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  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 441 – 448 
  Ulrika Widell, informationsansvarig § 451 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 457 - 458 
  
  
Utses att justera  Sören Bondesson 
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Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 441 - 464 
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AU § 441/09          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 § 442/09          09/KS0248 
Kommunstyrelsens internbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag på interbudget 2010 för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Tommy Nyberg påtalar att under 2010 finns ingen reserv för övriga utgifter. Så de 
kostnader som inte finns med i internbudgeten kommer han att avslå.  
 
Driftbidrag från medlemskommunernas gymnasieskola redovisas. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informationen noteras samt 
 
att kommunstyrelsens internbudget 2010 återkommer i arbetsutskottet 2009-01-19. 
-----  
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AU § 443/09          10/KS0016 
Budgetuppföljningar från nämnderna 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föreslår att från och med 2010, ska representanter från 
nämnderna närvara enbart vid halv- och helårsbokslut, men kan kallas in vid större 
förändringar av ekonomin. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att från och med 2010, ska representanter från nämnderna representera enbart vid halv-  
     och helårsbokslut, men kan kallas in vid större förändringar av ekonomin. 
-----  
Expedieras till 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 444/09          10/KS0015 
Tidplan, budget 2011, plan 2012 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Tidplan 
 
2010-01-27 Sveriges kommuner och landstings rapport, ekonomisk analys 
2010-02-23 Arbetsutskottet, budgetdialog med fackliga företrädare 
2010-04-13  Arbetsutskottet, central resursfördelningsmodell 
2010-05-03 Budgetförslag från nämnderna 
2010-05-11 Arbetsutskottet, budgetförutsättning och nämnderna kommenterar sina 

 budgetförslag, Heldag 
2010-05-25  Arbetsutskottet, budgetramar 2010 
2010-06-01  Kommunstyrelsen, budgetramar 2011 
2010-06-16  Kommunfullmäktige, budgetramar 2010 
 
2010-10-01  Nämndernas förslag till taxor/avgifter 2011 
2010-10-05  Kommunstyrelsen, förändrade budgetförutsättningar 
2010-10-07  Extra arbetsutskott, budgetdialog med nämnderna 
2010-10-19  Arbetsutskottet, budget 2011, plan 2012 – 2013 

     2010-11-02 Kommunstyrelsen, budget 2011,plan 2012 – 2013 
2010-11-24  Kommunfullmäktige, budget 2011, plan 2012 - 2013 
 
I tidplanen för budget 2010, finns ingen bokslutsdatum upptagen, därför beslutas att 
bokslutsdagen ska vara 2010-03-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in ordförande, vice ordförande och förvaltningschef i samtliga nämnder samt VD  
     Magnus Andersson, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB att medverka vid  
     bokslutsdagen 2010-03-11, 
 
att godkänna upprättad tidplan för budget 2011, plan 2012 – 2013. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 445/09          09/KS0249 
Hantering av euro i Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun kan tillhandahålla handkassor i euro till de enheter som har ett behov av 
detta då våra kassaapparater inte kan hantera euro. Dessa är i dagsläget turistbyrån, 
biblioteket, receptionen och eventuellt Vågen. Handkassa kommer att motsvara 500 SEK 
och avser att användas till att ge växel tillbaka till kunder som handlar med euro. 
 
Aktuell växlingskurs kommer att sändas ut per mail från ekonomiavdelningen varje 
måndag. Ingen växlingsavgift kommer att tas ut från kunderna. 
 
Insättning av sedlar i euro kan ske i bankens inlämningsbox men inga mynt kan lämnas där. 
Alla mynt i euro ska lämnas till ekonomiavdelningen som sedan växlar dessa på Forex. 
Observera att Forex inte växlar mynt av mindre valörer än 50 cent. 
 
Handkassan ska i övrigt hanteras som de vanliga handkassorna vad gäller säkerhet, 
förvaring och redovisning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på hantering av euro i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 446/09          09/KS0150 
Redovisning kommunens kostnader för samtliga datasystem inom kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 § 197, att uppdra åt IT-chef Kent Frost att 
sammanställa kostnaderna för samtliga datasystem inom kommunen. 
 
Ekonomichef Kent Frost ser en svårighet att redovisa samtliga datasystem inom 
kommunen eftersom det inte finns någon jämförelse utan lämnar en redovisning av 
kostnaderna för Microsofts officelicenser.  
 
      Antal  Kronor per styck  Kostnad, kronor 
 
Undervisning   400    600     240 000 
Administration  150      2 000    300 000 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av Microsofts officelicenser. 
-----  
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AU § 447/09          10/KS0008 
Beslutsattestanter 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare fr o m 2010-01-01 

 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommunchef 

 
Tommy Nyberg 

  
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Tommy Nyberg 
113 Personalchef Per Lindberg Tommy Nyberg 
115 Turistansvarig Stine Breum-Appelqvist Tommy Nyberg 
116 Kostchef Kent Frost Tommy Nyberg 
117 Säkerhetssamordnare Ulrika Widell Tommy Nyberg 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Charlotte Sandell Hans Gustavsson 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Tommy Nyberg 
1103 Flyktingsamordnare Charlotte Sandell Tommy Nyberg 
 
Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommunchef 

 
Tommy Nyberg 

  
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Tommy Nyberg 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Tommy Nyberg 
1122 Ekonomiassistent, kassa/bank Kent Frost Tommy Nyberg 
1124 Ekonomiassistent, remittering Kent Frost Tommy Nyberg 
1132 Personalassistent Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 1 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 2 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
912 Finansförvaltning Kent Frost Tommy Nyberg 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till beslutsattestanter och ersättare från och med 2010-01-01. 
-----  
Expedieras till Kommunstyrelsen 
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AU § 448/09 
KS § 329/09          09/KS0246 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Början av 2004 tecknade Torsås kommun avtal om disposition av simbadanläggning med 
Söderåkra Fastigheter AB. 
 
Avtalets omfattning 
 
Fastighetsägaren upplåter till hyresgästen den i fastigheten belägna simbadanläggningen 
bestående av 4 banor á 25 meter jämte till simbadsanläggningen hörande omklädnings-, 
dusch- och bastuutrymmen. 
Fastighetsägaren förbinder sig att hålla simbadanläggningen öppen helgfria vardagar för 
skolans simundervisning. Enligt särskild överenskommelse med hyresgästens skolchef ska 
erforderlig simlärarhjälp på fastighetsägarens bekostnad ställas tillskolans förfogande. 
Fastighetsägare svarar för att den tillhandahållna simlärarhjälpen utförs av personal med 
föreskriven kompetens. 
 
Därtill ska simbadsanläggningen utan ytterligare kostnad vara tillgänglig under sommartid 
för den eventuella simundervisning. 
 
Under tiden då simbadanläggningen inte är upplåten för skolans behov ska simbad-
anläggningen hållas tillgänglig för allmänheten från måndag till fredag från klockan 15.00 
till 20.00 samt onsdagar klockan 07.00 – 09.00 samt lördagar från klockan 10.00 – 18.00 
och söndagar från klockan 08.00 till 13.00. 
Vid skollov, efter överenskommelse med skolan i Torsås kommun, ges möjlighet att 
utnyttja simbadsanläggningen enstaka dagar utan extra kostnad. 
Vattentemperaturen ska följa av Svenska Simförbundet rekommenderade temperaturer det 
vill säga 26 – 27 grader dock minst 24 grader. 
 
Hyran inkluderar förutom samtliga driftkostnader även erforderlig simlärarhjälp med 
föreskriven kompetens. 
 
Avtalet löper under tiden från 2005-01-01 till och med 2011-12-31. Om inte avtalet sägs 
upp av någondera parter löper avtalet ytterligare fem (5) år åt gången. Avtalet ska skriftligen 
sägas upp senast 18 månader för avtalsperiodens utgång. 
 
Hyresgästen äger rätt att utan några ersättningskrav från fastighetsägarens sida med 
omedelbar verkan säga upp avtalet och därmed frigöra sig från samtliga ekonomiska 
åtaganden i förhållande till fastighetsägaren om någon av följande förutsättningar inträffar 
 
a) Fastighetsägaren inställer sina betalningar, inleder ackords- eller rekonstruktions-  
      förfarande, försätts i konkurs eller av någon annan anledning kommer på obestånd. 
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Fortsättning § 448/09, Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
b) Om verksamheten vid simbadanläggningen på annat sätt än enligt punkt a. ovan inte 

motsvarar service- och sanitära krav i sådan mån att hyresgästen inte kan nyttja 
anläggningen i den utsträckning som förutsattes vid avtalets ingående. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet att hantera frågan om avtalet om disposition av 
      simbadanläggning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-12-08 
 
Förslag på tilläggsavtal med Söderåkra Fastigheter AB föreligger. 
 
Tillägg/förändring till nuvarande simhallsavtal 
 
I § 2 regleras i nuvarande avtal att hyran ska betalas två (2) gånger per år med hälften av 
summan vid varje tillfälle. Ändringen av denna paragraf samt den nya lydelsen i avtalet är 
 
• § 2 Hyran erläggs per månad med en tolftedel av den totala avgiften. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna tilläggsavtalet med Söderåkra Fastigheter AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna avtalet. 
-----  
Expedieras till 
Söderåkra Fastigheter AB 
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AU § 449/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande Torsås 4:82 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 4:82. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd  
     rörande fastigheten Torsås 4:82. 
-----  
Expedieras till 
Rony Ramberg 
Gummebo 106 
385 94 Bergkvara 
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AU § 450/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Från SCB föreligger medborgarenkät 2010. Priset för mindre kommuner är 47 000 kronor. 
Kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18 – 84 år räknas som mindre 
kommuner. Sista anmälningsdagen för vårens undersökning är 2010-02-24. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till att beställa medborgarenkäten 2010.  
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag till att beställa medborgarenkäten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, TP yrkande och Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S avslagsyrkande och nej = enligt Bert 
Apperts, TP yrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat 
enligt Roland Swedestams, S avslagsyrkande. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 451/09          09/KS0215 
Information om den nya hemsidan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell informerar och visar utdrag från den nya hemsidan som är på 
gång att färdigställas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 31   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-12-08  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
AU § 452/09          09/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under november 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsärende under november 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under november  
     2009.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 453/09          09/KS0011 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under november 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under 
november 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under november 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 454/09          09/KS0181 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2009   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av rektor Bertil Tjerneld fattade delegationsbeslut gällande personalärende 
under 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inrapportering av förvaltningarnas delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2009, ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2010-01-22. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2009, 
 
att inrapportering av förvaltningarnas delegationsbeslut gällande personalärende, ska  
     lämnas in till kommunstyrelsen månadsvis. 
-----  
Expedieras till 
Förvaltning för ledning och administration 
Socialförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 455/09          09/KS0005 
Förköpsyttrande, Spelet 7 i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Spelet 7, Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Spelet 7, Bergkvara Köpekontrakt 2009-08-20 1 800 000 kronor (En miljon åtta- 
                hundra tusen kronor) 
-----  
Expedieras till 
Semarks Fastighetsbyrå 
Skeppsvarvsgatan 7 
388 96 Ljungbyholm 
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AU § 456/09 
AU § 439/09         09/KS0018 
Avtal om näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om näringslivssamverkan med Möre resurscentrum överlämnas till 
ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-08. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna avtalet efter revidering. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna det reviderade avtalet om näringslivssamverkan med Möre resurscentrum. 
-----   
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 457/09          09/KS0030 
Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende tillstyrkan 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets tillståndsprövning för 
vindkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Med anledning av förändringar i lagstiftningen angående tillståndsprövning för 
vindkraftverk finns det skäl att genom ett förtydligande, justera gällande reglemente för 
bygg- och miljönämnden. 
 
Reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i korthet ut på att det inte längre 
behövs bygglov enligt plan- och bygglagen för att uppföra vindkraftverk som 
tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Prövning enligt miljöbalken räcker 
numera. Staten, i de flesta fall genom länsstyrelsen, har därmed tagit över huvudansvaret 
för tillståndsprövningen. Men för att kommunerna inte skall bli utan inflytande finns en 
klausul om ett kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 § miljöbalken.  
 
I och med att kommunfullmäktige inom kort står inför ett antagande av översiktsplan 
inkluderat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft torde alla principiella 
frågeställningar blivit klarlagda. 
 
Eftersom bygg- och miljönämnden svarat för denna typ av tillståndshandläggning innan 
lagändringen, är det lämpligt att de löpande besluten av effektivitetsskäl och med hänsyn till 
rättsäkerheten, får en optimal beredning och handläggning genom delegation till bygg- och 
miljönämnden. En sådan delegering kan ske genom ett förtydligande, justering av bygg- 
och miljönämndens reglemente.  
 
I gällande reglemente för bygg- och miljönämnden, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62, 
anges vad som delegerats från fullmäktige. I 1 § reglementet finns formulering som på 
uppmaning av jurist på Sveriges kommuner och landsting bör få ett förtydligande.  
 
Nuvarande lydelse  
”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedels-
lagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

 
bör förtydligas med tillägget  
”samt svara för remissyttranden och tillstyrkan som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”.  
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Fortsättning § 457/09, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

          
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 458/09          07/KS0194 
Tillstyrkan av tillståndsärende enligt 16 kap 4 § miljöbalken, Videbäcksmåla 1:2 
med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Till Länsstyrelsen har inkommit en ansökan enligt 9 kap.6 § miljöbalken om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet, gällande uppförande och drift av en gruppstation av 12 vindkraft-
verk med en totalhöjd om 150 meter på fastigheterna Videbäcksmåla 1:2, Torhult 2:2, 
Sandbäcksmåla 1:2 m.fl. i Torsås kommun.  
 
Länsstyrelsen har bedömt ansökningshandlingarna som kompletta och ärendet prövas av 
Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län. 
 
Länsstyrelsen anhåller om besked enligt 16 kap. 4 § miljöbalken huruvida Torsås kommun 
tillstyrker ett tillstånd till aktuell verksamhet eller inte. 
 
Detta ärende har varit aktuellt för prövning i både tidigare miljönämnd enligt miljöbalken 
respektive byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen. Samråd har hållits 2008-05-09 för 
berörda och skriftligt samråd med miljönämnden 2008-06-18 § 35.  
 
Lagändringarna om vindkraftsprövning trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i 
korthet ut på att det inte längre behövs bygglov enligt plan- och bygglagen för att uppföra 
vindkraftverk som tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Ärendet prövas nu 
helt av Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län.  
Lokaliseringen av vindkraftsparken är förenlig med Torsås kommuns förslag till 
översiktsplan och dess tematiska tillägg, vindkraftsstrategi 2009-06-11 samt med det 
nationella planeringsmål om vindkraftsutbyggnad med 30 TWh till år 2020. Den planerade 
verksamheten är dessutom förenlig med flera av de 16 nationella miljökvalitetsmål, bl.a. mål 
om begränsad klimatpåverkan. 
 
Sammantaget anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte föreligger något hinder mot 
det sökta tillståndet till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens bestämmelser och inte 
heller mot lokaliseringsprinciper i plan- och bygglagens mening. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 
att enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet,  
    vindkraftspark Videbäcksmåla 1:2 med flera. enligt ansökan.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 31   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-12-08  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
AU § 459/09 
KS § 257/09 
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 § 459/09, 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 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder  
     utifrån rapporten, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29: 
 
att efter sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder  
     utifrån rapporten, 
 
att i övrigt notera informationen. 
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Fortsättning § 459/09, Jämförelsenätverk, En landsomfattande satsning på 
jämförelser 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-12-08 
 
En åtgärd som vidtagits är att Individ- och familjeomsorgen från och med 2010-01-01 
kommer att förstärkas med en nyinrättad tjänst som 1,0 omsorgspedagog inom 
missbruksvård. 
 
På lång sikt bör man även arbeta mer för att utveckla Familjeresurs. Att arbeta för att få 
egna familjehem i kommunen kan även underlätta för personalen inom Individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-11-12 § 113 att överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen. 
-----  

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 460/09          09/KS0159 
Förslag till förbättrad projektfinansiering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handläggningstiden för utbetalningar av projektstöd har sedan i somras ökat markant vid 
Länsstyrelsen i Kronoberg. Detta beror på att projektstöden inom Leader nu ökar i 
omfattning, men även att nuvarande handläggare vid Länsstyrelsen i Kronorberg också 
ansvarar för såväl Länsstyrelsens företagsstöd, projektstöd som utvald miljö inom miljö- 
investeringar och andra arbetsuppgifter. 
 
Så länge utbetalningshandlingar som kommer in till Jordbruksverket före den 10:e i 
respektive månad betalas ut runt respektive månadsskifte, med undantag för juli och 
december, får detta anses vara en rimlig handläggningstid vid Jordbruksverket. 
Verkligheten ser dock annorlunda ut och för närvarande föreligger handläggningstider på 
upp till fem månader. 
 
På grund av de långa handläggningstiderna för projektägarnas delrekvisitioner är det 
därmed förklarligt att det för vissa projekt föreligger behov av att vi inom vårt 
Leaderområde – Leader Småland Sydost/LSS – kan underlätta enskilda projekts 
finansiering. 
 
I syfte att tillförsäkra beslutade projekt en rimlig finansiering kan LSS rekommendera 
Jordbruksverket att betala ut förskott på EU-/Statsmedlen med upp till halva beviljade 
beloppet, dock max 250 000 kronor. Därutöver har LSS även vidtagit följande egna 
åtgärder 
 
• Beslutat om att förskott kan medges från LSS på upp till hela den offentliga 

medfinansieringen (max 30 % av projektstödet) 
• Att förskottsutbetalningar handläggs med förtur 
• Att fortlöpande genomföra särskilda insatser för projektägare i syfte att förbättra 

delrekvisitionernas kvalitet och därmed underlätta respektive instans handläggning.  
  
Erfarenheten så här långt visar dock att dessa vidtagna åtgärder i vissa fall inte är 
tillräckliga, varför Leader Småland Sydost hemställer om att 
 
• Respektive medlemskommun vid behov kan ge räntefria (projektstöd kan ej ges för 

ränta) förskottslån till projektägare i kommunen i avvaktan på utbetalning av EU-stöd 
• LSS tillsamman med våra medlemskommuner i en gemensam skrivelse till 

Länsstyrelsen hemställer om att förstärka bemanningen vid Landsbygdsenheten för att 
förkorta handläggningstiderna.  

 
Från Leader Småland Sydost föreligger information om ökad tilldelning från 
Jordbruksverket november 2009. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 31   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-12-08  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 460/09, Förslag till förbättrad projektfinansiering 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut tills kommunstyrelsens sammanträde 2010-01-12. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 461/09          09/KS0245 
Revisionsrapport – Ansvarsutövande och intern kontroll i kommunstyrelsen och 
nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna ska varje år uttala sig om ansvarsfrågan i revisionsberättelsen. En viktig del i 
ansvarutövandet är att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas sätt att utöva kontroll. 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma hur dessa politiska organ arbetar med 
kontroll och uppföljning av ekonomi, prestationer och kvalitet. 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett i uppdrag till Komrev inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers att genomföra granskning. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor 
• Är nämndernas interna kontroll av verksamheten tillräcklig? 
• Bedriver nämnderna verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt? 
 
Revisionsfrågorna ska besvaras genom att följande kontrollmål följs upp 
• Vilka system och rutiner för intern kontroll har nämnderna beslutat om? 
• Vilka underlag har nämnderna till sina beslut? 
• Är den ekonomiska rapporteringen relevant? 
• Vilken återrapportering av verksamheten får nämnderna? 
• I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av resultat från verksamheten? 
• Hur säkerställer nämnderna att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

kostnadseffektiv? 
 

Intervjuer har genomförts med ordförandena i kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden. Ekonomichefen, sam- 
hällsbyggnadschefen, bildningschefen samt socialchefen och socialförvaltningens ekonom 
har också intervjuats.  
 
Styrdokument har granskats tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas beslut 
under 2009. Kvaliteten på styrkdokumenten har däremot inte granskats. 
 
Av rapporten framgår att nämndernas interna kontroll av verksamheten kan stärkas och att 
viktiga styrdokument såsom reglementen och delegationsordningar saknas eller behöver 
uppdateras. Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden, kommunstyrelsen 
socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för beaktande och åtgärd. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten och de brister 
som finns senast 2010-02-15. 
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Fortsättning § 461/09, Revisionsrapport – Ansvarsutövande och intern kontroll i 
kommunstyrelsen och nämnderna 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att ta fram förslag till svar på revisionsrapporten 
     samt 
 
att notera revisionsrapporten samt granskningen av ansvarsutövande och intern kontroll i  
     kommunstyrelsen och nämnderna. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 462/09           
KF § 138/09          09/KS0244 
Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara gällande skol- och 
barnomsorgslokaler i Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25: 
 
att överlämna inlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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AU § 463/09          09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• Torsdagen den 10 december 2009 möte med samhällsföreningar, byalag och andra 

intresserade gällande kommunens utveckling, turism i framtiden och flykting- 
verksamheten, 

• Intresse för att flyktingmottagningen eventuellt flyttar in i före detta IOGT-lokalen i 
biografen, 

• Roland Swedestam, Håkan Algotsson och Tommy Nyberg har träffat Swedbank och 
Handelsbanken gällande VA söder Bergkvara, 

• Inget avtal har tecknats med Kulturföreningen Olssonska gården, eftersom ordförande 
i föreningen har avgått, 09/KS0031 

• Redovisning från Leif Karlsson, bildningsnämnden och socialchef Carina Leijon om 
brandskydd och utbildning, 09/KS0002 

• Träff med intressent gällande tomt i Ragnabo, 2009-12-08. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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KS § 464/09 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och 
önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ledamöter och tjänstemän tackar ordförande och önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
----- 
 
 
 
 


