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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Kent Frost, ekonomichef 47-52, 63-66 
Lena Klippvik, Akademikerförbundet SSR 47 
Ewa Wendell, Lärarnas Riksförbund 47 
Barbro Martinsson, Kommunal 47 
Ingrid Back, DIK 47 
Sofie Larsson, Lärarförbundet 47 
Lennart Alriksson, Lärarförbundet  47 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 63 
Carina Leijon, socialchef 63-64 
Göran Eliasson, bildningschef 64-65 
Karolina Eriksson, folkhälsosamordnare 68 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 47 - 75 
 
§ 47  Budgetdialog med fackliga företrädare 
 
§ 48  Prognos skatter och bidrag 2010 
 
§ 49  Kompletteringsbudget 2010  
 
§ 50  Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter för  
   kommunens donationsstiftelser 
 
§ 51  Uppsägning av simbadsavtal 
 
§ 52  Avyttring av fastigheter, TFAB 
 
§ 53  Hemställan om att erbjuda omställningsprogram till personal inom  
   Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
§ 54  Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
§ 55  Delgivningar 
 
§ 56  Kurser och konferenser 
 
§ 57  Tjänst som folkhälsosamordnare 
  
§ 58  Nyttjanderättsavtal, del av Torsås 2:42 
 
§ 59  Hyreskontrakt Torsås 1:61  
 
§ 60  Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
§ 61  Familjecentral i Torsås kommun 
 
§ 62  Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek  
  
§ 63  Om- och tillbyggnad Mariahemmet, Sophiagården 
 
§ 64  Redovisning budget 2010 
   
§ 65  Redovisning av beviljad tjänstledighet  
 
§ 66  Bokslutskommentarer, Kommunstyrelsen 
 
§ 67  Justering bygg- och miljönämndens reglemente  
 
§ 68  Information, LUPP   
  
§ 69  Reglemente för bildningsnämnden  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-02-23  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 47 - 75 
 
§ 70  Medborgarförslag – Torsås Bygdegård  
 
§ 71  Ansökan om förlängning av arbetstidsvillkor 
 
§ 72  Kommunledningen informerar  
 
§ 73  Uppsägning av hyresavtal, Expo i Bergkvara 
 
§ 74  Feriearbetande ungdom 
 
§ 75  Renovering av gamla skolan, Torskolan 
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AU § 47/10           10/KS0015 
Budgetdialog med fackliga företrädare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Avsikten med denna dialog är att erbjuda de fackliga organisationerna en större möjlighet 
till delaktighet och inflytande i budgetprocessen. 
 
Tidplan för budget 2011, plan 2012 - 2013. 
 
2010-01-27 Kommunfullmäktige, Sveriges kommuner och landstings rapport, 

ekonomisk analys 
2010-02-23 Arbetsutskottet, budgetdialog med fackliga företrädare 
2010-03-11 Bokslutsdag 
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 2011 
2010-06-01  Kommunstyrelsen, budgetramar 2011 
2010-06-16  Kommunfullmäktige, budgetramar 2011 
 
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 
 
Prioriteringar   
 
Lena Klippvik för Akademiker förbundet SSR 
 
• En ytterligare heltidstjänst som kurator tillskapas i bildningsnämndens budget för år 

2011. En sådan tjänst innebär att arbetsbelastningen på en hårt ansträngd individ och 
familjeomsorgsavdelning minskas. 

• Tjänsten som kurator skapas genom att avtalet med Emmaboda kommun angående 
köp av tjänster från RESOLUT-teamet, sägs upp. 

 
Lennart Alriksson för Lärarförbundet 
 
• Stora barngrupper i förskola/skola innebär att personalrum/rastutrymme försvinner. 
• Barngrupperna växer och ljudnivån är hög. 
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AU § 47/10, Budgetdialog med fackliga företrädare 
 
Sofie Larsson för Lärarförbundet 
 
• Barn med särskilda behov 
• Mer samarbete med socialnämnden 
• Specialpedagog, förskolan. 
 
Ewa Wendell för Lärarnas Riksförbund 
 
• Kompetensutveckling för lärarna. 
• Budgetera mer medel till läromedel. 
• Förberedelseklasserna, ingen hel täckning för kostnaderna. 
• Vad händer om Korrespondensgymnasiet inte expanderar som det är tänkt? 
• Se över betalning till Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Ingrid Back för DIK 
 
• Inga nerdragningar inom personal och media. 
• Om biblioteket flyttas till lokal med övervåning, inget ensamarbete på kvällstid. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera prioriteringarna från de fackliga företrädarna. 
-----  
Expedieras till 
Lena Klippvik för Akademiker förbundet SSR 
Lennart Alriksson för Lärarförbundet 
Sofie Larsson för Lärarförbundet 
Ewa Wendell för Lärarnas Riksförbund 
Ingrid Back för DIK 
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AU § 48/10           08/KS0233 
Prognos skatter och bidrag 2010 - 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Det kommer att bli en viss förbättring av skatter och bidrag för år 2010, med hänvisning till 
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:12, daterat 2010-02-15. 
 
          Budget  Prognos Plan Plan 
Mkr         2010   2010  2011  2012 
Skatter och bidrag      325,6  331,4  324,0 328,2 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 49/10           08/KS0233 
Kompletteringsbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2010   
 
Kommunstyrelsen 
 
Kostenheten, Utrustning        189 000 kronor   
 
Tekniska nämnden 
 
Skattefinansierat 
Gator i tätort          102 000 kronor  
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen   10 000 000 kronor  
Handikappanpassningar       280 000 kronor  
 
Affärsdrivande 
Bergkvara vattenverk          94 000 kronor  
Torsås vattenverk         100 000 kronor  
Projekt VA söder om Bergkvara         19 276 000 kronor  
Reinvest.vattenservis B-k       274 000 kronor  
Summa tekniska nämnden      30 126 000 kronor 
 
Bygg- och miljönämnden 
 

LOVA och Moment projekt        1 473 000 kronor    
 
Totalt            31 788 000 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
-----  
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AU § 50/10           10/KS0063 
Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter för 
kommunens donationsstiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter 
för kommunens donationsstiftelser. 
 
Beslutsattestanter 
 
Kansliadministratör 
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond    
Stiftelsen Per och Emma Isakssons donationsfond   
 
Verksamhetsansvarig 
Övriga stiftelser  
          
Undertecknare av årsredovisningar och deklarationer 
Stiftelse 
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
Torsås kommuns Donationsstiftelsers Samförvaltning  
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond  
Stiftelsen Edvin Nilssons minnesfond   
Stiftelsen Per och Emma Isakssons donationsfond  
Stiftelsen Per och Emma Isakssons gravvårdsfond  
 
Bildningsnämndens ordförande och vice ordförande 
Stiftelsen Torsås skolors samfond   
Stiftelsen Bohlin/Gyllenrams premiefond   
Stiftelsen Landsfiskal Carl Franséns minnesfond  
 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande 
Stiftelsen Socialvårdens samfond   
Stiftelsen Peter Svenssons ålderdomsfond   
Anton Nelsons stiftelse  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse undertecknare av årsredovisningar, deklarationer och beslutsattestanter för Torsås  
     kommuns donationsstiftelser enligt förslag. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 51/10 
AU § 45/10 
KS § 50/10           09/KS0246 
Uppsägning av simbadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 50 att med omedelbar verkan säga upp simbads-
avtalet med Möre Fastigheter AB samt att upphöra med att betala hyran, eftersom Möre 
Fastighets AB inte har uppfyllt sin del i avtalet. 
 
Bert Appert, TP efterhör om avtalet är juridiskt rätt uppsagt. 
 
Ordförande informerar om att avtalet är uppsagt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09: 
 
att ekonomichef Kent Frost får i uppdrag att tillsammans med en jurist se över så att  
     avtalet är juridiskt rätt uppsagt.  
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att enligt Sveriges kommuner och landstings 
förbundsjurist Per Henriksson är avtalet rätt uppsagt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichefen 
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AU § 52/10           10/KS0064 
Avyttring av fastigheter, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv efterhör Torsås Fastighets AB huruvida det är möjligt 
att till bästa möjliga pris avyttra följande fastigheter 
 
1. Kontaktgruppens villa i Torsås, del av Torsås 4:111 
2. Före detta fritidsgården i Bergkvara, Segelmakaren 10 
3. Sopbilsgaraget i Bergkvara, del av Stinsen 1. 
 
När det gäller före detta fritidsgården i Bergkvara finns även en möjlighet att riva 
byggnaden och behålla fastigheten som en markreserv för eventuellt kommande 
bostadsbyggnation. 
 
Hyreskontrakten är uppsagda på samtliga fastigheter och vd och styrelsen för Torsås 
Fastighets AB har inte funnit något intresse från annan verksamhet att flytta till lokalerna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna försäljning av kontaktgruppens villa i Torsås,  
 
att godkänna försäljning av före detta fritidsgården i Bergkvara med förbehållet att  
     köpebrev upprättas först när bygglov för nybyggnation av villa eller flerbostadshus 
     beviljats av bygg- och miljönämnden, 
 
att Torsås Fastighets AB i första hand under sex månader undersöker om intressent finns  
      att hyra fastigheten, om inte, godkänna försäljning av sopbilsgaraget i Bergkvara.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 53/10           10/KS0061 
Erbjuda omställningsprogram till personal inom Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige i Kalmar har tagit beslut om tilläggsbudget. I den avsätts pengar för 
omställningsåtgärder för att mildra effekterna av övertalighet inom i huvudsak barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
Ingrid Färnhök, ordförande i LR Kalmarsunds Gymnasieförbund, Jeanette Simson, 
Lärarförbundet, Elisabeth Stening, SKTF, Cathrin Persson, Kommunal och Jan 
Fredriksson, Sveriges Skolledarförbund hyser farhågor om att Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 2010 och framöver kommer att stå inför en personalminskning av 
samma storleksordning som barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun. 
 
De anser att samma villkor bör gälla för de anställda inom Kalmarsunds Gymnasieförbund 
och att även gymnasieförbundet bör ha ett omställningsprogram för sina anställda. 
 
Ingrid Färnhök med flera yrkar att pengar tillskjuts för att ge möjlighet att erbjuda 
omställningsprogram även till personal inom Kalmarsunds Gymnasieförbud och ser fram 
emot en dialog i ärendet med berörda politiker. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att bidrag med medel till att erbjuda omställningsprogram till personal inom  
     Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Expedieras till 
Ingrid Färnhök, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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AU § 54/10           10/KS0013 
Bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2010 
 
Lokal/förening    Bidrag 2009  Ansökan 2010 
 
Torsås Bygdegårdsförening    115 000:-   125 000:-  
Torsås Folketshusförening    185 000:-   325 000:-   
Gullabo Bygdegårdsförening      25 000:-     -- 
Gullabo Hembygdsförening            4 000:-       5 000:- 
Torsås Hembygdsförening          4 000:-           5 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille         4 000:-       5 000:-  
Söderåkra Hembygdsgille          4 000:-       5 000:- 
Torsås GOIF    ---         7 500:- 
 
Finansiering 2010 konto 301, 350 000 kronor. 
 
Bert Appert, TP biträder inte förslaget till förskottet till Torsås Bygdegårdsförening med 
hänvisning till Torsåspartiets budgetförslag för 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att vid halvårsskiftet 2010 inhämta från Torsås Bygdegårdsförening en redovisning av den  
     utåtriktade verksamheten för året, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2010 års budget, 
 
att slutligt beslut om bidrag till samlingslokaler för 2010 tas senare. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 55/10           10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Bengt Johansson, Gullabo, Skrivelse till kommunledningen och kommunalråd, 
 Dnr 10/KS0002 
• Boverket, Bostadsmarknadsenkät 2010, Dnr 10/KS0059 
• EkoMatCentrum, Ekologiska livsmedel i offentliga storhushåll, Dnr 10/KS0065 
 
Cirkulär 
 
• 10:9, Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

Ingenjörsverksamhet (ABK 09) 
• 10:10, Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010 
• 10:11, Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och  

landsting på äldreområdet 2010 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

                                             

   Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 56/10           10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges 
 

• Agneta Karlsson, Inbjudan till föreläsning om rehabilitering i hemmet, 10 eller 11 mars 
2010, Stufvenäs Gästgiveri. 

  
Anmälan finns på kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 57/10           10/KS0066 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften 
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns 
pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-03-09 samt 
 
att notera informationen gällande tjänsten som folkhälsosamordnare. 
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-02-23  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
AU § 58/10           10/KS0047 
Nyttjanderättsavtal, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Bengt Andreasson och Viveka Årestedt om att få nyttja del av 
Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. Marken ska användas till dels parkera deras och 
deras gästers bilar men även som utfart.  
 
Den tilltänkta marken är gatu och parkmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen uppdras att upprätta ett nyttjanderättsavtal med Bengt Andreasson  
     och Viveka Årestedt på del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
att bemyndiga ordföranden och kommunchefen att underteckna upprättat nyttjande- 
     rättsavtal. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 59/10           10/KS0019 
Hyreskontrakt Torsås 1:61 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt samt indexklausul för lokal föreligger från Torsås Folketshusföreningen på 
fastigheten Torsås 1:61. 
 
Kontor och samlingslokal i fastigheten ska användas av flyktingverksamheten under tiden 
2010-04-01 till 2013-03-13 för en kostnad av 84 000 kronor per år. Uppsägning ska ske 
minst nio månader före den avtalade hyrestiden utgång i annat fall är kontraktet förlängt 
med ett år för varje gång.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna hyreskontrakt och indexklausul för lokal från Torsås Folketshusförening på  
     fastigheten Torsås 1:61 samt  
 
att bemyndiga kommunchefen att underteckna hyreskontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 60/10           10/KS0062 
Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har på uppdrag av socialnämndens arbetsutskott sett över 
kommunens riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Enligt Alkohollagen (1994:1738) har kommunen möjlighet, att inom ramen för lag- 
stiftningen utforma program med riktlinjer för tillståndsgivning på alkoholområdet. 
Kommunens riktlinjer ska anpassas efter lokala förutsättningar och politisk vilja. Dessa 
riktlinjer är tillsammans med gällande alkohollag ramarna för tillståndsgivning. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-01-28 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 61/10 
KS § 191/09 
AU § 233/09          09/KS0158 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-10 § 1att uppdra åt skolchef JanEric Assarsson att 
planera för start av en familjecentral i kommunen under hösten 2006 i samråd med 
socialnämnden och landstinget. Familjecentralens verksamhet ska utgöras en öppen 
förskola, mödravård, barnhälsovård och familjebehandling. 
 
Skrivelse daterad 2009-05-19 föreligger från skolchefen. 
 
Den arbetsgrupp som bildades för att initiera en familjecentral i kommunen enades efter 
flera års diskussioner om att Torsås Mötesplats lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. 
 
Efter företagen besiktning av ovan nämnda lokal tillsammans med fastighetsägaren Fritz 
Schaefer har företrädare för landstinget har lämnat besked, att de ej önskar en förläggning 
av familjecentral i TM:s lokaler. Alternativt förslag i lokal finns ej i nuläge. 
 
Förslaget från skolchefen är därför att upplösa arbetsgruppen och att skolchefen och 
socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” familjecentral anpassad efter 
kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. Förslaget presenteras för bildnings- 
nämndens och socialnämndens arbetsutskott vid en gemensam sammankomst. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11: 
 
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen samt 
 
att skolchefen och socialchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ”bantad” 
     familjecentral anpassad efter kommunens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Bildningsnämnden och socialnämnden beslutar 2010-01-28 att fortsätta den 
familjesamverkan som är uppbyggd i Torsås kommun och överlämnar förslag till 
familjesamverkan till kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 61/10, Familjecentral 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att verksamheten läggs till den folkhälsopolitiska planen samt 
 
att notera bildningsnämndens och socialnämndens förslag till familjesamverkan. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-02-23  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
 
AU § 62/10           10/KS0060 
Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190) om handel med 
vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Samtidigt har upphävts lagen (2007:1455) om detalj- 
handel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i 
begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på 
andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Med öppenvårdsapotek avses i lagen en 
sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap 1 § 
lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
 
Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 § i lagen). Kommunen 
har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och 
andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunen har inga egna 
sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade 
brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen. 
 
Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontroll- 
ansvaret enligt lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 63/10 
AU § 43/10           10/KS0055 
Om- och tillbyggnad Mariahemmet och Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att det ska pågå en om- och tillbyggnad på Mariahemmet och 
Sophiagården så vill Håkan Algotsson, C ha svar på dessa frågor 
 
• Vad är det som har genomförts? 
• Vem har tagit besluten? 
• Vilka kostnader rör det sig om? 
• Hur har det finansierats? 
• Kommer det att påverka förvaltningens budgetläge? 
• Vilka regler gäller avseende denna typ av beslut i Torsås kommun? 
• Beslutsunderlag för upphandlingen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09: 
 
att bjuda in Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB och representant från socialnämnden  
     till arbetsutskottet 2010-02-23 för att få svar på Håkan Algotssons, C frågor. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Socialchef Carina Leijon och vd Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB redovisar vad 
som hänt på Mariahemmet och Sophiagården. 
 
Sophiagården 
 
Socialchefen har utifrån kommunstyrelsens beslut 2008-11-11 § 279 att en lokalutredning 
görs där möjliga effektiviseringar redovisas, påbörjat förändringar av sina lokalbehov. 
 
Kostnader för inventarier (bland annat möbler) har tagits från investeringskonto. 
 
Enligt riktlinjer ska ombyggnadsprojekt som understiger 100 tkr och finansieras direkt via 
driftbudgeten och ej läggs upp på avskrivningsplan beslutas av nämnden det vill säga att 
beställaren står för finansieringen inom given budgetram. Denna typ av investeringar skall 
inte föranleda hyreshöjning för berörd förvaltning. 
 
Enligt Magnus Andersson är det rent underhåll som gjorts för ändamålets användning. 
 
Mariahemmet 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 100 att bygga om enheten Linden på Mariahemmet 
till en demensenhet för aktivt dementa. 
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AU § 63/10, Om- och tillbyggnad Mariahemmet och Sophiagården 
 
Förvaltningen beslutar för investeringsobjekt understigande 500 tkr. enligt riktlinjer för ny-, 
till- och ombyggnad. 
 
Torsås Fastighets AB tog emot en skriftlig beställning från socialchefen 2009-11-19. 
 
Anbud inkom från 
 
AFAB, Bergkvara, 363 000 kronor 
KNPP, Emmaboda, 374 000 kronor 
Mörebyggen AB, Torsås, 520 000 kronor 
 
Torsås Fastighets AB beslutar att anta AFAB:s anbud.  
 
Beräknad hyreshöjning cirka 20 000 – 40 000 kronor. 
Budgeterat 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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AU § 64/10          09/KS0233 
Bildningsnämnden och socialnämndens budget 2010 
 
Ärendebeskrivning 

     
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 § 27 att bjuda in bildningsnämndens och  
socialnämndens presidium till arbetsutskottet 2010-02-23 för en redovisning om hur  
deras verksamhet är anpassad till budgeten för 2010. 
 
Socialchef Carina Leijon lämnar en lägesrapport som visar ett underskott på placeringar  
med 461 000 kronor, med då är den centrala bufferten på 1 mkr inte använd. 
 
Socialnämnden kommer att klara den ekonomiska ramen. 
 
Bildningschef Göran Eliasson informerar om att bildningsnämnden är underbudgeterat 
med 665 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 65/10 
AU § 32/10           10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende   
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-02-09 § 32 redovisas fattade delegationsbeslut 
gällande personalärende från samhällsbyggnadschef Peter Persson, tillförordnad 
bildningschef Leif Karlsson, rektorerna Lotta Elmbro, Anders Thomas, Inger Sandbäck 
och Bertil Tjerneld samt enhetschef Karin Seebass. 
 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in bildningschefen till nästa arbetsutskott 2010-02-23 för 
en föredragning av grunderna för beviljade tjänstledigheter inom bildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Bildningschef Göran Eliasson informerar om att bildningsnämnden har varit generösa med 
att bevilja tjänstledighet för enskild angelägenhet. Nämnden anser att dessa tjänstledigheter 
gagnar den enskildes förmåga att vidga sitt perspektiv och öka sin kompetens. Därigenom 
har barn och unga mött personal som inhämtat olika kompetenser utanför sin anställning i 
Torsås kommun. 
 
Det har också varit möjligt att i tider av tjänsteneddragningar genom dessa generösare 
tjänstledighetsregler kunna behålla bredden och kompetensen i personalgruppen. 
 
Görans uppfattning är att dessa generösa regler kring tjänstledigheter för enskild angelägen- 
het ska även fortsättningsvis få gälla. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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AU § 66/10         08/KS0120 
Bokslutskommentarer, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar kommunstyrelsens bokslutskommentarer. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommunchefens redovisning av kommunstyrelsens bokslutskommentarer. 
-----  
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AU § 67/10 
KS § 13/10 
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 § 67/09, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08 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”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-01-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bygg och miljönämnden för 
yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotsson, C yrkande att 
återremittera ärendet till bygg och miljönämnden för yttrande.      

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12: 
 
att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-01-26 § 13 att bifalla samhällsbyggnadschef Peter 
Perssons förslag att nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på 
kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen 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”. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkar att tillstyrkan ska ske av 
kommunfullmäktige ur demokratisynpunkt. 
 
Vid av ordförande ställs proposition att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons 
förslag och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons förslag. 
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Fortsättning § 67/09, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 
 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 § 68/10           10/KS0043 
Information, LUPP 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karolina Eriksson, folkhälso- och drogsamordnare lämnar en kort redogörelse från 
utvärdering av lupp-enkäten. 
 
En slutrapport kommer att lämnas senare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Karolina Eriksson. 
-----  
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AU § 69/10           10/KS0051 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 8 att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera reglementet till bildningsnämnden för justering. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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AU § 70/10 
AU § 375/09 
AU § 260/09 
KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 
att bjuda in två representanter från Torsås bygdegårdsföreningen till arbetsutskottet med 
     anledning av inkommet medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 
Anders Eriksson och Jan-Olof Olsson från Torsås bygdegårdsföreningen redovisar en 
lägesrapport för bygdegården. Styrelsen kommer att arbeta vidare med bygdegårdens 
framtid och återkommer för vidare diskussion med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20: 
 
att notera Anders Eriksson och Jan-Olof Olssons redovisning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 
Vid årsmötet med Torsås Bygdegårdsförening lyftes frågan angående Anders Erikssons 
medborgarförslag rörande bygdegårdens framtid. 
 
Enligt ordförande Hans-Olof Berg blev årsmötets beslut att inte ställa sig bakom den av 
Anders Eriksson som privatperson inlämnade skrivelse. Styrelsen som valdes fick i uppdrag 
att med ideellt arbete samt ekonomiskt stöd från kommunen driva bygdegården vidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
----- 
Expedieras till Kommunstyrelsen 
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AU § 71/10           10/KS0053 
Ansökan om förlängning av arbetstidsvillkor med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö tingsrätt, miljödomstolen lämnade genom dom 2005-01-28, m 344-02, Aricole AB, 
numera E.ON Vind Sverige AB, tillstånd att vid Utgrunden i Kalmarsund, Mörbylånga 
kommun, anlägga och driva 24 vindkraftverk samt att lägga ner och bibehålla kablar på dels 
allmänt vatten, dels fastigheterna Bergkvara 2:1 och 2:34 i Torsås kommun. I domen 
föreskrevs som villkor 2 att den tillståndsgivna verksamheten tidsbegränsas till 30 år. Vidare 
föreskrivs att de tillståndsgivna arbetena ska vara utförda senast vid utgången av 2009 
(arbetstid). 
 
E.ON Vind ansöker nu hos miljödomstolen dels om förlängning av arbetstiden till och 
med 2016-12-31, dels om ändring av villkor 2 på så sätt att verksamheten tidsbegränsas till 
30 år räknat från idrifttagandet av den tillståndsgivna vindkraftsparken. 
 
Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen i fem exemplar till Växjö tingsrätt, miljö- 
domstolen senast 2010-03-12, mål nr M4076-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till förlängning av arbetstiden till och med 2016-12-31 samt om  
     ändring av villkor 2 på så sätt att verksamheten tidsbegränsas till 30 år räknat från  
     idrifttagandet av den tillståndsgivna vindkraftsparken. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 72/10           10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om 
 
• att nästa möte med ledningsgruppen ska analysen från Sveriges kommuner och 

landsting diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 73/10 
AU § 44/10 
KS § 29/10 
AU § 1/10           09/KS0248 
Uppsägning av hyresavtal, Expo i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 1 att senast 2010-01-31 säga upp hyresavtalet tecknat 
med Svenska Foder 2001-03-02 gällande Expos lokal i Bergkvara. 
 
Sören Bondesson, S efterhör om avtalet är uppsagt. 
 
Kommunchefen väntar på besked från Regionförbundet om ett eventuellt samarbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen återkommer i kommunstyrelsen för en redovisning. 
-----  
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AU § 74/10           10/KS0019 
Feriearbetande ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S frågar om det blir några feriearbetande ungdomar 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen återkommer i kommunstyrelsen för en redovisning. 
-----  
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AU § 75/10           09/KS0153 
Renovering av gamla skolan, Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostnadsbedömning föreligger från ATRIO Arkitekter gällande ombyggnad av gamla 
skolan, Torskolan. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2010-02-10 § 11 att överlämna kostnads-
bedömningen för kännedom till kommunstyrelsen. Bildningsnämnden kommer att ta upp 
ärendet på deras sammanträdet 2010-02-25. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen kostnadsbedömningen från ATRIO Arkitekter gällande ombyggnad  
    av gamla skolan, Torskolan. 
-----  
 
 
 
 
 
 


