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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2009-11-24, 08.00 – 12.15  
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef, sekreterare 
   Leif Karlsson, vikarierande skolchef § 430  
  Henrik Nilsson – Bokor, ordförande, Ewy Svensson vice ordförande   

 socialnämnden, Carina Leijon, socialchef § 430 
  Anders Walterson, vice ordförande bygg- och miljönämnden § 430 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 430 
  
  
Utses att justera  Mona Magnusson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-11-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Tommy Nyberg Paragrafer 430 - 440   
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Mona Magnusson 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 430/09 

AU § 411/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av vikarierande skolchef Leif 
Karlsson, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson, socialchefen Carina Leijon, bygg- och miljönämndens vice ordförande Anders 
Walterson, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – oktober 2009. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -990 Tkr, fördelat på PA-system -540 Tkr, 
turismverksamheten -50 Tkr samt Bergkvara Hamn & Stuveri AB -400 Tkr. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott med -300 Tkr. Intäkter utöver planerade 
på plan- och bygg reducerar tidigare prognos. Planerade intäkter på miljö- och livsmedel på 
cirka 85 % i oktober. Ytterligare intäkter samt fortsatt åtstramning av kostnader kan 
komma att innebära ytterligare förbättrat resultat. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse från budget. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med -2 200 Tkr. Under förutsättning att reserven 
på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande verksamhet och administration inom 
socialnämnden ge överskott med 0,1 Mkr. Individ- och familjeomsorgen -2,4 Mkr. 
Äldreomsorgen överskott med +1,0 Mkr. Omsorg  Funktionshindrade -0,9 Mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett överskott med + 200 Tkr. Kostnaderna för kultur och 
fritid, särskolan och Korrespondensgymnasiet beräknas vara lägre än vad som tidigare 
prognostiserats. 
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Fortsättning § 430/09, Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna uppställningen av internbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att  notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 431/09 
KS § 290/09 
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 tas 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 2009-10-27 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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Öppet brev föreligger till kommunstyrelsen daterat 2009-10-28 från Maria Karlsson och 
Marie Krantz, Grisbäck gällande VA-söder om Bergkvara, verksamhetsområde. 
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Fortsättning § 431/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 
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 notera inkommet brev från Maria Karlsson och Marie Krantz, Grisbäck, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-11-23 § 127, att det inte finns några andra omständigheter 
som har stöd i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) än de som tidigare 
redovisats i tekniska nämndens beslut 2009-09-15 § 100 med tillhörande skrivelse från 
tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim daterad 2009-10-26. 
 
Föreligger sakägarförteckning, arrendeförteckning, utkast och kartor över verksamhets-
område från WSP Samhällsbyggnad, Lidköping. 
 
Irma Folkesson, C deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     utbyggnaden av verksamhetsområdet. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 16   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-11-24  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 432/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från nämnderna deras arbete som gjorts i efter personalens brandutbildning  
     samt  
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 433/09          09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna i arbetsutskottet erbjuds att medverka i Regiondagar 2010 i Kalmarsalen  
     2010-01-27 - 2010-01-28, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 434/09          09/KS0100 
Uppsägning bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun hyr av Rosenträdet AB fastigheten Torsås 50:80, Applerumsgatan 2, för 
biblioteksverksamhet. Hyreskontrakt är tecknat för perioden 2002-01-01 – 2011-12-31 
omfattande totalt 995 kvm.  
 
Uppsägning av hyreskontrakten ska ske skriftligt minst 24 månader före den avtalade 
hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 36 månader för varje 
gång. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att säga upp nuvarande hyreskontrakt med  
      Rosenträdet AB gällande biblioteks- och fritidslokaler på fastigheten Torsås 50:80, i 
      avvaktan på att utredningen ska vara klar som utvisar var de framtida biblioteks- 
      lokalerna ska placeras samt 
 
att teckna nytt hyresavtal med Torsås Fastighets AB gällande del av lokaler på fastigheten  
     Stinsen i Bergkvara till turismverksamhet, för en årshyra på 60 000 kronor. 
-----   
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 435/09          09/KS0240 
Regler för barnomsorg på obekväm tid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-01-31 att föräldrar i Torsås kommun på 
försök erbjuds barnomsorg på obekväm tid under 2008. Rektor Inger Sandbäck bedömer 
behovet från fall till fall. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare vid sammanträde 2008-11-06 § 88 beslutat att 
också i fortsättningen erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Verksamheten följs upp årligen. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2009-10-14 föreslå bildningsnämnden att 
fastställa det förslag till regelverk som förskolans rektor utarbeta och hemställa hos 
kommunfullmäktige om att extra anslag beviljas för att finansiera barnomsorg på obekväm 
tid.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-11-05 § 89 att förslag till regler för barnomsorg på 
obekväm tid underställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 436/09 
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 § 436/09, 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 2009-09-08: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Operative chef Ulf Eriksson, Mikael Sjöstrand och Glenn Adolfsson från Polismyndig-
heten i Kalmar län informerade kommunstyrelsens ledamöter 2009-11-03 om att teckna ett 
samverkansavtal. Kommunstyrelsen beslutar i § 296/09 att ställa sig positiva till att ingå ett 
samverkansavtal med polismyndigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 § 396 att översända ärendet gällande kostnadsförslag 
från Q-Park till tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Representanter från de frivilliga nattvandrarna inbjöds 2009-10-22 för ett sammanträffande. 
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Fortsättning § 436/09, Bildande av trygghetsråd (brottsförebyggande råd) 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillsvidare avvakta med att bilda ett trygghetsråd, 
 
att från kommunstyrelsen utse folkhälsosamordnare i samverkansgruppen med polisen  
     samt 
 
att översända förfrågan om vilken tjänsteman som ska ingå i samverkansgruppen till  
      bildningsnämnden och socialnämnden. 
-----   
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden
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AU § 437/09          09/KS0242 
Samråd - Förslag till Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådshandling föreligger från Karlskrona kommun gällande Översiktsplan 2030. 
 
Synpunkter på översiktplanen ska lämnas skriftligt senast 2010-01-06 till Karlskrona 
kommun. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig över Karlskrona kommuns översiktsplanen 2030. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 438/09          09/KS0019 
Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger tillägg till överenskommelse underskriven 2007-12-12 och 2007-12-20 mellan 
Staten genom Migrationsverket och Torsås kommun om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande, dnr NRK-22-2007-32443.  
 
I tillägget till överenskommelse gäller följande 
 
Under perioden 2010-01-01 – 2010-12-31, åtar sig Torsås kommun att ta emot 
 
30 utlänningar varav cirka 
15 anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 
5 tas emot inom ramen för organiserad vidareflyttning. 
 
Migrationsverket ska därmed betala ut en årlig grundsättning enligt 9 § förordningen 
(1990:927) till kommunen. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta med beslut till kommunstyrelsens sammanträde 2009-12-01. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 439/09         09/KS0018 
Avtal om näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om näringslivssamverkan med Möre ResursCentrum överlämnas till 
ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-08. 
-----   
Expedieras till 
Arbetsutskottet 
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AU § 440/09          09/KS0024 
Förlängning av Leif Karlsson, vikarierande skolchef  
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Leif Karlssons uppdrag som vikarierande skolchef i Torsås kommun upphör 
2009-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att upprätta förslag till beslut att förlänga 
     uppdraget med Prima Selecta till och med 2010-01-31, detta innebär en tydlig  
     överlämning till den kommande skolchefen samt 
 
att Leif Karlsson uppdras att genomföra en utredning om skolan och dess framtida  
     organisation. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 


