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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-04-27, 08.00 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, S ordförande 
  Håkan Algotsson, C 
  Mona Magnusson, M 
  Sören Bondesson, S 
  Bert Appert, TP 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   Torsten Karlsson, ekonom § 139 
  Lena Ovesson, Möre ResursCentrum, Ulf Gunnarsson § 149 
  Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 158 – 160 
  Eva-Lena Larsdotter, Vatten & Samhällsteknik AB § 158 - 160 
   
  
  
Utses att justera  Mona Magnusson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-04-29 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 136 - 167  

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Mona Magnusson 
   

   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2010-04-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2010-04-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-05-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 136 – 156 
 
§ 136  Dagens sammanträde 
 
§ 137  Delgivningar 
 
§ 138  Kurser och konferenser 
 
§ 139  Månadsuppföljning med helårsprognos januari – mars 2010  
 
§ 140  Central resursfördelningsmodell 
 
§ 141  Renovering kök i Olssonska gården   
 
§ 142  Renovering av Sophiagården   
 
§ 143  Förköpsyttrande, Järnsida 1:52    
 
§ 144  Elmia hösten 2010     
 
§ 145  Torsås Folketshusförenings verksamhet och framtid  
 
§ 146  Inbjudan att söka statsbidrag 2010 för förebyggande insatser    
 
§ 147  Intresseanmälan om att köpa hyresfastigheter   
 
§ 148  Kostorganisationen   
 
§ 149  Mässa för hållbar utveckling  
 
§ 150  Medborgarförslag – Förslag på att öka turistnäringen  
 
§ 151  Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo 
 
§ 152  Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik och  
   Bergkvara   
 
§ 153  Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)    
 
§ 154  Motion – Ersättning till VA-kollektivet från Skattekollektivet för vissa VA- 
   anslutningar  
 
§ 155  Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Fortsättning 
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Fortsättning FASTSTÄLLD DAGORDNING  
 
§ 156  Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
   kommun   
 
§ 157  Motion – Ensamkommande flyktingbarn  
 
§ 158  Vindkraftsstrategi för Torsås kommun   
 
§ 159  Översiktsplan för Torsås kommun   
 
§ 160  Detaljplaner söder Bergkvara   
 
§ 161  Revisionsrapport – Granskning av anläggningsregistret  
 
§ 162  Årsredovisning 2009, Kalmarsunds Gymnasieförbund  
 
§ 163  Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun   
 
§ 164  Riktlinjer för protokollskrivning  
 
§ 165  Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB 
 
§ 166  Representant till föreningsstämman, Leader Småland Sydost 
 
§ 167  Personalärende   
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AU § 136/10          10/KS0001 
 
Håkan Algotsson, C anser att det inte är tillfredställande, att ingen föredragande 
kommunchef medverkar vid dagens sammanträde. 
-----  
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AU § 137/10          10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen, Kalmar län, Upphävande av landskapsbildsskyddet i Torsås 

kommun10/KS0002 
• Bygg- och miljönämnden, Föreläggande om försiktighetsmått med anledning av 

anmälan om anläggande av sex vindkraftverk, 10/KS0002 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen, Svar på KSRR:s brev angående Förpack- nings- och 

Tidningsinsamlingens miljöpolicy, 10/KS0050 
• Jan Schantz,  För kännedom, Skrivelse gällande KSRR, 10/KS0050 
• Norra Kärr, Björkenäs, Järnsida stugföreningar, skrivelse angående planerat VA projekt 

söder om Bergkvara, 10/KS0030 
• Torsås föräldraförening, skrivelse gällande förändringar inom skolan, 10/KS0109 
• Kalmarsunds Båtklubbar, frågor kring båtlivet i Kalmarsund, 10/KS0020 
• Regionförbundet i Kalmar län, Rekommendation angående läsårstider i Kalmar län, 

10/KS0037 
• Claes-Erik Simonsbacka, Bureå, Skrivelse till Statsrådsberedningen gällande 

vindkraftverk, 10/KS0002 
• Kalmar Läns Museum, Kalmar läns industriarv, 10/KS0103 
• Oskarshamns kommun, Verksamhetsberättelse 2009 för LKO-projektet, 10/KS0002  
• Regeringsrättens protokoll 2010-04-23 gällande Michael Anderssons överklagande, VA 

söder Bergkvara, 10/KS0030 
 
Cirkulär 
 
• 10:21, Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande 
• 10:22, Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr 11, avsked av synpedagog 
• 10:23, Vårpropositionen för år 2010 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
  Arbetsutskottet beslutar: 

 
att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 138/10          10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionala tankesmedjor om kollektivtrafikens framtid, april, maj 2010, Svenska 

kollektivtrafiken 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 139/10          10/KS0016 
Månadsuppföljning med helårsprognos januari – mars 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
mars 2010 att budgeten för 2010 hålls. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,0 mkr gällande vinterväghållningen. 
 
Ledamöterna delges två olika förslag på uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     mars 2010.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 140/10  
AU § 112/10          10/KS0095 
Central resursfördelningsmodell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade vid kommunfullmäktige  
2010-01-27 en analys av kommunens ekonomiska läge 2009-2014. Redovisades kostnader 
jämfört med struktur 2008 enligt nedan. 

 
 Nettokostnad 

kr/inv 
Standardkostnad 

kr/inv 
Avvikelse 

kr/inv 
Avvikelse 

Mkr 
Barnomsorg 4 428 3 992 436 3,1 
Grundskola 9 125 8 355 770 5,4 
Gymnasieskola 4 849 4 648 201 1,4 
Individ- och 
familjeomsorg 

2 097 1 922 175 1,2 

Äldreomsorg 13 780 12 508 1 272 9,0 
LSS 2 780 2 839 -59 -0,4 
Totalt 37 059 34 264 2 795 19,8 

 
SKL redovisade det demografiska betinget gällande verksamhetens kostnader år 2008 och 
2014 (i 2008 års priser). 

 
 2008 

Mkr 
2014 
Mkr 

Förändring 
Mkr 

Grundskola 62 61 -1,6 
Gymnasieskola 35 25 -10,1 
Barnomsorg 37 37 -0,7 
Äldreomsorg 111 112 1,0 
Handikappomsorg 31 31 -0,3 
Övrigt 74 70 -4,1 
Totalt 350 334 -15,8 

 
Med hänvisning till verksamheternas anpassning till framräknad standardkostnad inkluderat 
bokslut 2009 och budget 2010 och begränsat demografiskt beting föreslår ekonomichef 
Kent Frost att det inte införs någon central resursfördelningsmodell utan att frågan om 
kompensation för volymförändringar får behandlas i budgetarbetet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att avvakta med ställningstagande till arbetsutskottet 2010-04-27. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 140/10, Central resursfördelningsmodell 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår från dagordningen eftersom tillförordnad kommunchef inte medverkar 
     vid dagens sammanträde. 
-----  
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AU § 141/10          10/KS0075 
Renovering kök i Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
En sammanställning på kostnaderna gällande renovering av köken på Olssonska gården 
föreligger. 
 
Kostnaderna totalt cirka 99 000 kronor, men då ingår inte el och golvreparationer. 
Enligt Jan-Erik Augustsson , EMJ:s El beräknas kostnaden för elen hamna mellan  
50 000 – 100 000 kronor. 
 
Kulturföreningen Olssonska gården har varit i kontakt med Länsstyrelsen för ett 
sammanträffande gällande renovering av köken. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut tills Kulturföreningen Olssonska gården har sammanträffat med 
      Länsstyrelsen. 
-----  
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AU § 142/10          10/KS0110 
Renovering av Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Håkan Algotsson, Centerpartiet avseende renovering av 
Sophiagården. 
 
En av de viktigaste frågorna inför förra valet var arbetet för att förbättra boende-
standarden på Sophiagården i Söderåkra. Det fanns en stor politisk enighet i frågan då och 
man kan tycka, att det borde ha gjorts något under den nu snart gångna mandatperioden. 
Centerpartiet lyfte frågan igen sommaren 2008 för att försöka få upp renoveringen på 
agendan, men intresset från vänsterstyret var minst sagt svagt. 
 
Centerpartiet anser att kommunfullmäktige i Torsås kommun snarast ska ge Torsås 
Fastighets AB i uppdrag att projektera och genomföra renovering av Sophiagården. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Håkan Algotsson, C en nytt förslag på skrivelse där 
Centerpartiet föreslår 
 
att Torsås Fastighets AB till kommunstyrelsen får inkomma med en redogörelse för 
      möjligheterna att samordna renovering av bostadslägenheterna med renovering av  
      köket på Sophiagården 
 
att Torsås Fastighets AB får uppdraget att ta fram ett underlag för diskussion om framtida 
     användning av Sophiagårdens ”resterande lokaler”, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att renovering av Sophiagården är prioriterad bland  
     Torsås Fastighets AB:s större om - och nybyggnadsprojekt. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar att det nya förslaget avvisas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C framlagda förslag och 
Bert Apperts, TP yrkande att avvisande av förslaget finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Bert Apperts, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvisa Håkan Algotssons, C framlagda förslag gällande prioritering av Sophiagården i  
     Söderåkra. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
----- 
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AU § 143/10          10/KS0005 
Förköpsyttrande, Järnsida 1:52 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Järnsida 1:52. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i hyresnämnd 
rörande följande fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling    Köpesumma 
 
Järnsida 1:52    Köpekontrakt 2010-04-12 125 000:- (Etthundratjugofem 
                      tusen kronor) 
-----  
Sändlista 
Mäklargruppen G Thulin AB 
Timmermansgatan 39 
392 36 Kalmar 
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AU § 144/10 
AU § 84/10           10/KS0067 
Viljeinriktning, Elmia hösten 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande efterhör om intresse finns för att kommunen medverkar i en mäss-monter på 
Elmia-mässan i höst 2010. 
 
Torsås medverkar tillsammans med Nybro, Emmaboda, Högsby kommuner och tre 
företag från varje kommun. 
 
Kostnaden är 100 000 kronor per kommun och 30 000 – 50 000 kronor per företag. 
 
Ärendet är initierat av Lena Ovesson på Möre ResursCentrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att Torsås kommun lämnar en positiv viljeinriktning till att medverka i detta, 
 
att ärendet återkommer för slutligt ställningstagande när Möre ResursCentrum har fått klart  
     med medverkande företag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Torsås kommun kommer att medverka tillsammans med Emmaboda och Nybro 
kommuner vid Elmia-mässan 2010. 
 
Kommunerna kommer att bidra med 50 000 kronor vardera. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar vid Elmia-mässan 2010 tillsammans med Emmaboda och  
      Nybro kommuner, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 220 i 2010 års budget. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 145/10 
AU § 132/10          10/KS0096 
Torsås Folketshusförenings verksamhet och framtid 
 
Ärendebeskrivning  
 
Med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen inom Torsås Folketshusförening 
redovisar Inga-Britt Karlsson föreningens verksamhet och framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att inhämta, bildningsnämndens bedömning om att bibehålla biografverksamheten, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2010-04-27. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 45, meddela kommunstyrelsen att nämnden anser 
att det är angeläget att behålla biografverksamheten i kommunen. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår från att ta ställning till något beslut 
vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att Torsås Folketshusförening redovisar till kommunstyrelsen en noggrant utredd 
      ekonomisk fortsättning för föreningen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå ett verksamhetsbidrag för 2010 på 200 000 kronor till Torsås Folketshus-  
     förening, 
 
att finansiering sker genom en om budgetering från verksamhet 34010 till verksamhet 301 i  
     2010 års budget. 
-----   
Sändlista 
Torsås Folketshusförening 
Kommunstyrelsen 
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AU § 146/10          10/KS0101 
Inbjudan att söka statsbidrag 2010 för alkohol-, narkotika, dopnings- och 
tobaksförebyggande insatser 
 
Ärendebeskrivning  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län erhållit 1 930 000 kronor för alkohol-, narkotika, dopnings- och 
tobaksförebyggande insatser. Beloppet kan fördelas inom följande fyra områden 
 
• insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 
• insatser för barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer 
• insatser för missburkande kvinnor som utsätts för våld 
• alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksförebyggande insatser. 
 
Länsstyrelsen ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet används till 
förebyggande insatser hos kommunerna enligt de tre förstnämnda områdena. 
 
Planerna syftar till en minskad alkoholkonsumtion och mindre alkoholskador samt ett 
narkotikafritt samhälle. En övergripande målsättning är att minska den totala alkohol-
konsumtionen och motverka skadligt dryckesbeteende. 
 
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast 2010-05-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt folkhälsosamordnare att upprätta en ansökan, för godkännande i  
     kommunstyrelsen 2010-05-04. 
-----  
Sändlista 
Folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 147/10          10/KS0108 
Intressanmälan om att köpa hyresfastigheter 
 
Ärendebeskrivning  
 
Callin Bostads AB anmäler sitt intresse för att köpa hyresfastigheter med bostäder av 
Torsås kommun. 
 
Callin Bostads AB är ett långsiktigt fastighetsbolag med inriktning på ägande och 
förvaltning av bostäder i mindre orter i Mellansverige. Såväl fastigheter i gott skick som 
fastigheter med renoveringsbehov är av intresse. 
 
Deras mål är att långsiktigt förädla husen och minimera vakanser genom god service och 
hög kvalitet. Deras ledord är trivsel och trygghet. Callin Bostads AB äger fastigheter från 
Strängnäs kommun i söder och Åre kommun i norr. 
 
Förvaltningen ska skötas av egen personal men avser nyanställa lokal personal för skötsel 
och renovering där så behövs. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
För kännedom till Callin Bostads AB 
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AU § 148/10  
AU § 129/10 
AU § 102/10         10/KS0065 
Kostorganisationen 
 
Ärendebeskrivning  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 § 129 att kommunchefen Tommy Nyberg uppdras att 
ta fram förslag på hur man ska hantera övriga frågor inom kostverksamheten. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 46, meddela kommunstyrelsen att nämnden 
ställer sig positiva till att måltidsverksamheten för förskolor och skolor läggs tillbaka till 
bildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att innan kommunstyrelsens sammanträde, sammankalla till fackliga förhandlingar samt 
 
att inhämta socialnämndens yttrande på förslaget. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den gemensamma kostorganisationen inom kommunstyrelsens ansvarsområde upphävs, 
 
att från och med 2010-07-01 övergår kostverksamheten för förskolor och skolor till  
     bildningsnämndens ansvarsområde och kostverksamheten inom äldreomsorgen över- 
     går till socialnämndens ansvarsområde. 
-----  
Sändlista 
Personalchef Per Lindberg 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU 149/10            10/KS0067 
Mässa för hållbar utveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Ovesson, Möre ResursCentrum och Ulf Gunnarson redovisar en projektbeskrivning 
för en mässa i Torsås kommun 2011. 
 
Syfte och målsättning med mässan 
 
• Skapa en gemensam vision för Torsås kommuns olika verksamhetsgrenar 
• Skapa insikt om möjligheterna att nå ett hållbart samhälle lokalt och globalt. 
• Stärka nätverk mellan skola – samhälle – näringsliv 
• Samarbete med universitet mot forskning 
• Marknadsföring av  

Torsås kommun 
Korrespondensgymnasiet och dess program (rekrytering av elever till ämnen HU) 
Tjänster och produkter (lokalt och regionalt). 

  
Målgrupp 
 
• Globalt: Elever och studenter på grundskola, gymnasium och universitetet 
• Nationellt:: Tjänstemän i offentlig förvaltning 
• Regionalt: Allmänheten. 
 
Mässprogram 2011-04-14 – 2011-04-16 
 
• Torsdag, Invigning, konferens, workshop, mingel 
• Fredag, Mässa för målgrupp 
• Lördag, Mässa för målgrupp. 

 
Projektorganisation 
 
• Projektägare: Möre ResursCentrum 
• Projektledare: Ulf Gunnarsson 
• Styrgrupp: Kommunen, Korrespondensgymnasiet, Möre ResursCentrum, Huvud- 

sponsor, Sustainable Sweden 
• Referensgrupp: Gotlands högskola, Linnéuniversitetet, BTH 

 
Finansiering för Torsås kommun som medarrangör är 105 000 kronor (kontantinsats 
30 000 kronor, arbetsinsats 35 000 kronor, monterplats 25 000 kronor och annons mäss-
tidning 15 000 kronor ). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149/10, Mässa för hållbar utveckling 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka vid mässan Hållbar utveckling 2011 till en kostnad av 105 000 kronor samt 
 
att utse tillförordnad kommunchef Kent Frost som kontaktperson i styrgruppen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 150/10           
KF § 26/10           10/KS0077 
Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förslag på att öka turismnäringen föreligger från Gunnar 
Svensson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för  
      yttrande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden  
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AU § 151/10  
KF § 27/10           10/KS0078 
Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid 
Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo  
föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 152/10  
KF § 28/10           10/KS0056 
Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik och 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast fattar bindande beslut om 
villkoren för övertagande av aktuella gemensamhetsanläggningar för VA så att berörda 
stugägare i god tid före den ofrånkomliga VA-taxehöjningen kan fatta sina beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden  
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AU § 153/10  
KF § 29/10           10/KS0057 
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast påbörjar arbetet för snabbast 
möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) . 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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AU § 154/10  
KF § 30/10           10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA-
anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga planlagda 
kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-kollektivet för 
uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter ersättas enligt den taxa, som gäller 
vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu är bråttom om reglering ska kunna ske innan 
ny högre VA-taxa måsta antas när VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir 
kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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AU § 155/10  
KF § 31/10           10/KS0071 
Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion att kommunstyrelsen/fjärrvärme-
bolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Bergkvara med fjärrvärme. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till Torsås Fjärrvärmenät AB och Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB för beredning. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB
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AU § 156/10  
KF § 35/10           10/KS0098 
Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i 
vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion att  kommunen 
undersöker om intresse och möjlighet finns att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i 
Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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AU § 157/10  
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. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 157/10, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 
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 2009-10-27: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att bjuder in motionärerna för ett förtydligande  
     av kommunfullmäktiges beslut 2009-09-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet ligger kvar för beredning, i kommunstyrelsen. 
----- 
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AU § 158/10         10/KS0113 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun och Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP tagit 
fram ett gemensamt förslag till vindkraftsstrategi. Dokumentet visas i två delar för 
respektive kommun. 
 
Syftet med ”Vindkraftsstrategin 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 studerats och analyserat kommunens 
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i förhållande till 
rådande riksintressen. 
 
Vindkraftsstrategin har varit föremål för samråd under tiden 2009-10-02 – 2009-12-02. 
Under samrådstiden har yttrande inkommit vilka sammanställts i en samrådsredogörelse 
daterad 2010-03-16. 
 
Plangruppen beslutar 2010-03-17 § 2 att föreslå kommunstyrelsen godkänna upprättad 
samrådsredogörelse daterad 2010-03-16, godkänna de revideringar som plangruppen 
föreslår samt att utställning av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft sker 
under tiden 2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
I samrådshandlingen på sidan åtta finns en ”ögonblickskarta” som visar dagsaktuell 
situation. Kartan är 8 – 9 månader gammal och inaktuell. Den kartbilden är borttagen och 
ersatt med Eftersom utvecklingen med ansökningar och etableringar förändras mycket snabbt, kommer 
kommunen ha aktuell karta på hemsidan som kontinuerligt uppdateras vad gäller uppförda verk, verk där 
bygglov och miljötillstånden är klara men ännu inte uppförda, verk som är under prövning etc. 
 
Denna åtgärd har inte plangruppen beslutat om utan ligger som ett förslag från samhälls- 
byggnadschefen för kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår från att ta ställning till något beslut 
vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2010-03-16 samt de revideringar som 
     plangruppen och samhällsbyggnadschefens föreslår,  
 
att utställning av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft sker under tiden 
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 159/10         10/KS0113 
Översiktsplan, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva-Lena Larsdotter, Vatten & Samhällsteknik AB redovisar revideringar i översiktsplanen. 
 
Översiktsplanen har varit ute på samråd samt utställning och utlåtande har upprättats. 
 
Revideringar i översiktsplanen för ny utställning 
 
• Vindkraften 
• VA-försörjning 
• Torsås tätortskarta 
• Utredningsområden för kustnära boende. 

 
Plangruppen beslutar 2010-03-17 § 1 att godkänna och översända upprättat förslag med de 
revideringar som föreslagits till kommunstyrelsen för utställning samt att utställning av 
översiktsplanen sker under tiden 2010-05-12 – 2010-07-12. 
 
Håkan Algotsson, C avstår från att ta ställning till något beslut vid dagen sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa ut upprättat förslag med de revideringar som plangruppen föreslagit under tiden  
     2010-05-12 – 2010-07-12. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/10         10/KS0112 
Detaljplaner söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Plangruppen beslutar 2010-04-13 § 4 att kommunstyrelsen ger planuppdrag till bygg- och 
miljönämnden att påbörja arbetet med detaljplanerna i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr 
samt att finansiering sker genom planavgift enligt Sveriges kommuner och landstings plan- 
taxa. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att påbörja arbetet med detaljplanerna i Skäppevik,  
     Järnsida och Södra kärr samt 
 
att ta fram förslag på en taxa för planavgift inom dessa områden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/10          10/KS0106 
Revisionsrapport – Granskning av anläggningsregistret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuns revisorer i Torsås har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att göra en granskning av kommunens anläggningsregister. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I bifogad revisionsrapport ”Revisionsrapport - Granskning av anläggningsregistret i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen utreder markreserven samt ytterligare 
stärker den interna kontrollen avseende anläggningsregistret. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen, 
senast 2010-06-15. Rapporten lämnas för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef upprätta ett svar på planerade åtgärder samt 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av svaret. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-04-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 162/10 
KF § 45/10 
KS § 94/10 
AU § 95/10           10/KS0092 
Årsredovisning 2009, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-04-06 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-04-27 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 2010-04-21 § 45 att notera årsredovisningen från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Granskning av årsredovisning 2009 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Med hänvisning till bifogad årsredovisning och revisionsberättelse föreslås 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun besluta att bevilja styrelsen för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet 2009. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 162/10, Årsredovisning 2009, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009 från Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2009. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163 /10         09/KS0242 
Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på översiktsplan 2030, Karlskrona kommun föreligger. Se aktbilaga 
 
Synpunkter på översiktsplanen ska inlämnas skriftligt senast 2010-06-09 till Karlskrona 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå, från att avge något yttrande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 164 /10         10/KS0032 
Riktlinjer för protokollskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 37 att uppdra åt sekreterargruppen att ta fram 
förslag på en gemensam rutin för samtliga nämnder och styrelse avseende protokoll- 
skrivning. 
 
Sekreteraren redovisar att uppdraget är slutfört och att nya mallar kommer att läggas ut så 
alla anställda kan få tillgång till dem. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att redovisa uppdraget på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/10          10/KS0116 
Anhållan om utökad borgensram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB har idag lån hos Handelsbanken. Lånebeloppet uppgår till cirka  
9.200 tkr. Lånets resterande löptid uppgår till sju år. Säkerhet för lånet är pantbrev i fem 
olika fastigheter. 
 
Bolaget har idag erhållit ett erbjudanden från Handelsbanken som innebär att räntan för 
lånet kan sänkas med 15 punkter under förutsättning att lånet skrivs om och säkerheten 
ändras till kommunal borgen. Totalt för resterande löptid innebär detta att räntekostnaden 
kan sänkas med nästan 100 tkr. 
 
Bolaget anhåller härmed att Torsås kommun utökar borgensramen till förmån för Torsås 
Bostads AB från 125 mkr till 135 mkr och därigenom möjliggör en omskrivning av 
ovannämnda krediter. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Bostads AB från 125 mkr till 135 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/10          10/KS0081 
Representant till föreningsstämma, Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ombud att företräda Torsås kommun vid årsstämman med Leader Småland Sydost  
2010-05-07, tillförordnad kommunchef Kent Frost. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse tillförordnad kommunchef Kent Frost som ombud att företräda Torsås kommun  
     vid årsstämma med Leader Småland Sydost 2010-05-07. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
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AU § 167/10          10/KS0105 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha en redovisning på de arbetsuppgifter som Kent Frost kommer 
att prioritera i sin nya roll som tillförordnad kommunchef. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Kent Frost redovisar de arbetsuppgifter som kommer att prioriteras i hans nya roll som  
     tillförordnad kommunchef 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


