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AU § 376/09          09/KS0196 
Tomtpriser 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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AU § 377/09          09/KS0197 
Kopieringskostnader 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
    A2 = 40 kronor 
    A3 =   6 kronor 
    A4 =   4 kronor 
    Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg  A3 =   8 kronor 
    A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2010 för samtliga förvaltningar enligt förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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AU § 378/09          09/KS0198 
Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
  
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 177 att nuvarande taxa ska lämnas 
oförändrad. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2010 enligt nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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AU § 379/09          09/KS0199 
Anläggningsavgifter för VA 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2010. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2009.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 380/09          09/KS0200 
Brukningsavgifter för VA 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2010. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för rörligt pris (renvatten) 0,80 kronor. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2009. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 381/09          09/KS0201 
Taxa torgplats 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2010. 
 
1 dag per vecka, 2 000 kronor 
2 dagar per vecka, 3 000 kronor 
3 dagar per vecka, 4 000 kronor 
Tillfällig plats per dag, 200 kronor 
 
Elanslutning torgplats per år, 750 kronor (torgplats en gång per vecka) 
Elanslutning tillfällig torgplats per dag, 35 kronor 
 
Torghandel får ske onsdagar, torsdagar och lördagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa taxa för torgplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 382/09          09/KS0202 
Båtplatstaxa 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2010. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2009. 
 
      2009     2010 
 
1       1 030 kronor  1 060 kronor 
2       1 120 kronor  1 155 kronor 
3.     725 kronor     745 kronor 
4.     685 kronor          705 kronor 
5.     310 kronor     320 kronor 
6.       1 685 kronor  1 735 kronor 
 
Årsavgifter exklusive mervärdesskatt. 
 
Båtuppställningsplats,15 kronor per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa taxa för båtplats 2010 enligt tekniska nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 383/09          09/KS0203 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
 ----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 384/09          09/KS0204 
Taxa inom bildningsnämndens ansvarsområde 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2010. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2010 enligt nämndens förslag. 
----- 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 385/09 
KF § 61/09 
KS § 124/09 
AU § 182/09          08/KS0233 
Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Enligt förslag i regeringens Vårproposition 2009 ligger nivån på det generella statsbidraget 
till kommuner och landsting fast på 2009 års nivå för 2010. Från 2011 tillförs anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning 5 miljarder varav 3,5 miljarder avser kommunerna. 
 
Nivåhöjningen ligger fast även 2012. För 2010 skjuter regeringen till ett engångsbelopp, i 
det nya anslaget tillfälligt konjunkturstöd, på 7 miljarder, varav 4,9 miljarder avser 
kommunerna, för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Bidraget betalas ut i 
december 2009 men avser 2010. 
 
För Torsås kommun innebär detta totalt cirka 9 miljoner kronor fördelade över 2010, 2011, 
2012, varav 3,7 miljoner kronor år 2010. 
 
Skatteunderlagsprognos 
 
%-förändring      2008  2009   2010  2011  2012 
 
SKL, april 2009      5,0   0,8    1,1   2,5   3,7 
VP09, april 2009       5,2   0,6    0,6   2,0   3,1 
ESV, mars 2009      5,0   0,9    0,4    2,1   2,6 
SKL, februari 2009     5,0   2,3    1,6   3,7   6,0 
 
VP= Vårpropositionen 
ESV = Ekonomistyrningsverket 
SKL = Sveriges kommuner och landsting 
 
Utdebitering 
 
I beräkning av skatteintäkter 2010 – 2012 har antagits oförändrad utdebitering. 
 
Folkmängd 
 
För beräkning av skatter och bidrag har antagits följande folkmängd för åren  
2010 – 1012 
 
2010 7 026 
2011 6 975 
2012 6 925 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Löneökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits årliga löneökningar på 2 % och ett PO-pålägg på  
41,7 % inklusive 0,75 % avser facklig verksamhet. 
Finns upptaget en central ”lönepott” som fördelas ut per nämnd efter slutförd löne- 
revision. 
 
Prisökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits att nämnderna inte erhåller någon kompensation för 
prisökningar. 
 
Internränta 
 
För år 2010 har antagits oförändrad internränta det vill säga 5 %. Den genomsnittliga 
låneräntan enligt bokslut 2008 är 4,77 %. 
 
Resultatbudget 
 
         Bokslut Budget Ram  Plan  Plan 
Mkr        2008   2009   2010   2011  2012 
Nettokostnader     -316,45 -316,4  -312,5  -318,0  -324,3 
Avskrivningar          -5,1      -6,6      -6,6      -6,6           -6,6 
Verksamhets nettokostnader -321,5  -232,0  -319,1  -324,6  -330,9 
 
Skatteintäkter       234,1   235,4   235,6   241,3   250,1 
Kommunal utjämning      84,8    87,4    82,9    82,7    80,2 
Skatter och bidrag     318,9  322,8  318,5  324,0  330,3 
 
Finansiella intäkter        7,5      5,9      5,9      5,9      5,9 
Finansiella kostnader         -4,1     -4,8     -4,8     -4,8     -4,8 
Finansnetto          3,4      1,1      1,1      1,1      1,1 
 
Årets resultat              0,8      0,9      0,5       0,5      0,5 
 
2009 
Ny skatteprognos 2009-04-23 från SKL innebär 3,8 Mkr i ytterligare minskade skatte- intäkter 2009. 
Ny prognos från SKL 2009-04-15 gällande kommunal fastighetsavgift innebär 0,7 Mkr i ökade intäkter 
2009. Ytterligare minskning av skatter och bidrag 2009 på totalt 3,1 Mkr finns ej med i kolumnen för 
budget 2009. 
 
2010 
Tillfälligt konjunkturstöd 3,7 Mkr har ej medtagits i ram 2010 för skatter och bidrag. 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Förslag föreligger på driftbudget och investeringsbudget samt ny tidplan från ekonomichef 
Kent Frost. 
 
Driftbudget 
 
Nettokostnader exklusive kapitalkostnader, Tkr  
 
             Bokslut  Budget  Ram 
             2008   2009   2010  
Kommunstyrelsen          -76 293   -73 164   -73 164 
Revision                  -500        -500          -500 
Bygg- och miljönämnden              -2 581     -2 741      -2 741 
Tekniska nämnden, skattefinansierad       -7 658     -7 208      -7 208 
Tekniska nämnden, affärsdrivande         2 504      3 300       3 300 
Socialnämnden         -125 533 -121 462  -121 462 
Bildningsnämnden          -97 439   -95 507    -95 507 
Löneökningar 2009, ej fördelade               -9 465      -9 465 
Justering efter slutförd lönerevision 2009              700 
Löneökningar 2010                   -4  635 
Pensioner med mera            -7 526     -9 092      -9 092 
Nytt städavtal                  600 
Avsättning Hallagärde soptipp            -600        -600    -600 
Förlusttäckning Torsås Fastighets AB       -1 400 
Sparprogram att fördela                   8 655 
Omställningskostnader                -800 
Summa           -316 426 -316 439   -312 519 

 
Investeringsbudget 
 
Nettoinvesteringar, Tkr       Ram Plan Plan 
Samlingsanslag för årliga investeringar   2010 2011 2012 
Kommunstyrelsen        200  200  200 
Bygg- och miljönämnden       200  200  200 
Tekniska nämnden          1 000   1 000  1 000 
Socialnämnden         200   200  200 
Bildningsnämnden        200  200  200 
Summa skattefinansierad verksamhet    1 800  1 800  1 800 
 
Styrkort 
 
Kommunövergripande styrkort och nämndernas styrkort ska anpassas till ekonomiska 
förutsättningar 2010 – 2012. 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ny tidplan 
 
2009-03-12 Gemensam boksluts- och budgetdag. 
2009-04-16     Arbetsutskottet, budgetdialog med nämnderna, lägesrapport 

sparprogram. 
2009-04-21 Arbetsutskottet, slutrapportering sparprogram. 
2009-04-28     Arbetsutskottet, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-05     Kommunstyrelsen, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-27     Kommunfullmäktige, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in internbudget 2010 (drift- och 

investeringar) utifrån tilldelad budgetram. Interbudgeten ska vara MBL- 
förhandlad. 

2009-09-11 Sista dagen för tekniska nämnden att lämna in förslag till investeringar  
2010 – 2012 gällande affärsdrivande verksamhet. 

     2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in förslag till taxor och avgifter 2010  
2009-09-22     Arbetsutskottet, avstämning tilldelad budgetram. 
2009-10-06 Arbetsutskottet, kommunövergripande styrkort. 
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 2009-04-28: 
 
att notera informationen gällande budget 2010, plan 2011 – 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2009-04-29 § 3 föreligger gällande planeringen av 
budgetarbetet för 2010. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet redovisar förslag till budgetramar för 2010. 
 
Förslaget innebär en minskning av budgetramarna för 
 
Kommunstyrelsen med 1,2 Mkr 
Revisionen med 100 Tkr 
Bygg- och miljönämnden med 200 Tkr 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet med 500 Tkr 
Socialnämnden med 2,0 Mkr 
Bildningsnämnden med 4,0 Mkr 
Omställningskostnader med 800 Tkr 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Sparprogram att fördela      8 655  
Försämrad utjämning      +   1 600              
Totalt              10 255 
Förslag till minskade ramar    - 8 800 
Tillfälligt konjunkturstöd 2010    3 745 
Användning av tillfälligt konjunktur- 
stöd 2010          1 455  
Kvar av tillfälligt konjunkturstöd 2010  2 290 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet yrkar om kostnadsminskningar utöver de kostnadsminskningar, som 
redovisas i tjänstemannaförslaget till och med 2009-04-14 inom kommunstyrelsen och  
socialnämnden. Bilaga 1. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.20 – 20.35 innan kommunstyrelsen återupptar 
förhandlingarna.   
 
 Alliansen (C, M, FP och KD) med instämmande av Torsåspartiet kommer inte att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att godkänna reviderad tidplan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010 samt  
 
att bilägga Torsåspartiets yrkande till protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-05-27 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om den ekonomiska situationen samt redovisar 
framräknade budgetramar 2010 för respektive nämnd innefattande drift och investeringar. 
 
Förslag till budgetramar 2010 från Torsåspartiet delges vid sammanträdet.  
 
Bert Appert, TP informerar att ett fel har upptäckts i Torsåspartiets förslag till budgetramar 
för 2009. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justering av 
löneutfallet för 2009. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till Torsåspartiets förslag på budgetramar för 2010. 
 
Christer Andersson, FP meddelar att alliansen (C, M, FP och KD) inte kommer att lägga 
något förslag på budgetramar för 2010 utan majoriteten får ta hela ansvaret. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.05 – 20.10 innan Kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S, yrkande och Bert 
Apperts, TP yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S yrkande och nej = enligt Bert Apperts, 
TP yrkande avges 10 ja-röster och 7 nej-röster samt 16 avstår. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att anta Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010.  
 
Reservation 
 
Bert Appert, Monica Fredriksson, Leif Lindberg, Bo Alvemo, Anne-Marie Sköld, Åke 
Gullin och Elwy Holgersson samtliga TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27: 
 
 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010  
 med justering av löneutfallet för 2009, 
 
enligt kommunstyrelsens förslag för investeringsbudget för 2010. 
 
Arbetsutskottet/budgetberedningens behandling 2009-10-27 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg, samhällsbyggnadschef Peter Persson, konsult Leif Karlsson 
för bildningsförvaltningen, ordförande Henrik Nilsson Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson, samt socialchef Carina Leijon lämnar en kort redogörelse över nämndernas 
förslag till budget samt taxor och avgifter för 2010. 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ordförande Roland Swedestam, S fördrar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag på 
förändring av preliminär budgetram för 2010. 

 
Kommunstyrelsen, Budgetramen 2010 utökas med 1,1 Mkr 
 
Minskat avkastningskrav kostenheten     -0,4 
Detaljplaner            -0,3 
Landsbygdsutveckling         -0,2 
Näringslivsresurs           -0,2 
 
 
Bygg- och miljönämnden, tillfällig utökning av budgetram 2010 med 1,1 Mkr 
 
Inventering enskilda avlopp        -0,5 
EU-projekt Modern Water Management    -0,2 
Våtmarksprojekt           -0,2 
Nytt ärendehanteringssystem samt ArcGis    -0,2 
 
 
Tekniska nämnden, Budgetramen 2010 ökas med 1 Mkr 
 
Beläggning enskilda vägar        -1,0 
 
 
Socialnämnden, Budgetramen 2010 ökas med 1 Mkr 
 
Äskad placeringskostnad         -0,5 
Projekt för att minska försörjningsstöd till ungdomar -0,5 
 
 
Bildningsnämnden, Budgetramen 2010 ökas med 0,5 Mkr 
 
Helg och nattdagis          -0,5 
 
 
Ej fördelat konjunkturstöd        -2,6 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 100 att överlämna styrning och kostnadsansvar för 
deltagande i Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten samt att 
överta ansvar och kostnader för hemsändning av varor från kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 385/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Förslag till investeringsbudget 2010 
 
Kommunstyrelsen        200 Tkr 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet   2 250 Tkr 
Affärsdrivande verksamhet   3 650 Tkr 
Socialnämnden         600 Tkr 
Bildningsnämnden        600 Tkr 
 
Investeringsbudget för VA-utbyggnad söder om Bergkvara behandlas i särskilt beslut. 
 
Bert Appert, TP tar detta som en information. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2010,  
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2010, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2010 till 21,84 per skattekrona, 
 
att socialnämnden överlämnar styrning och kostnadsansvar för deltagande i  
     Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten samt  
 
att socialnämnden överta ansvar och kostnader för hemsändning av varor från  
     kommunstyrelsen. 
----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 386/09 
AU § 330/09          09/KS0205 
Hemställan om tilläggsbudget för 2010, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gymnasieförbundet står inför stora ekonomiska problem 2009 och kommande femårs- 
period. År 2009 är det prognostiserade underskottet cirka 8 Mkr. Elevminskningar och 
friskoleetableringar gör att förbundets verksamhet måste dras ner med mellan 25 – 35 % 
beroende på de fristående skolornas utveckling under perioden. År 2010 motsvarar 
elevminskningen 10,9 Mkr. Kommande budgetår ska dessutom ett sparbeting motsvarande 
3 % eller 13,5 Mkr läggas ut i förbundets budget. 
 
En tilldelning av kommunmiljarderna ska underlätta situationen kommande budgetår och 
skjuta på beskedet att ägarkommunerna måste anslå ytterligare medel för att bibehålla ett 
brett utbud av gymnasieutbildning i regionen. 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har inte heller fått del av några omställningsbidrag från 
kommunerna. 
 
Med anledning av detta hemställer Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget 
för 2010 från Torsås kommun med 589 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunledningsmötet 2009-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan från Kalmarsunds Gymnasieförbund om en tilläggsbudget för 2010  
     med 589 000 kronor. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 387/09          09/KS0226, 07/KS0230 

AU § 37/09 
KS § 175/08           
Trygghetsbostäder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anteckningar från möte med utredningsgruppen för framtida äldreboende 2008-05-26 
föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03: 
 
att uppdra åt Torsås Bostads AB att ta fram underlag för byggandet av Trygghetsboende  
     vid Torshammar och Badhusgatan, 
 
att uppdra åt socialnämnden att ta fram underlag för driftskostnader där bägge  
      alternativen jämförs, 
 
att uppdraget omfattar 20 – 25 lägenheter. Funktioner samt lägenhetsstorlek ska tas fram  
     av Torsås Bostads AB i samverkan med socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB presenterar förslag till 
trygghetsboende i Torsås. 
 
Badhusgatan 
 
16 lägenheter, 2 rum och kök, 52 kvm 
4 lägenheter, 3 rum och kök, 78 kvm 
Gemensamhetslokal, 78 kvm 
Hemtjänstlokal, 78 kvm 
Totalt 1 300 kvm 
Total kostnad 28,5 Mkr, 21 900 kronor/kvm 
 
Torshammar 
 
15 lägenheter, 2 rum och kök, 49 kvm, 57 kvm  
4 lägenheter, 3 rum och kök, 69 kvm 
Gemensamhetslokal, 130 kvm 
Lägenhetsförråd 152 kvm 
Totalt 1 434 kvm 
Total kostnad 35,3 Mkr, 24 600 kronor alternativt 27 500 kronor/kvm 
 
Hyrorna per lägenhet kommer att ligga runt 6 000 – 10 500 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 387/09, Trygghetsboende 
  
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna ärendet till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-27 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 104, meddela kommunstyrelsen 
 
att vid det tillfälle det blir aktuellt med färdigställande av trygghetsbostäder av 
storleksordning 20 – 25 lägenheter förordar socialnämnden byggande vid Torshammar, 
 
att driftskostnaderna är personella för socialnämndens del och att ett trygghetsboende 
innebär omfördelning av befintlig personal i hemtjänsten samt 
 
att 0,75 – 1,0 tjänst behövs inrättas för att vara stationerad i trygghetsboende, enligt de 
kriterier som utarbetats nationellt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut 2009-10-08 § 104. 
-----  
Expedieras till 
Partigrupperna 
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AU § 388/09          07/KS0103 
Förberedelseklass 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt bildningsnämnden är den totala kostnaden för förberedelseklassen  641 806 kronor 
för lönekostnader och 37 568 för övriga kostnader, vilket totalt blir 679 374 kronor. 
 
Flyktingenheten har sedan tidigare ett avtal med bildningsnämnden vilket innebär att under 
2009 betala ut 200 000 kronor. 
 
Enligt ovan ska flyktingenheten överföra till bildningsnämnden ytterligare 254 374 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överföra ytterligare 254 374 kronor från flyktingenheten till bildningsnämnden för  
     kompensation för de kostnader som uppkommit i samband med arbetet med  
     flyktingbarn i förberedelseklass. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 389/09 
KF § 130/08 
KS § 305/08 
AU § 395/08 
AU § 342/08          08/KS0214 
Inrättande av jämställdhetspris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17 § 83 att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag till jämställdhetspris i  
     Torsås kommun samt 
 
att därefter återkomma med förslaget till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Förslag till kriterier för jämställdhetspris 
 
Torsås kommuns jämställdhetspris kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller grupp av 
personer i Torsås kommun som 
 
• Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar 
• Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad 

jämställdhet 
• Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom 

kommunen i stort. 
 

Exempel på insatser 
 
• Ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet 
• Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön 
• Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen 
• Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund 

av kön 
• Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen. 
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Fortsättning § 389/09, Inrättande av jämställdhetspris 
 
Nomineringar till priset kan inlämnas löpande under hela året. Beslut om vems som ska 
tilldelar priset fattas av kommunfullmäktige från förslag från Folkhälsorådet. Detta görs i 
december månads sammanträde. Juryn består av Folkhälsorådet med möjlighet att bjuda in 
representanter från andra områden om vid behov. 
 
Priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år och utgörs av ett konstverk samt diplom 
och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta jämställdhetspris med revidering att Folkhälsorådet efter uppsatta kriterier 
     föreslår Kommunfullmäktige utse pristagare samt 
 
att jämställdhetspriset delas ut i samband med nationaldagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås kommun enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-12-16: 
 
att inrätta ett jämställdhetspris i Torsås kommun enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-27 
 
Förslag föreligger att revidera priset med Priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år samt 
diplom och blommor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att priset ska ha ett värde av 10 000 kronor per år samt diplom och blommor. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 390/09          10/KS0001 
Sammanträdestider 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2010 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  19   Augusti  10, 24 
Februari 9, 23  September  7, 28 
Mars  9, 23  Oktober  19 
April  13, 27  November  9, 23 
Maj  11, 25  December  7 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast måndag veckan innan. Plats: 
Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  26   Augusti  17 
Februari 16   September  14 
Mars  16   Oktober  26 
April  20   November  16 
Maj  18   December  14 
Juni  8 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  12   Augusti  31 
Februari 2   Oktober  5 
Mars  2   November  2, 30 
April  6      
Maj  4    
Juni  1 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inget annat bestäms. 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
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Fortsättning § 390/09, Sammanträdestider 2010 
 

Kommunfullmäktige 
 
Januari  27   September  29 
Februari 17   Oktober  27 
Mars  31   November  24 
April  21   December  15 
Maj  26  
Juni  16  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 24 november och 15 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för arbetsutskottet, personalutskottet samt  
     kommunstyrelsen, 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2010 för kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     tidning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 391/09          09/KS0222 
Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 

I samband med att ett fastighetsbolag bildades i kommunen 2004 så lämnades ett fåtal 
lokaler samt fastighetsskötsel kvar inom kommunstyrelsen. 
 
Följande fastigheter som ligger kvar hos kommunstyrelsen 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen 
Dalskär stuga 8 
Torsås 11:1, PRO-stugan 
Sågen 4 
Torsås 2:42 
Torsås 53:9 
Torsås 22:1 före detta brandstationen 
 
Kommunstyrelsen har under åren köpt vissa tjänster från Torsås Bostads AB på 
fastighetsskötsel. 
 
Efter diskussioner med Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB föreslå följande 
ändringar 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten, ligger kvar men avtal tecknas kring skötsel av  
                    fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen, ligger kvar av skattemässiga skäl men avtal tecknas kring  
                    skötsel av fastigheten 
Torsås 11:1, PRO-stugan, avtal tecknas kring skötsel av fastigheten 
Sågen 4,       säljes till Torsås Bostads AB 
Torsås 2:42, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 53:9, säljs till Torsås Bostads AB 
Torsås 22:1  före detta brandstationen, säljs till Torsås Bostads AB 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta skötselavtal med Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB på följande  
     fastigheter 
 
Sågen 4, ”Blå huset” 
Torsås 2:42 ”Österbrogatan 28” 
Torsås 22:1 ”Före detta brandstationen” 
Torsås 53:9 ”Gula villan”, samt avtal gällande administration av fastigheten 
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Fortsättning § 391/09, Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att förhandla med fastighetsbolaget om  
     skötselavtal samt 
 
att redovisa upprättat förslag till skötselavtal för ställningstagande i kommunstyrelsen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 392/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 393/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Inbjudan föreligger från flyktingsamordnare Charlotte Sandell gällande migration och 
etablering i Växjö 2009-12-03—12-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Roland Swedestam, vice ordförande Håkan Algotsson och ledamot Bert  
     Appert medverkar vid konferensen i Växjö, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 394/09          09/KS0037 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-09-15 § 100 att föreslå 
 
att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är det samma som  
     projekterats dock med utökning med anslutningar för de bostäder som ligger väster om  
     E22:an samt ytterligare tre (3) anslutningar i Skäppevik och två (2) anslutningar på Gate  
     Udde, 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta fastighetsförteckning och  
     sakägarförteckning över dem som får en partställning i och med beslut om verksamhets-  
    område samt att upprätta lämpligt kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om  
    verksamhetsområde i kommunfullmäktige, 
 
att när komplettering enligt ovan genomförts, överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     vidare handläggning. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i ärendet idag med motiveringen bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden sysslar med tekniska frågor, varför deras förslag inte 
behöver ta någon socioekonomisk hänsyn. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
och måste väga in även dessa aspekter i sitt beslut. Det framlagda förslaget innebär att 
enskilda fastighetsägare drabbas av högre kostnader än deras ekonomi klarar av. Därför är 
det viktigt att kommunen innan beslut om utvidgning tar och arbetar fram principer för hur 
man vill hantera dessa ärenden. Ingen ska tvingas lämna sin bostad på grund av de nya 
avgifterna. 
 
Såväl Roland Swedestam, S som Bert Appert, TP redovisar samma uppfattning, nämligen 
att ingen ska behöva lämna sin permanentbostad på grund av anslutningsavgiften. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
-----
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AU § 395/09          09/KS0031 
Information från Länsstyrelsen gällande Olssonska 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar eventuell avstyckning och försäljning av 
fastigheten Torsås 2:54, blomsteraffär och lägenhet. 
 
Enligt Kjell-Håkan Ahnell på Länsstyrelsen finns det inga formella hinder för en 
avstyckning och försäljning. Han betonar dock de regler som finns efterföljs. 
Vid ett eventuellt beslut om avstyckning vill ha samråd med kommunen innan beslut fattas. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att avtal tecknas med Kulturföreningen Olssonska gården 
gällande hyra av huvudfastigheten innan årsskiftet 2010, som ska börja gälla från och med 
2010-01-01. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att besluta enligt Mona Magnussons, M 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen Tommy Nyberg uppdras att teckna avtal med Kulturföreningen  
     Olssonska gården, gällande hyra av huvudfastigheten innan årsskiftet 2010, som ska  
     börja gälla från och med 2010-01-01 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchefen 
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AU § 396/09          09/KS0119 
Kostnadsförslag från Q-Park 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 § 311, att kommunchefen uppdras att kontakta Q-Park 
för ett kostnadsförslag för att lösa parkeringsproblemen i kommunen samt att bjuda in 
representanter från de frivilliga nattvandrarna för ett gemensamt möte med kommun- 
ledningen.  
 
Q-Park tillhandahåller utbildad och godkänd personal enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter 
gällande civilrättslig parkeringsövervakning på gatumark. 
 
Kostnad för uniformerad parkeringsvakt inklusive fordon och telefon, 309 kronor per 
timme. 
Tillkommer en milersättning motsvarande 30 kronor per mil från Kalmar till Torsås tur och 
retur, cirka 10 mil, vilket innebär 300 kronor per bevakningstillfälle.  
Samtliga priser exklusive mervärdesskatt. 
 
Torsås kommun ser till så att lagenlig skyltning med vägmärken finns monterade samt  
tillhandahåller även felparkeringsavgifter. Samtliga intäkter från felparkeringsavgifterna 
tillfaller Torsås kommun. 
 
Sammanträffande med representanter från de frivilliga nattvandrarna blir 2009-10-22 
klockan 18.00 på Möre Golfkrog. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända ärendet till tekniska nämnden för åtgärd. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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AU § 397/09          09/KS0223 
Sponsring, Möre Golfklubb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Lasse Wastå om kommunens sponsring till Möre Golfklubb. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå förfrågan från Lasse Wastå, Möre Golfklubb. 
-----  
Expedieras till 
Möre Golfklubb 
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AU § 398/09          09/KS0220 
Ansökan verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, 
Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer och vittnen. 
Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som drabbats av brott, dels genom samtal med 
en stödperson, dels genom vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar 
stöd och hjälp till målsägande och vittnen is amband med rättegång. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat ansvar för 
att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och femton (15) 
vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för att på bästa sätt 
stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
I stödpersonernas uppgifter ingår, förutom emotionellt stöd, att ge information om brotts- 
offerts rättigheter under utredning och rättsprocess och att ge stöd och information inför 
en eventuell rättegång. Stödpersonerna ska vid behov förmedla kontakter med myndigheter 
och försäkringsbolag och hänvisa till social, juridisk, psykologisk och medicinsk expertis. 
 
Alla medarbetare har genomgått en grundutbildning och har avlagt tystnadslöfte. 
Kontinuerliga fortbildningar anordnas. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från Torsås kommun 
med 10 950 kronor per år för perioden 2010 – 2012. 
 
Verksamhetsberättelse 2008 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra Kalmar län för  
     2010, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 399/09 
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 2009-08-25: 
 
att överlämna skrivelsen till bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 187, att uppmana Söderåkra AIK att 
verkställa rivningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut. 
-----  
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AU § 400/09          09/KS0024 
Inrättande av projekttjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 192 i enlighet med Lennart Adolfssons, S 
förslag  
 
att en projekttjänst inrättas på ett (1) år från och med 2010-01-01 på miljösidan för att  
     arbeta med enskilda avlopp inom Torsås kommun. Tjänsten ska enbart omfatta  
     inventering och besiktning av enskilda avlopp i kommunen samt åtgärdsförslag samt 
 
att ingå till kommunfullmäktige med begäran om anslag på 500 000 kronor från det extra  
      statsbidrag om 5,3 Mkr som kommunen erhållit. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut 2009-09-28 § 192. 
-----  
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AU § 401/09  
KF § 99/09 
KS § 230/09 
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.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill följa med på 
besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
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Fortsättning § 401/09, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Christer Andersson, FP, motionen som lämnats in, är ett yrkande, om att Torsås kommun 
så snart som möjligt startar förberedelsearbete med att ta emot ensamkommande flykting-
barn och inte någon frågeställning. Kommunstyrelsen ska också besöka två grann- 
kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn, vilket inte är gjort och yrkar 
därför återremiss av ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Sabina Masinovic, S och Henrik Nilsson Bokor, 
S yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan återremiss av ärendet eller att avslå 
återremissen finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med 
motivering att ärendet inte är färdigberett. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering att ärendet inte är  
     färdigberett. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att bjuder in motionärerna för ett förtydligande  
     av kommunfullmäktiges beslut 2009-09-23. 
----- 
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 402/09          09/KS0129 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun – en del av Torsås nya översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till Vindkraftsstrategi för Torsås kommun är föremål för remiss under tiden  
2009-10-02 – 2009-12-02. 
 
Torsås kommun och Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP tagit 
fram ett gemensamt förslag till vindkraftsstrategi. Dokumenten redovisas i två delar för 
respektive kommun. 
 
Syftet med Vindkraftsstrategi för Torsås kommun är att utgöra policy och underlag för 
beslut vid framtida vindkraftsetableringar i kommunen. Strategin, som ska användas som 
underlag för kommunens översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens 
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i förhållande till 
rådande riksintressen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Vindkraftsstrategin för Torsås kommun – en del av Torsås nya översiktsplan. 
-----  
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AU § 403/09          09/KS0129 
Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun – en del av Karlskronas nya 
översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun är föremål för remiss under tiden  
2009-10-02 – 2009-12-02. 
 
Karlskrona kommun och Torsås kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP tagit 
fram ett gemensamt förslag till vindkraftsstrategi. Dokumenten redovisas i två delar för 
respektive kommun. 
 
Syftet med Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun är att utgöra policy och underlag för 
beslut vid framtida vindkraftsetableringar i kommunen. Strategin, som ska användas som 
underlag för kommunens översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens 
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i förhållande till 
rådande riksintressen. 
 
Synpunkter på Vindkraftsstrategin ska lämnas skriftligt senast 2009-12-02 till Karlskrona 
kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig över Vindkraftsstrategin för Karlskrona kommun – en del av  
     Karlskronas nya översiktsplan. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 404/09          09/KS0174 
Upprop polisstation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Upprop polisstation föreligger. 
 
Polisledningen i Kalmar vill stänga poliskontoret i Torsås. Hyran för lokalen, som hyrs av 
Torsås kommun är 48 000 kronor per år. Detta är en uppmaning till företag/fastighetsägare 
att bidra till hyran. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att delta i detta upprop. 
-----  
Expedieras till 
Ulf-Peter Rosenblad 
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AU § 405/09          09/KS0090 
Utökning av ersättare i folkhälsorådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, V föreslår att folkhälsorådet utökas med två ersättare. Förslag på 
ersättare är Inga-Britt Karlsson, S och Marie Jansson, KD. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Inga-Britt Karlsson, S och Marie Jansson, KD som ersättare i folkhälsorådet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 406/09          09/KS0237 
Delegationsordning, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M efterhör om det finns någon delegationsordning inom 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att arbetet pågår med en reviderad 
delegationsordning som ska vara färdig innan jul 2009. 
-----  
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AU § 407/09          09/KS0215 
Information om vykortstävling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell informerar om den avslutade vykortstävling som pågått inom 
Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 408/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande, Torsås 1:44 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 1:44. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Torsås 1:44   Köpekontrakt     1 225 000 kronor (En miljon  

tvåhundratjugofem tusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
Gilbert Magnusson 
Västerlånggatan 33 
392 33 Kalmar 
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AU § 409/09          08/KS0247 
Detaljplan Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 med flera, Ny kommunikationsled 
vid Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligthet att anlägga en ny kommunikationsled mellan 
Bergkvaravägen och Norra Tångvägen. 
 
Med en utbyggnad av kommunikationsled minskar trafiken, främst den tunga trafiken, 
genom Torsås centrala del vilket markant minskar störningarna på boendemiljön och ökar 
trafiksäkerheten. Föreslagen kommunikationsled ger också på sikt möjlighet till nya 
verksamhetsområden, främst mellan det befintliga industriområdet och den nya leden. 
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas senast 2009-11-12 till bygg- och miljö- 
nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på förslaget på Detaljplan Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
     med flera, Ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 410/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Intervjuer pågår gällande den nya näringslivsresursen 
• Ekonomi, tydligare prognoser 
• Ändrad inriktning på Vågen kommer till nästa arbetsutskott 
• Nästa arbetsutskott blir på Vågen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  


