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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Ewy Svensson, M vice ordförande, socialnämnden 168 
Carina Leijon, socialchef 168 
Göran Eliasson, bildningschef 168 
Ingemar Skotheim, S ordförande tekniska nämnden 168 
Lennart Adolfsson, S ordförande bygg- och miljö- 
nämnden 

 
168 

Anders Walterson, C, vice ordförande bygg- och 
miljönämnden 

 
168 

Peter Persson, samhällsbyggnadschef 168 
Ann-Katrin Berisson, Överförmyndarnämnden 169 
Ulla-Stina Sandgren, Överförmyndarnämnden 169 
Christer Jonsson, Överförmyndarnämnden 169 
Elsie Ludwig, Överförmyndarnämnden 169 
Magnus Andersson, Torsås Bostad AB 179 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 168 - 186 
 
§ 168  Budgetförutsättningar 2011 
 
§ 169  Information från Överförmyndarnämnden 
 
§ 170  Inbjudan att teckna förslagslån 
 
§ 171  Central resursfördelningsmodell 
 
§ 172  Intern kontrollplan 
 
§ 173  Delgivningar 
 
§ 174  Kurser och konferenser 
 
§ 175-178 Delgivningsärende 
 
§ 179  Lägesrapport, upphandling Torskolans kök, Magnus Andersson 
 
§ 180  Socialnämndens reglemente 
 
§ 181  Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
 
§ 182  Samverkansformer mellan bildnings- och socialförvaltningen i Torsås kommun 
 
§ 183  Remiss – Kultur med nya ögon 
 
§ 184  Kommunledningen informerar 
 
§ 185  Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp på Ragnabo 3:23  
 
§ 186  Borgen för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
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AU § 168/10          10/KS0015 
Budgetförutsättningar 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Socialchef Carina Leijon, bildningschef Göran Eliasson och samhällsbyggnadschef 
redovisar nämndernas budgetförutsättning för 2011. 
 
Tillförordnad kommunchef föreslår att budgetprocessen hänskjuts till hösten 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att budgetprocessen hänskjuts till hösten 2010 samt 
 
att notera nämndernas budgetförutsättningar för 2011. 
----- 
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AU § 169/10          10/KS0121 
Information från Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Katrin Berisson, Ulla-Stina Sandgren, Christer Jonsson och Elsie Ludwig från 
Överförmyndarnämnden föredrar ärendet. 
 
Ann-Katrin Berisson redovisar antal ärendeperioder per ärendetyp samt bokslut för året 
2009. 
 
Årsbudget 2009 för Torsås kommun är -196 092 kronor och utfallet är -199 310 kronor.  
 
Administrationsbidrag månadsvis januari – december 2010 för Torsås kommun är  
16 640 kronor. 
 
Avtalet om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås 
och Uppvidinge kommuner gäller från och med 2007-01-01 till och med 2010-12-31 med 
uppsägning tolv månader före avtalstidens utgång. Ingen uppsägning har skett från berörda 
kommuner så avtalet förlängs med fyra år varje gång. 
 
I avtalet § 9 står det att ”Parterna är överens om att uppdraget som ordförande och vice 
ordförande bör roteras årsvis”. Denna skrivning kommer att ersättas med att uppdraget som 
ordförande och vice ordförande fastställs för varje mandatperiod. Nytt avtal kommer att utsändas för 
påskrift av kommunerna. 
 
Ulla-Stina Sandgren frågor ledarmötena om intresse finns att inför nästa mandatperiod 
ställa upp i ordförande/vice ordförandeposten? Svaret som lämnas är att det är mest 
praktiskt om Nybro kommun innehar ordförande/vice ordförande posterna.  
 
Ordförande informerar om att Torsås kommun är mycket nöjda med samarbetet gällande  
gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande överförmyndarens verksamhet 2009. 
----- 
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AU § 170/10 
AU § 113/10          10/KS0107 
Inbjudan att teckna förlagslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie årsstämman 2010-03-25 beslutat 
att medlemmarna ska erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. 
 
Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för 
att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
Syftet är att på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna 
kapital, tillsammans med förlagslånet ska uppgå till mer än 1 procent av balans-
omslutningen. Målsättningen är att nå denna nivå senast år 2012. 
 
Detta innebär för Torsås kommun del, 1,5 mkr. 
 
Besked om deltagande i förlagslånet ska lämnas senast 2010-09-30. En särskild blankett ska 
användas för teckningsanmälan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
om teckna förlagslån samt  
 
att bemyndiga tillförordnad kommunchef, underteckna teckningsanmälan. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/10 
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 2010-04-27: 
 
att avvakta med ställningstagande till arbetsutskottet 2010-04-27. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 171/10, Central resursfördelningsmodell 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-05-11 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M ställer inte upp på, att inte införa någon 
central resursfördelningsmodell utan kommer att återkomma i frågan. 
 
Bert Appert, TP bifaller att det inte införs någon central resursfördelningsmodell utan att 
frågan om kompensation för volymförändringar får behandlas i budgetarbetet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, TP yrkande och Håkan 
Algotssons, C med fleras avslagsyrkan finner han att bifalla Bert Apperts TP yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att det inte införs någon central resursfördelningsmodell utan att frågan om kompensation  
      för volymförändringar får behandlas i budgetarbetet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 172/10 
KS § 4/10            09/KS0231 
Intern kontrollplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12 § 4 att uppdra åt ledningsgruppen ta fram intern 
kontrollplan som ska anknyta till kommunstyrelsens reglemente. 
 
Tillförordnad kommunchef redovisar förslag på intern kontrollplan för Torsås kommun 
innehållande beslutande och planerade kontroller. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbeta med intern kontrollplan, enligt upprättat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 173/10           10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut till och med 2010-

05-01, 10/KS0002 
• Arbetsförmedlingen/Migrationsverket, Försöksverksamhet med etableringssamtal, 

10/KS0019 
• IFS, En beskrivning av 145 års arbete för ökat invandrarföretagande i Sverige, 

10/KS0019 
• Claes-Erik Simonsbacka, Bureå, Komplettering till skrivelse till Statsrådsberedningen 

gällande vindkraftverk, 10/KS0002 
 
Cirkulär 
 
• 10:24, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014 
• 10:25, Sommarjobbsatsningar 2010 
• 10:27, Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärenden Handlingsplan för Vågen 2009, 08/KS0009 och Informationscentra  
      09/KS0153 avskrivs samt  
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
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AU § 174/10            10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Studie av skolbarns psykiska hälsa, 7 juni 2010, Kalmar 
• Statens folkhälsoinstitut, Utbildning i riskbruksprojektet, september eller november 

2010, Stockholm 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 175/10          10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under april 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och tillförordnad kommunchef Kent Frost 
fattade delegationsbeslut gällande förköpsärende under april 2010. 
 
• Brinkaström 1:16, 1:34 
• Gata 1:5, 2:5, 3:9 
• Järnsida 1:52 
• Fenjabo 1:3, 1:5, 1:6 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under mars 2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 176/10          10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam och vice ordförande Håkan Algotsson 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2010. 
 
• Bofinken 4, Uppförande av carport 
• Torsås 6:13, Uppförande av plank 
• Torsås 24:2, 57:1, installation av bergvärmeanläggning 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande under april  
     2010.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 177/10          10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under april 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp 
under april 2010. 
 
• Kopieringsmaskiner, fem stycken 
• Kaffeautomater, två stycken 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under april 2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/10          10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av enhetschef Karin Seebass, rektorerna Inger Sandbäck, och Lisbeth 
Kromnow fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att redovisning av delegationsärende gällande personalärende under 2010 överlämnas till  
     kommunstyrelsen för godkännande.   
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 179/10          10/KS0065 
Lägesrapport, upphandling Torskolans kök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB lämnar en lägesrapport 
gällande arbetet med ombyggnad av Torskolans kök. 
 
Preliminär systemhandling daterad 2010-05-10 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att projektera och inhämta anbud på ombyggnad av  
     Torskolans kök samt 
 
att därefter, återkomma till kommunstyrelsen med en återrapportering.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/10          10/KS0119 
Socialnämndens reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2010-04-22 § 45 att anta reviderat förslag till reglemente för 
socialnämnden och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Förslag på reviderat reglemente från socialnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att 12 § Inkallande av ersättare revideras enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28  
     § 20. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering av 12 § Inkallande av ersättare, godkänna reviderat reglemente för  
     socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/10          10/KS0115 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2010-04-22 § 48 att anta reviderat förslag till riktlinjer för färdtjänst 
och riksfärdtjänst att gälla från 2010-07-01 samt att överlämna riktlinjerna till kommun- 
fullmäktige för godkännande. 
 
Förslag på riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun från socialnämnden 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 182/10          10/KS0118 
Samverkansformer mellan bildnings- och socialförvaltning i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under år 2009 har frågan om hur samarbetet mellan bildnings- och socialförvaltningen ska 
fås att fungera optimalt utreds av Lena Berkeskär. Med utgångspunkt från slutsatserna i 
utredningen och goda exempel från grannkommuner har förslag till samverkansavtal 
upprättats.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-04-22 § 47 att ställa sig bakom förslag till överens-
kommelse mellan bildnings- och socialförvaltningen. 
 
Förslag på överenskommelse mellan socialnämnd- och bildningsnämnd i Torsås kommun 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen gällande överenskommelsen mellan bildnings- och  
     socialförvaltning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 183/10          10/KS0111 
Remiss – Kultur med nya ögon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar i januari 2009 , § 9, att upprätta en strategi för att stärka 
kulturens roll i den regionala utvecklingen. 
 
En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länens kommuner har tagit 
fram ett förslag till strategi. Utöver den politiska förankringen och medverkan från länets 
kulturinstitutioner har ett stort antal aktörer inom olika områden i regionen tillfört fakta, 
erfarenheter, åsikter och önskemål. 
 
Kultur med nya ögon syftar till att lyfta fram kulturens kraft i den personliga, lokala och 
regionala utvecklingen. Strategin ger förslag på redskap och insatser till hur olika aktörer i 
länet ska kunna medverka till en högre tillväxt och attraktivitet. Insatserna i strategin avser 
att utveckla kulturens roll inom olika samhällsområden, tydiggöra de offentliga kultur-
aktörernas roller i regionens utveckling och att ge möjlighet för fler aktörer att ta uppdrag i 
utvecklingsarbete. 
 
Det övergripande målet med Kultur med nya ögon är att kulturen ”skall vara en över-
gripande kraft i Kalmar läns tillväxt”. Ett antal ytterligare mål pekar ut utvecklingsarbetets 
riktning och vad det förväntas resultera i fram till år 2015. För att nå målen sätter Kultur 
med nya ögon fokus på fem utvecklingsområden: Positionering, Kunskap, Tillgångar, 
1+1=4 och Framsynthet. 
 
Kultur med nya ögon mynnar ut i förslag på sex strategiska insatser som utgör basen för 
länets strategiska arbete med att stärka kulturens roll i regional och lokal samhälls-
utveckling. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2010-08-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamot Irma Folkesson, C informerar om remissen – Kultur med nya ögon vid  
     kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-01. 
-----  
Sändlista 
Irma Folkesson, C 
Kommunstyrelsen
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AU § 184/10          10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Annons är ute nu gällande turismansvarig 
• Arbetsmiljön på bildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från tillförordnad kommunchefen. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 23   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2010-05-11  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 185/10          10/KS0117 
Utökning av verksamhetsområde för Vatten och avlopp på Ragnabo 3:23 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Önskemål finns från intressenter att köpa tomtmark på fastigheten Ragnabo 3:23. Området 
är planlagt och medel till utbyggnad av VA och gator finns i tekniska nämndens budget för 
2010. Delar av fastigheten Ragnabo 3:23 som inryms i planområdet ligger inte inom Torsås 
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-03-16 § 12 att bygga ut av etapp ett av vatten och avlopp 
och gata på Ragbnabo 3:23 och 3:28 samt att föreslå kommunfullmäktige utöka 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Bergkvara med det planlagda området på 
Ragnabo 3:23 enligt bifogad karta. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Bergkvara med det planlagda  
     området på Ragnabo 3:23, enligt bifogad karta. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 186/10          10/KS0050 
Borgen för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
I samband med det givna tillståndet för att bedriva verksamheten på Miljöanläggningen 
Moskogen ska Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ställa en säkerhet på 150 msek till 
Miljödomstolen. 
 
En ändring i miljöbalken 2008 angående säkerhet lämnar öppning för att kommuner och 
kommunalförbund inte ska ställa säkerhet för denna typ av verksamhet utifrån tankespelet 
att en kommun/kommunförbund inte kan gå i konkurs. 
 
KSRR har utifrån detta överklagat beslutet i det redan givna tillståendet om att ställa 
säkerhet men har dock inte i miljödomstolen och ej heller i miljöverdomstolen hittat 
samförståelse för deras ståndpunkt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att teckna borgen med 10 400 000 kronor för att säkerställa rätta fullgörandet av de  
    skyldigheter som gäller för verksamheten vid Moskogens avfallsanläggning, i enligt med  
    vad som föreskrivits i Växjö tingsrätt, miljödomstolens dom 2006-10-16, mål M1090-05. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


