omfattar ansvaret även fördjupad lånedel). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta SBAB gällande principer och  
     hantering av kommunens tidigare ansvarsförbindelser, 
 
att redovisning sker i arbetsutskottet 2009-03-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
Kommunchef Tommy Nyberg meddelar att personal från SBAB i Malmö uppmanar 
kommunen att pröva varje nytt ärende var för sig. Åtar kommunen sig inte att förlänga 
ansvarsförbindelsen utkräver banken från långivaren eventuellt lösen av lånet eller 
annan borgen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att vid ägarbyte inte förlänga tidigare lämnade ansvarsförbindelser. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 118/09          09/KS0062 
Arvode, Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger från den politiska arbetsgruppen Nämnds- och 
förvaltningsorganisationen daterat 2009-002-19 gällande arvode för ordförande och vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden. 
 
• Arvode för ordförande 40 000 kronor per år 
• Vice ordförande 7 000 kronor per år 
• Att gälla från och med 2009-01-01 
• Övriga arvoden ingen förändring. 

 
Gruppen föreslå också att en arvodesgrupp tillsätts januari 2010 för en översyn av hela 
arvodesreglementet inför nästa mandatperiod. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget från den politiska arbetsgruppen gällande årsarvode för 
     ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden samt 
 
att en arvodesgrupp tillsätts januari 2010 för en översyn av hela arvodesreglementet 
     inför nästa mandatperiod. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 119/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 120/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 121/09          09/KS00099 
Tillägg till exploateringsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på ett tillägg till exploateringsavtalet som träffats mellan Torsås 
kommun och Mörebyggen AB i anslutning till tomtbyggnationer på Applerum 5:23, 
Torsås 3:37 och del av Torsås 2:42. 
 
Kommunen har enligt § 4 i exploateringsavtalet satt ett pris per kubikmeter på 80 000 
kronor. Totalt motsvarar detta i avtalet 2 miljoner kronor för 25 kubikmeter massor. 
 
Enligt en upprättad plan för sluttäckning av Hallagärde behövs minst 30 kubikmeter 
massor. 
 
Vid schaktningar på Valfridsbo beräknas mängden massor sluta på 30 000 kubikmeter 
och ej 25 000 som tidigare avtalats i exploateringsavtalet. Då behovet för sluttäckning 
finns är det rimligt att kommunen korrigerar avtalet gällande den delen. 
 
Tillägget till avtalet blir således att kommunen betalar 400 000 kronor för lastning, 
transport, tippning, vid anvisad plats på Hallagärde av ytterligare 5 000 kubikmeter 
massor. 
 
Bert Appert, tp meddelar att han avstår från att ta ställning i ärendet utan återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtalet mellan Torsås  
     kommun och Mörebyggen AB gällande mer massor till Hallagärde, 
 
att finansiering sker inom ansvar 112, slag 2281. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 122/09          08/KS0030 
Anmälan enligt miljöbalken – mellanlagring av fyllnadsmassor, Torsås 5:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmarsundsregionens Renhållare föreligger anmälan om mellanlagring av 
fyllnadsmassor för återvinningscentralen vid Västra Industrigatan. Moränmassorna är 
från Mörebyggens ”Valfridsbo”. Ärendet är av akut karaktär. 
 
Ändmålet är för planering av Kalmarsundsregionens Renhållares återvinningscentral. 
 
Tid cirka 1,5 år. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-02-23 § 47 att nämnden inte ser något hinder 
mot mellanlager enligt miljöbalken samt att sökande förutsätts ha markägarens med- 
givande för mellanlagringen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun som markägare godkänner en mellanlagring av fyllnadsmassor för 
     återvinningscentralen vid Västra Industrigatan. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 123/09          09/KS0086 
Skrivelse angående adressättning i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2009-03-09 från Norragårdens Samfällighet genom Henrik 
Robertsson föreligger med begäran om gatuadresser inom området tillhörande Norra- 
gårdens Samfällighetsförening i Ragnabo. 
 
Med anledning av ett flertal incidenter på senare tid vill föreningen att kommunstyrelsen 
upprättar gatuadresser inom Norragårdens Samfällighetsförening i Ragnabo. 
 
• Posten kommer inte alltid fram på postlådenummer vilket innebär att betalning av 

fakturor blir försenade 
• Medlemmar drar sig för att bli permanentboende 
• Räddningstjänst och annan liknande akutservice hittar inte i området. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg och samhällsbyggnadschef Peter Persson får i uppdrag  
     att se till att arbetet påbörjas med adressättning inom området tillhörande Norra- 
     gårdens Samfällighetsförening samt 
 
att notera inkommen skrivelsen från Norragårdens Samfällighetsförening i Ragnabo. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-03-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 124/09   
AU § 88/08           08/KS0009 
Handlingsplan 2009   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 § 88 att uppdragsbeskrivningen revideras för 
arbetsmarknadsenheten Vågen och redovisas under april – maj 2008. 
 
Förslag föreligger på en handlingsplan för 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v och Bert Appert, tp yrkar återremiss för en komplettering av en 
redovisning över ekonomin. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras idag eller enligt Lena 
Gustafssons, v och Bert Apperts, tp yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att 
återremittera ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att återemittera ärendet för komplettering av en redovisning över ekonomin. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 125/09          09/KS0024 
Skrivelse ställd till samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Torsåsbygdens LRF genom ordförande Ralf Johansson har tillskrivet 
samhällsbyggnadsförvaltning med anledning av det rådande besparingsläget att minska 
antalet tjänster inom miljöförvaltningen. 
 
Styrelsen anser att Torsås kommun upprätthåller nuvarande kompetensnivå inom 
miljöförvaltningen och ber därför om att man noga tänker igenom situationen innan 
beslut fattas.  
 
Håkan Algotsson, c föreslår att svar inhämtas från bygg- och miljönämnden på 
skrivelsen som ställts till samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta svar från bygg- och miljönämnden på skrivelsen som ställts till samhälls- 
     byggnadsförvaltning. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 126/09          09/KS0084 
Regler för tillämpning av maxtaxa i skolbarnomsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt nu gällande regler för tillämpning av maxtaxa inom skolbarnomsorgen har barn 
till arbetslösa och föräldralediga rätt till en plats på kommunens fritidshem med en 
närvaro maximerad till 6 timmer per vecka. Det betyder att 26 stycken barn upptar 
sådan plats på fritidhemmen idag. 
 
Fritidshemmen i Torsås kommun är mycket hårt belastade med mycket stora 
fritidshemsgrupper. För att även fortsättningsvis kunna ta emot de så kallade 6 timmars- 
barnen kan det krävas en personalförstärkning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-02-26 § 15 att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort 
från tillämpningsföreskrifterna för skolbarnsomsorgen i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort från tillämpningsföreskrifterna för  
     skolbarnomsorgen i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/09          09/KS0087 
Revisionsrapport – Granskning av individ- och familjeomsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers i uppdrag att granska individ- och familjeomsorgen. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I rapporten Granskning av individ- och familjeomsorgen i Torsås kommun, redovisas 
gjorda iakttagelser, jämförelse med andra kommuner samt en revisionell bedömning. 
 
Av rapporten framgår att individ- och familjeomsorgsverksamheten i allt väsentligt 
bedrivs ändamålsenligt. Revisorerna konstaterar att verksamheten har ett 
budgetunderskott för år 2008. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd samt till 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Stefan Wik, Öhrlings och individ- och familjeomsorgschefen Rolf  
     Nordström till kommunstyrelsen för en redogörelse av revisionsrapporten –  
     Granskning av individ och familjeomsorg. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapporten - Granskning av individ och familjeomsorg. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 128/09          09/KS0081 
Plan för hantering av extraordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på plan för hantering av extraordinära händelser föreligger. 
 
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544) är kommunen skyldig att 
förbereda sig på att ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En 
extraordinär händelse är en 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 ett landsting. Kommunen är också 
skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i krisledningsorganisationen. 
 
Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära 
händelser för varje mandatperiod. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa planen för hantering av extraordinära händelser. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 129/09          09/KS0090 
Val av politisk representant till styrgruppen för arbete med ny folkhälsopolitisk 
plan i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I landstingsplanen för 2009 – 2011 finns uppdraget att initiera framtagandet av en ny 
folkhälsopolitisk plan för Kalmar län. Den länsövergripande planen är tänkt att ligga till 
grund för respektive kommuns och landstingets egna folkhälsopolitiska planer. Arbetet 
ska ske i samverkan mellan landstinget och länets kommuner. 
 
Samarbetet med länets kommuner är speciellt viktigt i arbetet med att stärka barns och 
äldres hälsa. 
 
Folkhälsocentrum har fått uppdraget att vara samordnar i arbetet. Till arbetet har 
landstingsstyrelsen utsett följande ledamöter att ingå i en politisk styrgrupp 
 
• Ann Hellenborg, mp 
• Lena Segerberg, s 
• Anders Andersson, kd 
• Henrik Yngvesson, m 
 
Vid Primärkommunala nämndens (PKN) senaste sammanträde 2009-02-12 diskuterades 
vikten av kommunalt deltagande i arbetsprocessen samt den kommunala represen-
tationen. PKN beslutar att skriftligen rekommendera varje kommun att utse en politisk 
representant att ingå i styrgruppen tillsammans med landstingets utsedda företrädare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Lena Gustafsson, v som politisk representant att ingå i styrgruppen tillsammans  
     med landstingets utsedda företrädare. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/09          08/KS0063 
Folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt 
hälften av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet 
finns pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att finansiera halvtidstjänsten för folkhälsosamordnare med 80 000 kronor genom  
     ianspråktagande av verksamheten 2713 samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Expedieras till 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 131/09            
AU § 73/09           09/KS0066 
LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jytte Rüdiger från Astrid Lindgrens Hembygd informerar om LUPP – Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 
 
I samarbete med lokal- och regional utveckling är unga en viktig målgrupp. De utgör 
framtiden för regionen. Det har kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län tagit 
fasta på och ser unga som en resurs för lokal- och regional utveckling. 
 
Lupp-verktyget erbjuds kostnadsfritt via myndigheten Ungdomsstyrelsen och har 
följande syfte 
• Bistå med verktyg för att skaffa kunskap om unga 
• Sektorsövergripande kunskap leder till sektorsövergripande ungdomspolitik 
• Datainsamling till Ungdomsstyrelsen (regionen och kommunen). 

 
Luppenkäten, som kan genomföras på webben, tar reda på vad unga har att säga om sin 
kommun i skolår 7 – 9, gymnasiet och 19 – 25 åringar. Den behandlar följande områden 
• Fritid 
• Skola 
• Politik, samhälle och inflytande 
• Trygghet 
• Hälsa 
• Arbete 
• Framtid 

 
Kriterier för att genomföra Lupp är 
• Att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken 
• Att det finns resurser att satsa på projektet – främst i form av tid 
• Att det finns en bred politisk förankring att genomför ungdomsundersökningen. 

 
Vinsten med ett regionalt samarbete 
• Erfarenhetsutbyte med 12 andra kommuner samt nationellt jämförelsematerial via 

Ungdomsstyrelsen 
• Kompetensinsatser genom Vimmerby Folkhögskola, Växjö Universitet och 

Ungdomsstyrelsen 
• Möjlighet till processtöd och samordning i genomförande av Lupp 
• Stöd i att ta fram ett underlag för en bra kommunal ungdomspolitik. 
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Fortsättning § 131/09, LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
  
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-24: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg efterhör med folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
     och Tina Heiman, TM om intresse finns att medverka vid upptaktsmötet 2009-02-26 
     i Kalmar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
I en ansökan ska Torsås ha en ambition om varför vi vill genomföra LUPP. För att 
Ungdomsstyrelsen ska se att vi kommer att använda kunskapen, är det viktigt att visa att 
vi tänkt på förankring, genom att visa den sektorövergripande strukturen i form av en 
arbetsgrupp (politiker och tjänstemän), beslut från kommunstyrelsen samt namn på en 
kontaktperson. 
 
En kommun i storlek med Torsås kommun bör räkna med en tjänst på 20 % som arbetar 
med LUPP. Konferens och möteskostnader ligger på cirka 10 000 kronor. Då är det 
resor i länet, resa och boende för konferensen i Stockholm inräknad. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun tackar ja till att medverka i LUPP – lokal uppföljning av 
     ungdomspolitiken. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 132/09 
AU § 65/09 
KF § 11/08           09/KS0038 
Motion – Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, mp hemställer i en motion att samma taxa ska gälla för resor med Kalmar 
Läns Trafik inom hela Torsås kommun. 
 
Enligt uppgifter ska Kalmar kommun införa enhetstaxa för pendelresenärer på 20- och 
40- resors kort nu i vår. Det vill säga alla som reser inom kommunen ska betala lika 
mycket för sina bussresor. 
 
I vår kommun är det idag en taxa mellan Torsås och Bergkvara, en annan mellan Torsås 
och Söderåkra och en tredje mellan Gullabo och Söderåkra. Miljöpartiet de gröna tycker 
att alla, som reser kollektivt inom vår kommun ska betala samma taxa, vart man än åker. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att översända motionen till Kalmar Läns Trafik AB för yttrande samt 
 
att efterhör vilka konsekvenser det blir för kommunen vid ett införande av enhetstaxa 
     inom kollektivtrafiken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
Svar från Karl-Johan Bodell, VD Kalmar Läns Trafik AB (KLT) föreligger. 
 
Det befintliga biljettsystemet har stora tekniska begränsningar så i dagsläget är det inte 
möjligt att inför en enhetstaxa fullt ut.  
En förutsättning för att kunna hantera en enhetstaxa är att det nya biljettsystemet är 
driftsatt, vilket kommer att ske under 2010. Av denna anledning kan i nuläge inte införa 
en enhetstaxa. 
Kalmar Läns Trafik AB vill utvärdera konsekvenserna i Kalmar kommun avseende 
intäktspåverkan och arbetsinsatser. Utvärderingen räknas vara klar under hösten 2009. 
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Fortsättning § 132/09, Motion – Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta utvärderingen avseende intäktspåverkan och arbetsinsatser från Kalmar Läns 
     Trafik AB samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Expedieras till 
Kommusntyrelsen
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AU § 133/09          09/KS0082 
Planutställning – Detaljplan Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att samla förskolan, som idag är uppdelad på två lokaler, vill Torsås kommun samla 
dessa i Gullabo Prästgård. Dit avses även fritidshemsverksamheten flytta. Samman- 
taget kommer det att innebära att skolverksamheten på prästgården rymmer mellan  
30 – 40 förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år. 
 
Planändringen innebär att Gullabo Prästgård även kan användas till skoländamål. Den 
innebär även att byggrätten inom fastigheten ökas för att kunna tillåta ett eventuellt ökat 
lokalbehov. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för bostäder och/eller skola. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2009-04-06 ha inkommit skriftligt till 
Bygg- och miljönämnden i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för Binnaretorp 2:3. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 134/09          08/KS0242 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo, Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att utöka bostadsområdet öster om Genvägen, tillskapa fler 
”strandtomter” invid planerad sjö, justera lokalgatan i norra delen av planområdet samt 
att utöka byggrätter och göra de mer flexibla. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-02-23 § 42 att godkänna detaljplaneförslaget 
för antagande samt föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås  
     kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 135/09          08/KS0106 
Närtrafik, färdtjänst och kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 314 att bjuda in trafikansvarig och 
färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium för 
diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och kollektivtrafiken. 
 
Lena Gustafsson, v efterhör när detta besök blir av. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att bjuda in trafikansvarig och  
     färdtjänsthandläggare från Kalmar Läns Trafik AB samt socialnämndens presidium  
     för diskussion om hur man bäst kan nyttja närtrafiken, färdtjänsten och  
     kollektivtrafiken. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 


