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AU § 302/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
-----  
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AU § 303/09          09/KS0194 
Ekonomisk analys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Sedan 2001 har Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp genomfört ett 90-tal 
uppdrag i kommuner. Syftet har varit att stödja kommuner i dess strävan styra kommunen 
och att inte tappa greppet om ekonomin. 
 
Lagreglerna om finansiella mål innebär i normalfallet att kommuner ska ha rimliga 
överskott i sina resultaträkningar. De flesta kommuner har nått sina mål de senaste åren. 
Många upplever nu ökande svårigheter att få ekonomin att balansera för de kommande 
åren. 
 
Analysgruppen erbjuder stöd som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning. Standardpaketet innehåller följande delar 
 
• Nulägesanalys. En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader 

och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med 
likartad struktur. 

 
• Framtidsanalys. En framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån 

kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens 
resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån 
senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser. 

 
• Ekonomistyrning. Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och 

tjänstemän diskuteras hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. 
Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt 
krav på mål och riktlinjer för verksamheten. 

 
Priset för standarpaketet är 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anlita Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp för uppdraget med en ekonomisk 
     analys,  
 
att finansiering sker inom verksamheten 9000. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 304/09          08/KS0233 
Budget 2010, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av bildningsnämndens protokoll 2009-09-03 § 69 gällande budget för år 
2010 efterhör ekonomichef Kent Frost om förslaget till besparingar ligger inom tilldelad 
budgetram vid avstämning i arbetsutskottet 2009-09-22. 
 
Bildningsnämnden beslutar även 2009-09-03 § 71 att styrkort för nämnden inte prioriteras 
under hösten 2009 utan fokus sätts på arbetet med framtagande av budget för år 2010, 
eftersom rekrytering av ordinarie förvaltningschef ej kommer att kunna slutföras under 
hösten 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efter kommunfullmäktiges budgetbeslut 2009-11-25 infordra redovisning av styrkort  
     från samtliga nämnder. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 305/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 306/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 307/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under juli – augusti 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under juli – augusti 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under juli –  
     augusti 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 308/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson fattade 
delegationsbeslut gällande personalärende. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 309/09 
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 2009-08-25: 
 
att avsluta upphandlingen och tacka de företag som medverkat, 
 
att undersöka det totala renoveringsbehovet samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-09-08. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att arbete pågår med att undersöka det totala 
renoveringsbehovet i hela fastigheten Torsås 2:54. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 310/09 
KS § 136/09 
AU § 156/09          09/KS0110 
Val av plangrupp 2009 – 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till val av plangrupp 2009 – 2010 föreligger. 
 
Bert Appert, tp noterar att plangruppen bör utökas med en ledamot. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Till ledamöter i plangruppen utses 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Bygg- och miljönämndens ordförande 
Bygg- och miljönämndens vice ordförande 
 
Till adjungerade i plangruppen utses 
 
Samhällsbyggnadschefen 
Räddningschefen 
Kommunchefen 
Stadsarkitekten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 91 att föreslå kommunstyrelsen att 
plangruppen utökas med ledamot Leif Lindberg TP. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar återremittering av ärendet för ytterligare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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Fortsättning § 310/09, Val av plangrupp 2009 – 2010 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag föreligger om plangruppens sammansättning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 3 ledamöter 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörd nämnd (inbjuds) 
Räddningschefen (inbjuds) 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Till ledamöter i plangruppen utses 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 3 ledamöter 
 
Till adjungerade i plangruppen utses 
 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Berörd nämnd 
Räddningschefen 
 
att sammankallande i plangruppen är bygg- och miljönämndens ordförande. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 311/09 
AU § 175/09 
AU § 192/08          09/KS0119 
Bildande av trygghetsråd (brottsförebyggande råd) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 § 192 att ett trygghetsråd bildas i Torsås kommun. 
 
Förslag föreligger från socialchef Carina Leijon om bildande av ett trygghetsråd i Torsås 
kommun. 
 
För att ett trygghetsråd ska fungera så krävs det att det finns en handläggare som håller 
ihop gruppen enligt Håkan Algotsson, c.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att avvakta med beslut till nästa arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en statlig förvaltningsmyndighet (SFS 2007:1170) som 
sorterar under Justitiedepartementet och har till uppgift att bidra till kunskapsutveckling 
inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Förslag föreligger att det brottsförebyggande rådet i Torsås består av representanter från 
förtroendevalda och tjänstemän, där respektive nämnd/styrelse och förvaltning ges mandat 
att utse sin representant i rådet. 
 
• Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
• Nämndsrepresentanter från bildningsnämnd och socialnämnden 
• Representation från Torsås Bostads AB 
• Nattvakter 
• Möre Resurscentrum 
• Polis 
• Folkhälso/drogsamordnare 
• Säkerhetssamordnare 
• Skolchef 
• Socialchef 

 
Eventuell finns möjlighet att söka medel för att bilda ett lokalt brottsförebyggande råd. 
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Fortsättning § 311/09, Bildande av trygghetsråd (brottsförebyggande råd) 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Yrkande och proposition 
 
Sören Bondesson, S yrkar att med anledning av alla felparkeringar i kommunen kontakta 
Car Park AB för kostnadsförslag för att lösa parkeringsproblemen i kommunen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Sören Bondessons S yrkande. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Mona Magnusson, M yrkar att representanter från de frivilliga nattvandrarna inbjudes för 
ett gemensamt möte med kommunledningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnusson, M tilläggs- 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut om trygghetsråd tills polisen har informerat arbetsutskottet om ett  
     samarbetsavtal, 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att kontakta Car Park AB för kostnadsförslag för 
     att lösa parkeringsproblemen i kommunen samt 
 
att bjuda in representanter från de frivilliga nattvandrarna för ett gemensamt möte med  
     kommunledningen. 
----- 
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Tekniska nämnden För kännedom 
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AU § 312/09          09/KS0192 
Grön omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektledare för LRF Sydost Ingegerd Petersson föredrar ärendet. 
 
Grön omsorg är en verksamhet som bygger på att kombinera omsorg med gårdens resurser 
för personer som av olika skäl berörs av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och 
service (LSS). Det finns redan idag gårdar som arbetar med Grön omsorg och LRF vill 
bidra till att fler, Grön omsorgsgårdar växer fram. 
 
På gården kombinerar man anpassade aktiviteter med omsorgsverksamhet. Det kan 
exempelvis handla om daglig verksamhet för fysiskt och psykiskt funktionshindrade, 
jourhem för missbrukare och kriminella, korttidsboende och anhörigavlastning. 
 
Möjligheterna med Grön omsorg är många för både kund och lantbrukare. Det finns de 
som hyr ut en del av sin gård, där kommunen driver sin egen omsorgsverksamhet med 
egen personal. Det finns också lantbrukare som driver Grön omsorg på entreprenad och 
har då också omsorgsansvar med egen personal. 
 
Odla, ta hand om djur, utflykter och hantverk är bara några exempel på vad man kan göra 
på en Grön omsorgsgård. 
 
Förutom omväxlande uppgifter och aktiviteter finns andra fördelar som kan vistas ute 
mycket, utrymmet, känslan av gemenskap och kontakten med växter och djur som skänker 
många människor meningsfullhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om Grön omsorg. 
-----  
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AU § 313/09 
KF § 64/08 
KS § 157/08 
AU § 193/08          08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en 
kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av vårdnadsbidrag, att 
utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas i 
budget för 2009 samt att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/ 
Riksdag fastställer regler för vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite 
längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt 
kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt 
vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barn-omsorgen. 
Föräldrarna kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen 
ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med 
vissa bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget 
ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket 
möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 
2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att innebära i 
kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur många som kommer att 
använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att redogöra en konsekvens-
beskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock konstatera att många barn inte 
utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun varför kostnaden vid införande av 
vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam,s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar, att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
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Fortsättning § 313/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp meddelar att vid dagens 
sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp, Irma 
Folkesson, c, Anna-Lena Johansson, c, Christer Andersson, fp och Mona Magnusson, m 
yrkar bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande och 
Lena Gustafssons, v avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag och nej = införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s, Sören Bondesson, s, Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 313/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-06-17 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande och 
Marie Janssons, kd med fleras yrkande finner ordförande att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = att avstå från att införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 21 ja-röster och 12 nej-röster samt 1 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. Bilaga 1. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med, att  
uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av 
vårdnadsbidrag i Torsås kommun samt att det ska vara klart för beslut i Kommun-
fullmäktige i december 2008. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Janssons, kd med fleras 
tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17: 
 
bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av  
      vårdnadsbidrag i Torsås kommuns samt  
 
att det ska vara klart för beslut i Kommunfullmäktige i december 2008. 
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Fortsättning § 313/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag på regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun föreligger från 
förskolerektor Inger Sandbäck. Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 108 att notera framtaget 
beslutsunderlag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 314/09          09/KS0075 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, 09/KS012 
3. Anläggande av promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och Lunnagatan, 

09/KS0137 
4. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS048 
5. Torsås Bygdegård, 09/KS0163 
6. Olssonska fastigheten, 09/KS0191 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 315/09          09/KS0076 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Sporthallen, 06/KS0014 
2. Konstgräsplan, 08/KS0104 
3. Låt Torsås bli en eurokommun, 09/KS0131 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 316/09 
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 2008-10-28: 
 
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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Fortsättning § 316/09, Jämförelsenätverk, En landsomfattande satsning på 
jämförelser 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Kommunchef Tommy Nyberg ger en kort redovisning av jämförelseprojektet. 
 
Rapport från jämförelsenätverket inom individ- och familjeomsorgen föreligger. 
 
Rapporten handlar om kvalitet och kostnader inom individ- och familjeomsorgen i sex 
kommuner i Småland och Östergötland. Kommunerna bildar ett nätverk, kallas Snickerboa, 
som ingår i det nationella Jämförelseprojektet. Det är finansierat av Finansdepartementet 
och leds av Sveriges kommuner och landsting i samverkan med Rådet för främjande av 
Kommunala Analyser (RKA). Kommunerna som deltar i nätverket är Hultsfred, Högsby, 
Torsås, Uppvidinge, Vimmerby och Åtvidaberg. Tillsammans har dessa kommuner drygt 
64 000 invånare. 
 
Det primära syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser 
mellan kommuner och nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna.  
 
Undersökningsområden har varit utredningsfrekvens, utredningstid, vad utredningsarbetet 
kostar, vilka eventuella insatser utredningen lett fram till, vad dessa kostat kommunerna 
och i hur hög grad klienterna återkommer till individ- och familjeomsorgen efter avslutad 
utredning. Kommunerna har mått hur stor del av tjänstemännens tid som är direkt 
brukartid. Man har också låtit granska sin informationsgivning och tillgänglighet för 
brukare och allmänhet. 
 
Kommunerna har även jämfört hur lång tid en utredning tar från att den påbörjas till 
avslutas. Utredning för barn och ungdom tar längst tid. En jämförelse av den genom-
snittliga tiden i respektive kommun visar på en skillnad från 55 till 100 dagar. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder  
     utifrån rapporten, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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AU § 317/09 
AU § 277/09 
AU § 240/09          08/KS0233 
Redovisning från Kunskapsnavet 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens internbudget för 2010 redovisar kommunchefen ett besparingsförslag 
för Kunskapsnavet med 350 000 kronor. Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 § 277 att 
bjuda in Birgitta Agnesson, Kunskapsnavet för en redovisning av utfallet på den gymnasiala 
vuxenutbildningen i Torsås. 
 
Birgitta Agnesson informerar om kunskapsnavets betydelse för Torsås kommun. 
 
Antal helårsplatser i Torsås  
 
År 2006 totalt 42 
År 2007 totalt 37 
År 2008 totalt 41 
År 2009 totalt 47 
 
Mål: motsvarande 40 helårsplatser. En helårsplats är 800 gymnasiepoäng (1 helårsplats kan 
bestå av fler deltagare). Exempel Vård- svets-elutbildning består av cirka 1 400 gymnasie- 
poäng. 
 
Studier vid Korrespondensgymnasiet och Komvux består av allmänna ämnen. Ofta deltid. 
Platserna via Kunskapsnavet består framförallt av vård- och omsorgskurser. Några går el-
svetsutbidlning via Lernia. LPA-projekt (Lärande på arbetsplats inom vård och omsorg) 
utgör en stor del. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från Birgitta Agnesson, Kunskapsnavet. 
-----   
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 26   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-09-08  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
AU § 318/09          09/KS0024, 08/KS0020 
Frågor från Mona Magnusson, M  
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M frågar om 
 
1. Miljöinspektören som fått förlängd tjänstledighet, 
2. Förlängning av tjänst som miljöinspektör, enligt bygg- och miljönämndens protokoll 

2009-09-02 § 151, 
3. Framställan om omfördelning av investeringsbudget till driftbudget, enligt bygg- och 

miljönämndens protokoll 2009-09-02 § 149. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärende 1 kommer att tas upp i personalutskottet och ärende 2 och 3 återkommer i  
     arbetsutskottet. 
----- 
Expedieras till 
Personalutskottet 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 26   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-09-08  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
AU § 319/09 
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 2009-08-25: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg undersöker saken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Kommunchefen har informerat flyktinghandläggaren om riktlinjerna för torghandel.  
Köttet som säljs i bussen kommer från Matnära i Smedby men i fortsättning kommer 
Konsum att lagerföra dessa varor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 320/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Medverkat i möte om nya influensan 
• Ekonomin i länets kommuner 

 
Budget  Prognos  Sparbeting 
    mot budget 

 
Borgholm   0    - 7 Mkr  15 tjänster 
Kalmar   + 42 Mkr  - 7 Mkr 
Högsby   + 1,5 Mkr  - 2,5 Mkr  Varsel 
Västervik   + 12 Mkr  - 31 Mkr  70 Mkr 
Vimmerby  + 10 Mkr  - 17 Mkr  Omstrukturerat 20 Mkr, 30 Mkr till 
Hultsfred   - 9 Mkr  + 4 Mkr  30 Mkr 
Mönsterås   + 1,5 Mkr  + 6 Mkr 
Oskarshamn  + 16 Mkr  - 20 Mkr  36 Mkr 
Emmaboda  + 2 Mkr  - 2 Mkr  8,5 Mkr 
Mörbylånga, medverkade inte 
 
• Rekrytering kostchef 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
 


