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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-08-25, 08.00 – 12.30  
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
  Irma Folkesson, C ej tjänstgörande ersättare 
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 269 – 279 
  JanEric Assarsson, skolchef § 285 
  Lena Klippvik, skolsekreterare § 285  
  Charlotte Sandell, flyktingsamordnare, Tara Braem § 285 – 287 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 289 - 290 
  
Utses att justera  Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-08-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 269 - 301  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Sören Bondesson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2009-08-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-08-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-09-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 269/09          09/KS0162 
Finansrapport per den 2009-08-17 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Finansrapport per den 2009-08-17 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 17 augusti 2009. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/09          09/KS0188 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Trots det ansträngda konjunkturläget tyder delårsbokslutet på att Torsås kommun kan få 
ett positivt ekonomiskt resultat 2009. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,8 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 0,5 Mkr.   
 
Resultatet för helåret 2009 prognostiseras till 0,5 Mkr, det vill säga 0,9 Mkr sämre än 
budgeterat resultat. Delårsbokslut och årsprognos 2009 indikerar att balanskravet klaras, 
men ej uppställt resultatmål. Se vidare aktbilaga. 
 
Effektiviseringar i kommunens verksamheter, reviderade arbetsgivaravgifter i juni samt ny 
skatteunderlagsprognos i augusti bidrar till prognos om positivt årsresultat 2009. 
 
Verksamhetsberättelser till delårsbokslut 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/09          09/KS0183 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/09          09/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
 Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 42   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-08-25  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 273/09          09/KS0185 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 274/09          09/KS0186 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 275/09          09/KS0061 
Delårsbokslut Överförmyndarnämnden per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna överförmyndarnämndens delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 276/09            
KF § 135/07 
KF § 238/07 
AU § 358/07          07/KS0198 
Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och 
insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att genomföra rubricerad granskning. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I bifogad rapport ”Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt 
kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun” redovisas 
analys och slutsats. 
 
Granskningen visar att kommunens delar av kommunens budgetprocess kan förbättras. En 
datafil över svaren kommer att lämnas över till kommunen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för beaktande. Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med 
anledning av rapporten senast 2008-01-15. Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges 
presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost att ta fram  
      planerade åtgärder med anledning av rapporten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i 
kommunstyrelsen på vilka åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och 
sammanställs enligt samma metod om möjligt. 
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Fortsättning § 276/09, Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun, 
 
att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i kommunstyrelsen på vilka  
     åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och sammanställs enligt samma  
     metod om möjligt. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar och åtgärder som vidtagits på Öhrlings rapport 
gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning daterad 2007-09-26. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 277/09 
AU § 240/09          08/KS0233 
Kommunstyrelsens interbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar besparingsförslag för kommunstyrelsen 2010. 
 
Vågen      350 000 kronor 
Nytt infocenter   200 000 kronor 
Kunskapsnavet   350 000 kronor 
Intäkt markreserv   100 000 kronor 
Kansliavdelningen  120 000 kronor 
Landsbygdsutveckling    50 000 kronor 
Slätafly skola      30 000 kronor 
Totalt        1 200 000 kronor  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att notera redovisade besparingsförslag för kommunstyrelsen 2010 samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-08-25. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Birgitta Agnesson, Kunskapsnavet till arbetsutskottets sammanträde  
     2009-09-08 för en redovisning av utfallet på den gymnasiala vuxenutbildningen i Torsås. 
-----   
Expedieras till 
Birgitta Agnesson, Kunskapsnavet  
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AU § 278/09          09/KS0159 
Remiss - Kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt styrelsebeslut i Leader Småland Sydost 2008-10-17 ska projektärenden, där den 
totala offentliga medfinansieringen överstiger 300 000 kronor, sändas ut på snabbremiss till 
respektive kommun för yttrande. 
 
Kommunerna ska därvid meddela om de ställer sig positiva till medfinansiering eller om de 
inte stödjer det specifika projektet. I det senare fallet fördelas den offentliga med-
finansieringen på övriga kommuner. 
 
Då styrelsen för Leader Småland Sydost 2009-06-05, enhälligt fattat ett villkorat beslut att 
bevilja projektmedel till projektet Björketorps stugby och friluftsområde, så föreligger nu 
en projektansökan som uppfyller ovanstående bedömningsgrunder. 
 
Projektansökan är Emmaboda Golfklubb. Sökt projektmedel är 1 291 000 kronor, varav 
den totala offentliga medfinansieringen är 386 600 kronor.  
 
Leader Småland Sydost hemställer om ett skyndsamt yttrande från kommunen. 
 
Bert Appert, TP meddelar att han inte kommer att ta ställning till något beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till projektet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/09          08/KS0020 
Resursfördelningssystem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar kostnader jämfört med standardkostnader inom 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram underlag på kostnader jämfört med 
     standardkostnader från ett antal kommuner med jämförbar struktur som Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 280/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 281/09           09/KS0005 
Förköpsyttrande, Valfisken 1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Valfisken 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Valfisken 1   Köpekontrakt 2009-08-13 2 051 000:- (Tvåmiljoner femtioett 
                    tusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
Jan-Åke Nilsson 
Strömby Västergården 150 
385 91 Torsås  
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AU § 282/09 
AU § 238/09          09/KS0235 
Utredning kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utredning av kostverksamheten föreligger samt en redovisning lämnas av Stefan Lundquist 
och Anette Sernhed, Storköksplanerrna i Karlskrona. 
 
Storköksplanerarna har av Torsås kommun, fått uppdrag att utreda och redovisa 
ekonomiska och tekniska förhållanden vid nuvarande kostsystem samt vid alternativa 
framtida driftsystem för kostverksamheten. Målet för alla alternativ i utredningen är att 
köken ska uppfylla dagens krav och behov. Undersökningen görs i samråd med 
kommunens kostchef Ann Eklund och fastighetsförvaltare Ingemar Skotheim. 
 
Uppdraget omfattade totalt tolv kök. Undersökningen omfattar fyra centralkök, två 
tillagningskök, sex mottagningskök. 
Kökens klassning/benämning baseras på användning vid lunchmåltiden.  
Centralkök finns vid Torskolan, Mariahemmet, Söderåkra skola och Bergkvara skola. 
 
Från centralköken skickas till mottagningsköken komplett, varm, måltid. Leveranser sker i 
rostfria kantiner, placerade i isolerade och eluppvärmda boxar eller skåp. Kalla 
måltidskomponenter och tillbehör levereras på motsvarande sätt, men i isolerade lådor med 
kylklampar. 
 
Från Mariahemmet görs utskick av varm kost i en-portionsförpackningar, ”matdistribu-
tionen”, till hemmaboende pensionärer. 
 
Totalt antal gäster vid lunch, vardagar och under skoltermin uppgår till cirka 1 609. I 
utredningsarbetet har förutsatts att antalet portioner kommer att vara oförändrade. 
 
Redovisade kostnader är endast avsedda att användas för undersökningen. Vid budget-
äskande etc måste noggrann kalkyl utföras på respektive alternativ. Vid ombyggnader avses 
strikt köksanläggningen det vill säga eventuell påverkan av andra lokaler, hela ventilations-
anläggningar, krafttillförsel, avloppssystem med fettavskiljare etc ingår inte. I redovisade 
kostnader ingår inte ”byggherrekostnader”. Upprustning av matsalar med bord och stolar 
ingår inte i kostnadsredovisningen, dock inräknas upprustning av serveringsdiskar. 
 
Utrustning och inredning beräknas enligt leverantörernas riktpriser. För undersökningen 
används avskrivningstid på 15 år. 
 
Hyreskostnaden beräknas efter 33 års avskrivningstid på nybyggnad av anläggning, 20 års 
avskrivningstid på ombyggnad av anläggning och 15 års avskrivningstid på utrustning och 
inredning vid 5 % ränta. 
 
Service, värme el och vatten beräknas enligt cirka 15 % på hyreskostnaden. 
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Fortsättning  § 282/09, Utredning kostverksamheten 
 
För utredningen tillämpas en timlön på 200 kronor per timme inklusive allt. Kostnader för 
kostchef och kanslist tillkommer. 
 
Transporter beräknas efter enhetspris 200 kronor per leveransställe. 
 
Utredningsalternativ 
 
Alternativ 1 – Drift enligt idag, Total årskostnad 10,48 Mkr 
Detta är i längden det dyraste alternativet avseende hyres-, service- och lönekostnader. 
Dock är detta alternativ det billigaste avseende transportkostnader. 
 
Alternativ 2 – Ett centralkök vid Torskolan, Total årskostnad 10,56 Mkr 
Detta förslag blir lika dyrt som alternativ 3. Dock borde detta alternativ bli det billigaste att 
underhålla och förnya på lång sikt. 
 
Alternativ 3 – Två centralkök vid Torskolan och Sophiagården/Söderåkra skola, 
Total årskostnad 10,56 Mkr. 
Detta alternativ blir lika dyrt som alternativ 2. Detta är det säkraste alternativet i och med 
att det finns en back-up om Sophiagården/Söderåkra skola skulle behöva stängas tillfälligt 
dock gäller detta inte om Torskolan behöver stängas. Vid sommarsemestern kan man 
under vissa förutsättningar hålla endast det ena köket öppet. Detta alternativ borde bli 
nästa lika billigt att underhålla och förnya i längden som alternativ 2. 
 
Då det inte är någon ekonomisk skillnad mellan alternativ 2 och 3 är Stefan och Anettes 
rekommendation att kommunen går på alternativ 3. Detta för att det har en inbyggd 
säkerhet med två centralkök, både avseende livsmedelssäkerhet och tekniska störningar till 
exempel elavbrott. 
 
Investeringar 
 
Alternativ 1, 25,7 Mkr 
Alternativ 2, 24,0 Mkr 
Alternativ 3, 22,8 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att uppdra åt kostchefen att redovisa befintlig bemanning i köken till partigrupperna, 
 
att överlämna utredningen av kostverksamheten till partigrupperna för synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde 2009-09-22 för ställningstagande. 
-----  
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AU § 283/09 
KS § 178/09 
AU § 198/09 
KS § 152/07 
AU § 205/07 
AU § 307/06             06/KS0177 
Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP Environmental har på uppdrag av Torsås kommun utfört en översiktlig bedömning 
av kostnader för en efterbehandling av förorenade mark och grundvatten i anslutning till 
betongplattan för doppning inom fastigheten Torsås 2:50. 
 
WSP:s bedömning baseras på information som framkommit i utförda miljötekniska 
markundersökningar. Redovisad kostnadsbedömning är utförd på relativt begränsad 
information. Detta återspeglas i en osäkerhet i bedömningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-30: 
 
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Förslag på avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås    
     AB, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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Fortsättning § 283/09, Avtal med Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Förslag på reviderat avtal mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag mellan Torsås kommun och Plåt & Spiralteknik i Torsås    
     AB, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna avtalet. 
-----   
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/09 
AU § 147/09          07/KS0104 
Renovering av lägenhet Torsås 2:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg ger en lägesrapport gällande upphandling av renovering i 
lägenhet på fastigheten Torsås 2:54. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap.2 § SekrL tills avtalet undertecknats. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07:  
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Anbud har inkommit från två företag i Torsås inom föreskriven tid.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta upphandlingen och tacka de företag som medverkat, 
 
att undersöka det totala renoveringsbehovet samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-09-08  
----- 
Expedieras till 
Anderssons Måleri AB, Torsås 
AFAB, Bergkvara 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 285/09 
AU § 149/09          09/KS0103 
Verksamheten i förberedelseklassen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden uttalar som sin bestämda uppfattning att verksamheten i 
förberedelseklassen skall vara förlagd till Torsås kommuns grundskola. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-03-19 § 37, att tillskriva kommunstyrelsen angående 
behovet av full täckning för de kostnader som uppstår inom bildningsnämndens 
ansvarsområde i samband med flyktingmottagningen så att en lyckad integrering blir möjlig. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07: 
 
att bjuda in ansvarig tjänsteman på Torskolan och flyktingsamordnare till arbetsutskottet  
     för en redovisning av ärendet gällande förberedelseklass. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Skolchef JanEric Assarsson redovisar förberedelseklassverksamheten i Torsås kommun. 
 
Startade oktober 2008 med 3 elever. 
 
Idag finns 12 elever, alla delvis integrerade fyra – åtta lektioner i verkan. 
 
Behovet är 2 tjänster på grund av spännviden 6 – 16 år. Båda lärarna har sv2-utbildning. 
 
Max antal elever i föreberedelseklassen 15 stycken. 
 
Kommunen har skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. 
 
Fem familjer (12 barn) saknar inkomst och har avgiftsfria platser inom förskola, familjedag-
hem och fritidshem. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från skolchef JanErik Assarsson. 
-----  
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AU § 286/09          09/KS0019 
Information från flyktingverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell föredrar ärendet. 
 
Antalet mottagna flyktingar under 2008, 27 stycken, under 2009, 24 stycken, ytterligare 9 
personer är anvisade och kommer att anlända (totalt 33 stycken). 
 
När samtliga som vi nu väntar på har kommit har kommunen tagit emot 60 personer. Av 
dessa är 22 barn. 9 har flyttat vidare, 2 av dessa är barn. Ytterligare 2 vuxna och 1 barn har 
beslutat att flytta i september.  
 
Den stora utmaningen nu är att organisera ett sammangående av Vågen och flykting-
mottagningen. Målet är en sammanhållen organisation - Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten, AMIE. 
 
Denna verksamhet ska utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsenhet och verka för 
ökad integration. På flyktingmottagningen ska man fortsätta arbeta med nyanländas 
introduktion men utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten då det gäller integration. 
 
Flyktingmottagningen har i dagsläget en timanställd introduktionshandläggare (sommar- 
vikarie), Tara Braem samt en assistent på 50 % Anita Persson. Med anledning av den nya 
organisationen kommer en introduktionshandläggare att visstidsanställas på heltid från och 
med 2009-09-01 till och med 2010-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen flyktingsamordnare Charlotte Sandell. 
-----  
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AU § 287/09 
AU § 218/09 
KF § 56/09           09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hemställer i en 
motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelsearbetet med att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun undersöker intresse och utse kontaktpersoner/stödfamiljer för att 

kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun kontinuerligt informerar kommuninvånarna om arbetet med att ta 

emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun aktivt arbetar för att det ska bli en lyckad integrering av de 

ensamkommande flyktingbarnen 
• att Torsås kommun utreder hur behovet av psykolog ska tillgodoses 
• att kommunstyrelsen besöker två grannkommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i motionen från 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Se vidare 
aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 288/09          09/KS0182 
Nedskräpning och vanvård av samfällighetsområdet (S:1) i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförenings årsmöte 2009-02-28, uppdrog åt styrelsen att kontakta 
kommunen och markägarna för att påpeka missförhållande som råder beträffande fest-
platsen och i övrigt områdets vanvårdade utseende. 
 
Enligt Kalmar Läns Museums besiktningsprotokoll 2006-09-15 bör området ur kultur-
hänseende bevaras. 
 
Styrelsen vill göra kommunen uppmärksam på att området är mycket attraktivt för 
besökande från såväl närområdet som Sverige och utlandet. 
 
Festplatsen har inte varit i bruk under flera år och Söderåkra AIK har blivit uppsagd från 
området. Enligt uppgifter ska området återställas i ursprungligt skick senast 2007-05-31. 
 
Hamnen är genom bristande underhåll under mycket lång tid i så dåligt skick att risk finns 
att delar av den kan rasa. Markägaren har spärrat av området med betongsuggor därav kan  
räddningstjänst, polis och ambulans vid en eventuell räddningsinsats inte komma ner till 
kajen. 
 
Klagomål från närboende och besökande har framförts till styrelse och förenings-
medlemmar angående det område som tidigare upplevts som en pärla vid kusten för 
rekreation och avkoppling samt ett uppskatta besöksmål för utländska gäster. 
 
Föreningen hemställer att Torsås kommun med kraft åtgärdar ovanstående påpekande och 
ålägger dem det vederbör, att snarast ånyo göra området attraktivt och att fortsättningsvis 
underhålla detsamma. Det bör påpekas att bidrag för åtgärder enligt ovan finns att söka 
från EU, Länsantikvarieämbetet med flera. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till bygg- och miljönämnden. 
----- 
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 289/09           
AU § 137/09          08/KS0129 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådshandling daterad 2009-02-18 föreligger gällande vindkraftsstrategi för Torsås 
kommun. 
 
Syftet med föreliggande vindkraftsstrategi är att utgöra policy och underlag för beslut för 
framtida vindkraftsetableringar i kommunen både vid upprättande av detaljplaner och 
också vid bygglovprövning. Detta innebär att det är ett strategiskt dokument som ska vara 
vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vatten-områden. 
Dokumentet redovisar även riktlinjer avseende vindkraft som kan ligga till grund för 
fortsatt översiktsplanearbete. 
 
Föreliggande vindkraftsstrategi är, liksom översiktsplanen, inte rättsligt bindande.  
 
Dialogen med medborgarna och myndigheter är en viktig del. Strategin/policyn godkänns 
av bygg- och miljönämnden och antas av kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och proposition, revidering av vindkraftsstrategin 
 
Lennart Adolfsson, s med instämmande av Leif Lindberg, tp och Bert Appert, tp yrkar att 
 
i Kommunens Målsättning, Inga enstaka verk bör uppföras, tas bort,  
 
i Områden av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, Enstaka vindkraft bedöms kunna 
etableras inom området om inte påtaglig skada uppstår, tas bort, 
 
i Områden av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv (3 kap 6 § Miljö- 
balken), I områdena bör enstaka verk eller mindre grupper (2-3st) kunna uppföras, tas bort, 
 
i Områden av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, Enstaka vindkraft eller mindre grupper 
(2-3 st) bedöms kunna etableras inom området utan att några större negativa konsekvenser uppstår, tas 
bort, 
 
i Strandskyddade områden (7 kap 13 § Miljöbalken), Vissa strandskyddade områden kan dock 
genom sina kustnära och strategiska lägen bli föremål för en etablering av vindkraft samt endast enstaka 
verk eller mindre grupper (2-3 st) tas bort, 
 
i 4.6 riktlinjer för utformning av grupper av verk, ändras I ett öppet landskap bedöms 
grupper på mellan 2 – 5 vara möjliga till I ett öppet landskap bedöms grupper på mellan 3 – 5 vara 
möjliga. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 42   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-08-25  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
Fortsättning AU § 289/09, Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, c avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet/plangruppen beslutat 
enligt Lennart Adolfssons, s med fleras yrkande att vindkraftsstrategin revideras enligt 
ovanstående förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Magnus Svensson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande och proposition utbyte av kartmaterial 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att kartan över sekundärsområde för vindkraftsetablering från 
ursprungsförslaget daterat 2008-11-12 tas med i det nya förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och att avslå 
yrkandet finner han att arbetsutskottet/plangruppen beslutat att avslå Håkan Algotssons, c 
yrkande. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Magnus Svensson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet/Plangruppen beslutar 2009-03-31 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att vindkraftsstrategin revideras enligt Lennart Adolfssons, s med fleras förslag, 
 
att dokumentet benämns ” Vindkraftsstrategi tillägg till översiktsplanen för Torsås  
     kommun”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Vindkraftsstrategin för Torsås kommun och utsända den på samråd parallellt  
     med Karlskrona kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 290/09 
AU § 410/08 
AU § 406/08          08/KS0018 
Revidering kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 § 406, att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till 
arbetsutskottet för en lägesrapport av miljönämndens uppdrag att revidera kustvårds- 
planen. 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg informerar om att revidering av kustvårdsplanen pågår 
och beräknas vara klar under mars 2009 för redovisning i Kommunfullmäktige under april 
2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-08: 
 
att notera redovisningen från kommunekolog Kerstin Ahlberg. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Den första Kustvårdsplanen för Torsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 2005-06-
15 § 49 har nu omarbetats och redovisar det arbete som genomförts sedan 2005 samt 
beskriver de åtgärder som ska genomföras fram till och med 2012. Åtgärderna som 
beskrivs i planen ska ses som vägledande i arbetet med att genomföra förbättringar för 
miljön. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 141 att godkänna den reviderade 
Kustvårdsplanen och överlämna den till Kommunfullmäktige för antagande samt att 
Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt åtagande som inte ryms inom 
bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen om att Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt  
     åtagande som inte ryms inom bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 291/09 
KS § 133/09 
AU § 148/09          09/KS0043 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, reviderad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03 § 70, att göra en översyn av ordningsstadgan när det 
gäller ridning och mopedkörning på motionsslingorna i kommunen. 
 
Komplettering föreligger gällande Ridning och mopedkörning 
 
§ 15, Hästridning och mopedkörning är tillåten på de kommunala gång- och cykelbanor som uppmäter en 
sådan storlek att verken fotgängare eller cyklisters säkerhet riskeras. Hastighet och framfart bör anpassas 
med särskild hänsyn till fotgängare och cyklister. 
 
Förslag framkom att de Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun ska ses över när 
det gäller bland annat 
 
• § 8, framkomligheten vid uppställning av reklam, 
• § 10, förbud av förtäring av spritdrycker 
• § 12, förbud mot hundar på begravningsplatser och offentliga badplatser 
• § 13, skyldighet att tillse att katt inte vistas utomhus utan tillsyn 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
 att godkänna komplettering av Ridning och mopedkörning med tillägg, att hästridning 
      och mopedkörning inte är tillåtet på kommunens motionsslingor, 
 
att uppdra åt informationsansvarig att se över de Lokala ordningsföreskrifterna för  
     Torsås kommun utifrån förslagen samt 
 
att kompletterad och reviderad Lokal ordningsföreskrift för Torsås kommun godkänns 
     av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
 att återemittera ärendet för ytterligare omarbetning av de Lokala ordningsföreskrifterna  
      för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Förslag på reviderad Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 291/09, Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, 
reviderad 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 292/09 
KS § 45/08 
AU § 36/08           08/KS0013 
Organisation POSOM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Sveriges har sedan 2002-07-01 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i 
samhället. Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn som i sin tur 
bygger på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad med 
åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse. 
 
POSOM-gruppen ska bestå av personer som är vana i sin profession att möta människor i 
kris. Gruppen fungerar som medmänskligt stöd till drabbade och kan ge allt från 
emotionell första hjälp, till hjälp med praktiska problem. Oftast ingår personer från 
räddningstjänst, polis, sjukvård, socialförvaltning, skola, kyrkan och civilförsvar. 
Sjukhusets krisgrupper sätts samman efter behov och kan bestå av sjuksköterskor, präster, 
läkare och personal från psykiatrin. 
 
Torsås kommun har valt upplägget med en politisk struktur. 
POSOM arbetet regleras i dokumentet POSOM-GRUPPEN, Gruppen för socialt 
omhändertagande vid olyckor och katastrofer i Torsås kommun. 
 
Dagens organisation består av: Komunalråd, Räddningsledare, Polis samt Infoansvarig. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår följande förändringar i nuvarande organisation: 
Socialchef Carina Leijon tillförs i Kärngruppen och blir också sammankallande vid 
krissituationer. Hon blir även ansvarig för att kalla till regelbundna träffar för både 
kärngruppen samt undergrupper. Hon ansvarar också för att övningar genomförs. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Kärngruppen i POSOM-gruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 
     kommunstyrelsens vice ordförande, polis, personal från räddningstjänst,  
     kommunchef, socialchef och säkerhetsansvarig, 
 
att socialchefen blir sammankallande för Kärngruppen samt ansvarar för att 
     övningar vid behov genomförs, 
 
att uppdra åt kommunchef  att tillskriva Polis och Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås så att de formellt ger i uppdrag till aktuell tjänsteman att delta i  
     POSOM-gruppen,  
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera de dokument som finns. 
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Fortsättning § 292/09, Organisation POSOM 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-04: 
 
att Kärngruppen i POSOM-gruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 
     kommunstyrelsens vice ordförande, polis, personal från räddningstjänst,  
     kommunchef, socialchef och säkerhetsansvarig, 
 
att socialchefen blir sammankallande för Kärngruppen samt ansvarar för att 
     övningar vid behov genomförs, 
 
att uppdra åt kommunchef  att tillskriva Polis och Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås så att de formellt ger i uppdrag till aktuell tjänsteman att delta i  
     POSOM-gruppen,  
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera de dokument som finns. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
POSOM gruppen består av 
 
Socialchefen, sammankallande 

     Kommunchefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Skolchefen 
Säkerhetssamordnare 
Rune Olsson (Svenska kyrkan) 
Mats Olsson (Räddningstjänstförbundet) 
Glenn Adolfsson (Polisen) 
Avin Jakoub (Landstinget) 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om POSOM gruppen. 
-----   
Expedieras till 
Säkerhetssamordnare 
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AU § 293/09 
AU § 162/07 
AU § 147/07 
AU § 128/07             07/KS0084 
Strategisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ärendet kommer att tas upp igen vid nästa arbetsutskott, då ett förslag på strategisk plan 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-20: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-03: 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-04-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att avvakta med att påbörja med arbetet med en strategisk plan till hösten 2007. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchefen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har kommit fram till att 
uppdraget om en strategisk plan för Torsås kommun ej är nödvändig eftersom det idag 
arbetas med balanserande styrkort. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva ärendet med strategisk plan. 
-----  
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AU § 294/09 
KF § 68/09 
KS § 150/09 
KF § 33/09           09/KS0135 
Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 § 9 att under 2009 anordna ett ungdomsting för att 
ta reda på vad våra ungdomar prioriterar och tycker är viktigt för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även 2009-03-31 § 114 att medverka i LUPP-Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken. 
 
Utifrån detta medverkar Elin Markgren och Marie Klawitter från Sveriges Ungdomsråd för 
att informera om att starta upp ett ungdomsråd. 
 
Förhoppning är att Kommunfullmäktige ställer sig bakom en ansökan, så att satsningen blir 
möjlig att genomföra. 
 
Syftet med att påbörja processen att starta upp ett ungdomsråd är att ungdoms-perspektivet 
ska få en klar roll i kommunens övergripande arbete. Ungdomsråd är ett sätt att skapa 
intresse samt delaktighet bland ungdomar i kommunala frågor och beslut. 
  
Projektet kommer att genomföras 2009-09-01 – 2010-06-01. 
 
Budget för projektet 
 
Kompetensutveckling, hel dag        20 000:- 
Inspirationsdag, heldag          20 000:- 
Gemensamt forum politiker/ungdomar, 2 tillfällen   10 000:- 
Processhandledning genomförd av extern kompetens  20 000:- 
Ansvarig kommunal tjänsteman        60 000:- 
Budget till ungdomsråd          20 000:- 
Totalt                  150 000:- 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, 
 
att ärendet återkommer i Kommunfullmäktige 2009-05-27 samt 
 
att i övrigt notera informationen från Sveriges Ungdomsråd. 
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Fortsättning § 294/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att starta ett ungdomsråd i Torsås kommun. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V, yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag att avstå från att 
starta ett ungdomsråd i Torsås kommun och Lena Gustafsson, V, yrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Lena Gustafssons, S yrkande att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
att återemittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchefen har varit i kontakt med Korrespondensgymnasiet och diskuterat ett 
upplägg som handlar om ungdomsting. Gymnasiet som lovar ordna ett ungdomsting under 
januari 2010 där olika former av ungdomsråd kommer att inordnas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avsluta ärendet med Projektet - Ungdomsråd. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 295/09 
AU § 267/09          09/KS0042 
Avgift för slamtömning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP frågar om kostnaden som Kalmarsundsregionens Renhållare tar ut vid 
tömning av slam. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att till arbetsutskottet 2009-08-25 redovisa kostnaderna för tömning av slam. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Det har kommit in ett flertal klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås att 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, tar extra betalt för slamsugning av slambrunnar 
som ligger längre bort än 20 meter från farbar väg. 
 
I den gällande renhållningsordningen inom kommunalförbundet KSRR finns i bilaga 2, del 
4 regler och rekommendationen för avfallsutrymmen och transportvägar med mera. 
Slamtömningsfordonet skall kunna komma intill brunnen. Avståndet mellan brunnen och en transportväg 
som uppfyller ovan angivna krav får inte vara längre än 20 meter. 
 
Innan denna renhållningsordning antogs, ställde Torsås kommun villkoret 25 meter som 
längsta avstånd mellan slambrunn och farbar väg i besluten när nya anläggningar godkänns. 
Endast cirka 20 stycken av kommunens totala antal anläggningar uppfyller de nya kraven 
som KSRR ställer på avståndet 20 meter. 
 
Enligt 13 § FMH ska tillstånd ges för inrättandet. Dock så har man i rättspraxis länge 
godkänt att tillstånd ges för inrättandet och den efterföljande driften. Detta innebär att 
tillståndet kan förenas med villkor. Om tillsynsmyndigheten vill ställa strängare krav/villkor 
krävs normalt att tillståndet omprövas eller återkallas, vilket endast kan göras av tillstånds- 
myndigheten. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 144 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för kommunicering av frågan om avstånd och kostnad med KSRR. 
 
Taxa gällande slamtömning föreligger från KSRR. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bygg-och miljönämndens protokoll. 
----- 
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AU § 296/09 
AU § 217/09 
KF § 55/09           09/KS0131 
Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Andersson och Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att Torsås blir en 
eurokommun. 
 
I motionen föreslås att Torsås kommun blir bland de första inom Kalmar regionen som 
etablerar sig som eurokommun. Det innebär att euron kan användas parallellt med kronan 
där det är praktiskt möjligt – till exempel hotell, restauranger, butiker, taxi – och att euron 
finns i bankomater. 
 
Christer och Margareta tror att euron som parallell valuta i ekonomisk kris ska vara en 
värdefull stimulans för företag och besöksnäring i Torsås kommun. För kommun- 
invånarna är det en serviceåtgärd som innebär fördelar. 
 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger näringslivsenheten i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för Torsås kommun att bli så kallad eurokommun från och med  
2010-01-01 samt att pejla intresset för att etablera en eurozon bland övriga kommuner i 
Kalmar regionen inom ramen för pågående regional samverkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att inhämta synpunkter på motionen hos näringslivschefen och Möre Resurscentrum. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Flera av de mindre företagen som blivit tillfrågade är inte negativa till idén men är 
bekymrade över de kostnader som det kan komma att medföra. Man är orolig för 
valutaförluster och kassakostnader. 
 
2010-01-01 kommer en ny lag som innebär att man måste ha ett nytt kassasystem 
alternativt en så kallad ”svart låda”, vilket innebär att de allra flesta kommer att vara 
tvungna att investera i ett nytt kassasystem. 
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Fortsättning § 296/09, Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att komplettera ärendet med synpunkter från Möre Resurscentrum. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Expedieras till 
Näringslivschef Tommy Nyberg 
Möre Resurscentrum 
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AU § 297/09          09/KS0189 
El-upphandling Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam informerar om pågående el-upphandling i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta sig till tekniska nämndens el-upphandling. 
-----  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
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AU § 298/09          09/KS0190 
Överenskommelse – Pandemivaccination 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nya influensan A(H1N1) har en annan genetisk sammansättning som inte tidigare 
setts, varför ingen troligtvis är immun. Den sprids snabbt mellan människor och drabbar i 
högre grad yngre människor än vanlig säsongsinfluensa. 
 
Influensan har av WHO klassats till nivå 6, den högsta nivån på pandemiskalan. 
Socialstyrelsen bedömer att 20 – 40 % av befolkningen riskerar att insjukna under relativt 
kort tid vilket innebär stora påfrestningar för samhället. För att begränsa konsekvenserna 
och begränsa smittspridningen ska hela befolkningen erbjudas vaccination. 
 
Vaccineringen kommer att ställa stora krav på ett nära samarbete mellan länets kommuner 
och landstinget. Socialstyrelsen och PKN:s presidium anser att det är viktigt och 
nödvändigt att alla delar av hälso- och sjukvården engageras, det vill säga även 
skolhälsovården och den kommunala vården i övrigt. 
 
Mot denna bakgrund har ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner (genom 
regionförbundet) och landstinget tagits fram. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna överenskommelsen. 
-----  
Expedieras till 
Cecilia Nilsson 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 KALMAR 
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AU § 299/09          09/KS0001 
Sammanträdestider, nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP informerar om att socialnämnden har flyttat fram sina sammanträden 
tidigare under eftermiddagen. Detta innebär problem för en del ledamöter att medverka vid 
sammanträdena. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Roland Swedestam påtalar problemet för socialnämndens ordförande. 
-----  
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AU § 300/09          09/KS0019 
Torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M informerar om att den buss som säljer kött med mera till flyktingar 
och övriga invånare bryter mot kommunfullmäktiges beslut gällande torgtaxan.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg undersöker saken. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchefen 
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AU § 301/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Utvärdering av Möre Resurscentrum är färdig vid månadsskiftet augusti/september 

2009 
• Genomgång med förvaltningscheferna om verksamheterna under sommarperioden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----   
 
 
 


