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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-10-20, 08.00 – 13.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
  Irma Folkesson, C ej tjänstgörande ersättare § 367 - 368 
    
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 367 - 374 
  Konsult Leif Karlsson, Lena Klippvik, bildningsnämnden § 367 
  Henrik Nilsson Bokor, ordförande, Ewy Svensson vice ordförande socialnämnden, 

 Carina Leijon, socialchef § 367 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 367 - 368 
  Tommie Sigvardsson, tekniska kontoret § 367 
   Jan Andersson, samhällsbyggnadskontoret § 368 
  Stine Breum Appelqvist, turismansvarig, Ulrika Widell informationsansvarig § 374 
  Anders Eriksson, Jan-Olof Olsson Torsås Bygdegårdsförening § 375 
  
  
Utses att justera  Bert Appert 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-10-22  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 367 - 375  

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2009-10-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-10-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-11-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 367/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009, månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – september 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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av konsult Leif Karlsson och 
Lena Klippvik för bildningsnämnden, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor 
och vice ordförande Ewy Svensson, socialchefen Carina Leijon, samhällsbyggnadschef 
Peter Persson samt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
 Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – september 2009.  
 
Införande av nytt PA-system lämnar ett underskott för kommunstyrelsen med 0,6 Mkr. 
 
Neddragning av tjänster har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen som får full effekt 
först i 2010 års-budget vilket innebära underskott med 650 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden har ingen avvikelse. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 2,3 Mkr.  
Övergripande verksamhet och administration, överskott med 0,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,6 Mkr. 
Äldreomsorg överskott med 0,5 Mkr. 
Omsorg funktionshindrade -0,3 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott med 0,7 Mkr som beror på ökade kostnader för 
barnomsorg på obekväm tid samt extern elevplacering. Visst överskott på Korrespondens- 
gymnasiet förväntas uppväga underskott i verksamheterna förskola och särskola. 
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Fortsättning § 367/09, Prognos helår (trendframskrivning) 2009, 
månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att i samband med månadsuppföljning ska redovisning på verksamhetsnivå inom  
     kommunstyrelsen ingå, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 368/09          09/KS0320 
Gemensam ansökan om LOVA-bidrag från Kalmarsundskommissionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i 
Östersjön och Västerhavet, LOVA (lokala vattenvårdsprojekt). 
 
Kalmarsundskommissionens styrgrupp har gett arbetsgruppen i uppdrag att utforma en 
gemensam ansökan. I dagsläget finns endast ett översiktligt dokument med de ämnes-
områden som Kalmarkommissionen ska ansökan medel inom. 
 
För 2010 och 2011 finns 120 miljoner per år att ansökan om, för Kalmar län cirka 8 
miljoner 2010. Högst 50 % bidrag, men kan kombineras med de flesta EU-bidrag. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-10-19 § 18 att föreslå kommunstyrelsen delta i 
projektet samt att kostnaderna för projektet inryms ej i bygg- och miljönämndens budget, 
extra anslag erfordras både i drift- och investeringsbudget. Bygg- och miljönämnden 
beslutar även att föreslå arbetsgruppen under punkt 4, Åtgärder inom lantbruket, att arbeta 
med forskning och försöksverksamhet förlagt till en gård med betydande djurhållning med 
mål att spridning av naturgödsel kan ske med den precision och vid de tidpunkter som 
tillämpas för konstgödsel. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till en gemensam ansökan om LOVA-bidrag samt 
 
att redovisa beslutet till kommunstyrelsen. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 369/09          09/KS0120 
Budgetrapport, avvikelse mot budgetram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar budgetrapport innefattande budget 2010, 
budgetomföringar, utveckling skatter och bidrag 2010, 2011 och 2012 samt 
investeringsbudget för nämnderna. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera budgetrapporten från ekonomichefen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-10-27. 
-----  
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AU § 370/09           
KS § 242/09 
AU § 326/09          09/KS0145 
Borgensåtagande för Sjölin & Sjölin AB (Ladas Lanthandel) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sjölin & Sjölin (Ladas Lanthandel) har 353 287 kronor i kredit i Sparbanken Eken AB. 
 
Banken har anledning att misstänka att bolaget är på obestånd och inte kommer att kunna 
fullgöra sina åtagande. 
 
Eftersom Torsås kommun har tecknat proprieborgen* för ovanstående, emotser 
Sparbanken Eken betalning snarast dock senast 2009-10-30 enligt följande 
 
Kapitalskuld,       353 287:42 
Upplupen ränta per 2009-09-14,     5.156:37 
 
* Borgen som innebär att borgensmannen kan krävas direkt, det vill säga utan att borgenären behöver 
bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med att gäldenären inte betalat.    

      
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att lösa in borgen, 358 443:79 samt 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att inleda en ackordsuppgörelse med Ladas  
     Lanthandel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29: 
 
att lösa in borgen, 358 443:79 samt 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att inleda en ackordsuppgörelse med Ladas  
     Lanthandel. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att Roland Sjödahl, Sjölin & Sjölin AB har betalt 
allt till Menigo så bankgarantin är tillbaka skickad, det var ett led i ackordsförslag  
2008-04-21. De har även betalt en hel del ränta på krediten sedan ackordsförslaget, 
sammantaget har detta inneburit att bolaget har en stor brist i kassan och är på obestånd. 
Inga pengar finns idag att erbjuda till ett eventuellt ackord och kan inte erbjuda någon 
ackordsuppgörelse. 
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Fortsättning § 370/09, Borgensåtagande för Sjölin & Sjölin AB (Ladas Lanthandel) 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera ställningstagande gällande ackordsuppgörelse samt 
 
att uppdra åt ekonomichefen Kent Frost begära Sjölin & Sjölin AB (Ladas Lanthandel) i  
     konkurs. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 371/09          09/KS0231 
Internkontrollplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 292 att kommunchefen och ekonomichefen 
uppdras att redovisa ett förslag till upplägg av ett internkontrollarbete inom Torsås 
kommun. 
 
Utifrån detta beslut efterhör ekonomichef Kent Frost med ledamöterna om intresse finns 
för en utbildning i internkontroll. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att undersöka lämplig dag och tid för   
     kommunstyrelsens ledamöter, för en utbildning i internkontroll. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost
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AU § 372/09  
AU § 363/09          09/KS0217 
Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottet 2009-09-22 efterhörde Sören Bondesson, S om det finns möjlighet att 
avstycka Binnaretorp 2:3 så barnen har möjlighet att använda del av trädgården. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har tillsammans med Roy Gustavsson, Lantmäteriet besökt 
fasigheten och meddelar att möjlighet finns att stycka av fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06 : 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Förslag till lösning som innebär att fastigheten avstyckas så att den stora trädgården kan 
användas som utemiljö, till förskolan i stationshuset. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkat tillägg med att inhämta synpunkter från Torsås Fastighets AB 
gällande deras syn på om fastighetens värde påverkas vid en eventuell avstyckning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP tilläggs-
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta skriftlig redovisning från Inger Sandbäck samt bildningsnämndens yttrande  
     gällande lokalfrågan för barnomsorgen i Gullabo, 
 
att inhämta synpunkter från Torsås Fastighets AB gällande deras syn på om fastighetens  
     värde påverkas vid en eventuell avstyckning. 
-----  
Expedieras till 
Inger Sandbäck 
Bildningsnämnden 
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AU § 370/09          09/KS0156 
Hemsändningsbidrag, Matsleven i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bidragsgrundade hemsändningar utförda av Matsleven i Gullabo mellan perioden  
2007-10-15 – 2009-08-23 föreligger. 
 
Antal leveranser under denna period är 306 stycken, vilket innebär en utbetalning av 
hemsändningsbidrag från Torsås kommun med 21 420 kronor. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Jan Tordqvist från Regionförbundet i 
Kalmar län förordar att pengarna delas för samliga år, men kan inte garantera att Torsås 
kommun får ut 50 % av bidraget från Nutek. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utbetala till Livskvalitet i Gullabo, 21 420 kronor för utförda hemsändningar under 
     perioden 2007-10-15 – 2009-08-23 enligt ansökan,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 220 i 2009-års budget. 
-----  
Expedieras till 
Livskvalitet i Gullabo 
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AU § 374/09 
AU § 364/09          09/KS0215 
Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell och turismansvarig Stine Breum Appelqvist tillsammans med Jan 
Olsson, Grafisk design, visar den framtagna marknadsföringssymbolen för Torsås 
kommun. 
 
Marknadsföringssymbolen är framtagen för att skapa en positiv bild av kommunen. Den 
ska förmedla en känsla av dynamik, värnande om vår miljö, naturlighet och frihet. Den ska 
användas i sammanhang som handlar om information, marknadsföring och utveckling av 
kommunen och av det geografiska området Torsås. 
 
I vissa fall kan man använda de tre fjärilarna som dekorelement tillsammans med Torsås 
officiella logotyp (kommunvapnet), alltid utan texten Torsås. Marknadsföringssymbolen 
trycks i första hand i färg på vit eller svart bakgrund. 
 
Kostnad totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 54 att godkänna förslag till grafiska profil 
inklusive varumärke med inriktning mot vindkraft för Torsås kommun. Varumärket har 
aldrig använts, men formellt är det fortfarande detta beslut som gäller. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som förknippas  
     med kommunen Torsås. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 375/09 
AU § 260/09 
KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att bjuda in två representanter från Torsås bygdegårdsföreningen till arbetsutskottet med 
     anledning av inkommet medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Anders Eriksson och Jan-Olof Olsson från Torsås bygdegårdsföreningen redovisar en 
lägesrapport för bygdegården. Styrelsen kommer att arbeta vidare med bygdegårdens 
framtid och återkommer för vidare diskussion med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Anders Eriksson och Jan-Olof Olssons redovisning. 
----- 
 
 
 
  
 
 
 
 


