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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-09-07, 08.00 – 12.15     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
 Bert Appert, TP 
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 286 
 Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef § 288 - 290 
 Martin Herold, Andreas Kessén, Peter Mellborn, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 § 292 
  
Utses att justera Mona Magnusson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-09-08 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 266 - 292 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson       
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2010-09-07      

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-09-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-09-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 266 - 292 
 
§ 266 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  
 
§ 267 Delgivningsärende    
 
§ 268 Budgetförslag 2011, kommunstyrelsen  
 
§ 269-272 Delårsbokslut 
 Torsås Bostads AB    
 Torsås Fastighets AB    
 Bergkvara Hamn & Stuveri AB   
 Torsås Fjärrvärmenät AB   
 
§ 273 Socialchefens delegation   
 
§ 274 Sophiagården – ombyggnad   
 
§ 275 Reviderad krisledning    
 
§ 276 Organisation och inriktning på AMIE  
 
§ 277 Nyttjanderätt för fastigheterna Ragnabo 3:52 – 3:56 
 
§ 278-280 Delegationsärende, förköp, grannemedgivande, inköp 
 
§ 281 Medborgarförslag – Flytta 50-skylt på väg 504 
 
§ 282-283 Redovisning medborgarförslag, motioner  
 
§ 284  Remiss, reviderad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar län  
 
§ 285 Kommunledningen informerar 
 
§ 286 Översiktsplan samt tematiskt tillägg till vindkraft 
 
§ 287 Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
§ 288 Utökade resurser till bildningsförvaltningen  
 
§ 289  Tilläggsanslag för tillkommande hyreskostnader, bildningsnämnden  
 
§ 290  Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 
 
§ 291  Ny dag för arbetsutskottets sammanträde i september 2010 
 
§ 292  Information från Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)  
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AU § 266/10   10/KS0180 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel föreligger 
från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/10   10/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 

10/KS0002 
• Polisens svar gällande försöksperiod med mobilt poliskontor, 10/KS0175 
• Redovisning av medborgarenkät 2008, 08/KS0079 

Redovisningen finns tillgänglig på kommunkansliet 
• Sveriges Nya Geografi 2010, mönster och utvecklingstendenser i Sveriges 

kommuner, 10/KS0004 
 
Cirkulär 

 

• 10:52, Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014 
• 10:53, Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i 

beredskap – RiB 10 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
----- 
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AU § 268/10 
AU § 253/10   10/KS00015 
Budgetförutsättningar 2011 – 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar budgetförslag 2011 för 
kommunstyrelsen – satsningar på övergripande styrning och ökad 
tillgänglighet. 
 
• Logikområden 
• Relation politik – profession 
• Aktiviteter för bättre övergripande styrning 
• Infocenter 
• Mötesplats 
• Kommunal ledningsplats (utökad budgetram till driftbudget 2011 med 1,1 

mkr gällande förbättringsåtgärder inom området för samhällsskydd och 
beredskap). 

 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M kommer inte att ta ställning till 
något beslut vid dagens sammanträde utan noterar ärendet och avvaktar till 
valet 2010-09-19. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att påbörja de aktiviteter i syfte att få 
     en bättre övergripande styrning, 
 
att minska antalet verksamheter inom kommunstyrelsen för att mer kunna  
     fokusera arbetet på kommunövergripande styrning, 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att ta fram förslag till ett infocenter i  
     syfte att få en bättre tillgänglighet, 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef att ta fram förslag till en gemensam  
     mötesplats i det nya kommunhuset som även ska fungera som fikarum för  
     båda kommunhusen, 
 
att kommunstyrelsen erhåller ett samlingsanlag på 0,5 mkr till investerings- 
     budget 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 269/10   10/KS0164 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/10   10/KS0165 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

 Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/10   10/KS0166 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 
2010-06-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/10   10/KS0167 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
2010-06-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/10   10/KS0105 
Socialchefens delegation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef från och med 2010-08-31 och 
under sex månader. Eftersom Jartsell inte är anställd av Torsås kommun kan 
han enligt kommunallagens regler inte fatta formella beslut enligt fastställd 
delegationsordning. 
 
Under den tid som Bengt Jartsell upprätthåller befattningen som socialchef 
föreslås att den delegation som enligt ”Delegationsordning för socialnämnden 
och kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personal-
administrativa ärende” ligger på socialchefen, i stället läggs på personalchefen. 
 
Under den tid denna ordning gäller förutsätts en god kommunikation mellan 
personalchefen och den kontrakterade socialchefen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under tiden som Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef delegera till  
     personalchefen att fatta de beslut som enligt ”Kommunstyrelsens besluts-  
     och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden” som ligger  
     på socialchefen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 274/10   10/KS0110 
Sophiagården – ombyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25 § 131 att uppdra åt Torsås Fastighets 
AB och socialnämnden att undersöka möjligheterna till trygghetsboende i 
Sophiagårdens södra del. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-08-19 § 94 att föreslå kommunfullmäktige att 
vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela 
Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i det 
särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra delen som 
tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske innan en ombyggnad 
till trygghetslägenheter i den södra delen påbörjas. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M kommer inte att ta ställning till 
något beslut vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela  
     Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i  
     det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra  
     delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske som en  
     första etapp av ombyggnad Sophiagården. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 31  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 275/10   10/KS0012 
Revidering krisledning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av den stabsutbildning som genomförs i Torsås 2010-06-02 så 
finns det anledning att göra vissa förändringar i krisledningsorganisationens 
uppbyggnad. 
 
Gunnel Göransson, före detta beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kalmar har 
hjälp till att ta fram följande förslag: 
 
1. Beredskapsgruppen ändras till: 

Stabschef 
Dokumentation (nämndssekreterana) 
Omfallsanalys 
Omvärldsbevakning 
Samverkan 
Talesmän 
Lägesbild 
Information 
Service 
IT/teknik 
Personal  

  
2. Torsås krisledningsnämnd övergår till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
3. Mottagare av första larm från exempelvis räddningstjänsten, SOS Alarm 

eller Länsstyrelsen blir förvaltningscheferna samt krisledningsnämndens 
ordförande. 

 
4. Talespersoner för kommunen i kris är förvaltningschefer tillika stabschef, 

informationsansvarig samt kommunalråd. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att godkänna förslaget på revidering av krisledningen, 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera tidigare krisledningsplan utifrån  
     ovanstående förslag samt att utse lämpliga personer till att bemanna  
     funktionerna i staben. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 276/10   10/KS0019 
Organisation och inriktning på Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMIE) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-08-24 § 265 informerar Charlotte 
Sandell kort om organisationen och inriktningen på arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMIE). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24: 
 
att nästa arbetsutskott 2010-09-07 tas ärendet upp gällande organisationen  
     och inriktningen på arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår. 
-----  
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AU § 277/10   10/KS0139 
Nyttjanderätt för fastigheterna Ragnabo 3:52 – 3:56 av 
markremsa  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarna till fastigheterna Ragnabo 3:52, 3:53, 3:54, 3:55 och 3:56 ansöker om 
nyttjanderätt av markremsa i anslutning till deras fastigheter. 
 
Förslag på nyttjanderättsavtal föreligger. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-08-17 § 81, att ingen erinran föreligger mot 
förslaget men frågan bör ställas till bygg- och miljönämnden för yttrande 
gällande detaljplanen och samråd bör ske med grannar utmed Fyrvaktarvägen 
med anledning av att åtgärden inte är planenligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att låta ägarna till fastigheterna Ragnabo 3:52, 3:53, 3:54, 3:55 och 3:56, 
     disponera del av mark i anslutning till deras fastigheter enligt bifogade 
     kartor till avtalen,  
 
att godkänna upprättade avtal om markdisposition till ägarna till fastigheterna 
     Ragnabo 3:52, 3:53, 3:54, 3:55 och 3:56, 
 
att bemyndiga ordförande och tillförordnad kommunchef underteckna avtalen. 
-----  
Sändlista 
Ragnabo 3:52 
Ragnabo 3:53 och 3:54 
Ragnabo 3:55 
Ragnabo 3:56  
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AU § 278/10   10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under 
augusti 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande förköpsärende under augusti 2010. 
 
• Ragnabo 3:15 
• Torestorp 1:13 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under  
     augusti 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under augusti 2010. 
 
• Torsås 5:108, nybyggnad av daghemsmodul 
• Höken 6, uppförande av friggebod 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under augusti 2010.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 280/10   10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under augusti  
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under augusti 2010. 
 
• Upprätthålla funktionen som socialchef i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under augusti   
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 281/10 
AU § 241/09 
KF § 70/09   09/KS0148 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning 
Torsås-Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten föreligger från Rickard 
Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-005-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-09-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-08-17 § 76 att hos Trafikverket anhålla om 
uppsättande av upplysningsskyltar för kommande hastighetsbegränsning om  
50 km/h, med placering 200 meter innan gränsen för tättbebyggt område 
sydost om Gullabo samhälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 282/10   10/KS0021  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2010-09-01   
 

Ärendebeskrivning 
 

Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2010-09-01. 
 
1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS0148  
3. Olssonska fastigheten, 09/KS0191  
4. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket), 
    10/KS0036 
5. Förslag på att öka turismnäringen, 10/KS0077 
6. Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo, 10/KS0078 
     
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/10   10/KS0022    
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01   
 
Ärendebeskrivning 
 

Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01.   
 
1. Sporthallen, 06/KS0014 
2. Införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun, 07/KS0089 
3. Konstgräsplan, 08/KS0104 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
5. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara,  
    10/KS0056 
6. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
7. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
8. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
9. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår kommun,  
    10/KS0098 
10. Lagen om Valfrihet (LOV), 10/KS0124  

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/10   10/KS0176 
Remiss, reviderad Folkhälsopolitisk strategi i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
2009 bildades en politisk styrgrupp med representanter från länets alla 
kommuner och Landsting i Kalmar län för att revidera den folkhälsopolitiska 
planen. Det nya förslaget till folkhälsopolitisk strategi utgår från de lokala 
prioriteringarna av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget i 
Kalmar län. 
 
Tre målområden för att stödja det lokala arbetet: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Minskat bruk av tobak, alkohol ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Förslaget till ny strategi är på remiss inom länet fram till 2010-10-29. Svaret 
sänds till Landstinget i Kalmar län som önskar synpunkter på följande: 
 
• Strategin som helhet 
• Komplettering av andra länsplaner/strategier att beakta 
• Andra dokument, områden, verksamheter som på något sätt är viktigt att 

beakta i kommande planarbete utifrån Er egen organisations synvinkel 
• Kontaktpersoner inom Er organisation som bör kontaktas gällande de tre 

nämnda målområden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden,  
     bildningsnämnden, socialnämnden och partigrupperna,  
 
att svaren ska lämnas in senast 2010-10-22 till kommunkansliet för vidare  
     behandling i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Partigrupperna 
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AU § 285/10   10/KS0004, 10/KS0145 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Styrgruppsmöte näringslivsutvecklare 2010-09-02. 

Mats Olsson presenterar resultatet av förstudien och kommit fram till att 
för att nå bästa tillväxten i kommunen bör man fokusera på att få fram 
tillväxt i befintliga företag. Att man skapar ett pilotprojekt för att stödja 
företag efter deras behov som till exempel affärsplan, lönsamhet och 
produktutveckling. Detta bör göras genom individuell coachning, antigen 
genom extern styrelse eller genom konsultuppdrag. 

  
• Mona Magnusson, M tar upp frågan om arvode vid frukostmöten som 

anordnas av Möre Resurscentrum. Detta för att försöka öka medverkan 
från arbetsutskottets ledamöter. 

 
• Regionportal för hantering av inköpsprocessen. 

 
• KLP i framtiden. 

 
• Ansökan om förstudie angående en eventuell utveckling av verksamheten 

på Vindexpo. Kajsa Olsson, Energimyndigheten svarar att man kan inte 
söka medel till en förstudie utan till idén att göra något spännande på 
Vindexpo i Bergkvara. 

 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att man ser över vårdbiträdens klädbidrag och den 
upphandling som finns gällande inköp av arbetskläder. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att vid deltagande av Möre Resurscentrums frukostmöte utgår arvode till  
     arbetsutskottets ledamöter, 
 
att överlämna Lena Gustafssons, V yrkande till personalutskottet för  
     behandling samt 
 
att i övrigt noter informationen. 
-----  
Sändlista Personalutskottet 
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KS § 286/10  
KS § 251/10 10/KS0113 
Del av översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg 
avseende vindkraft för Torsås kommun  
      
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Rubricerat planförslag har varit föremål för utställning enligt Plan och 
Bygglagen 4 kap. Under utställningstiden 12 maj till och med 12 juli 2010 har 
34 skriftliga yttrande inkommit. 
 
Sammanfattning av synpunkter från inkomna yttrande samt kommunens 
bemötande av dessa föreligger. Yttranden finns i sin helhet tillgängliga i akten. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet 
överlämnas till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anta översiktsplanen och dess 
tematiska tillägg avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Roland Swedestams S yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 286/10, Del av översiktsplan för Torsås kommun 
samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun
  
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Håkan Algotssons, C yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Ekonom Torsten Karlsson
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AU § 287/10   10/KS0163 
Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar ett förslag till nya differentierade hyror i 
särskilt boende vid Mariahemmet i Torsås. 
Anledningen är att man ska betala hyra efter den yta man hyr. Idag betalar alla 
boende samma hyra oavsett storlek på lägenheten. 
 
En jämförelse mellan lägenheter i samhället och hyrorna i det särskilda boendet 
har gjorts tillsammans med VD Magnus Andersson på Torsås Bostads AB och 
visar att hyrorna i särskilt boende ligger högre än lägenheter ute i samhället. I 
hyreskostnaden på särskilt boende ingår även kostnad för del i allmänna 
utrymmen. 
 
På Mariahemmet finns 56 lägenheter. Storleksmässigt fördelas de mellan 20 och 
33,1 kvadratmeter och konsekvensen för hyresgästerna av en förändrad hyra 
enligt förslaget skulle bli enligt följande: 
 

 
Antal 
lgh 

Yta 
kvm 

1. Avgift 
våtutrymme 
kr/månad 

2.Avgift  
gem utr 
kr/mån 

3. Kvm 
avgift 
kr/månad 

Summa/månad 
Ny hyra 
kr/månad 

Tidigare 
hyra 
kr/mån 

Skillnad 
kr/mån 

8 20,0 406 621 2 000 3 027  3 558 -531  

32 24,3 406 621 2 430  3 457  3 558 -101  

4 28,4 406 621 2 840  3 867  3 558 +309 

2 29,5 406 621 2 950  3 977  3 558 +419 

8 30,1 406 621 3 010  4 037  3 558 +479 

2 33,1 406 621 3 310  4 337  3 558 +779 

 

Förslaget bygger på att hyresintäkten för Torsås kommun skall vara 
oförändrad. Jämförelsen nedan visar att så är fallet. 
 

Antal 
lgh 

Yta  1. Avgift 
våtutrymme 

2. Avgift  
gem utr 

3. Kvm 
avgift 

Summa 
Ny hyra 

Tidigare 
hyra 

Skillnad  
månad 

56 st 1417 

kvm 

22 736 

kr/månad 

34 776 

kr/mån 

141 720 

kr/mån 

199 232 

kr/mån 

199 248 

kr/mån 

-16 

kr/mån 

 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 287/10, Differentierade hyror särskilt boende, 
Mariahemmet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2010-09-14 samt 
 
 att ekonom Torsten Karlsson bjuds in för att föredra ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 31  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
AU § 288/107   10/KS0016 
Utökade resurser till bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan föreligger om utökade resurser till Bildningsförvaltningen i 
samband med flyktingplacering. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost upptar överläggningar med 
     tillförordnad bildningschef med anledning av framställan om utökade  
     resurser till bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-07 
 
Tillförordnad kommunchef Leif Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kostnader i samband med flyktingplacering 
 
Förskola: 
Två tjänster á 356 000 kronor  712 000 kronor 
Måltider 10 barn   181 968 kronor 
Måltider pedagogisk lunch    37 468 kronor 
Tolkservice          5 000 kronor 
Totalt    936 436 kronor 

 
Skola (förberedelseklass): 
Lärare 4 – 9 tjänst inklusive PO  433 000 kronor 
Fritidspedagog 0,4 tjänst inklusive PO 200 000 kronor 
Kost – lunch och mellanmål på fritids 137 000 kronor 
Tolkservice     10 000 kronor 
Läromedel     12 000 kronor 
Totalt    792 000 kronor 

 
Summa förskola och skola                    1 728 436 kronor 

 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost lämnar en ekonomisk redovisning av 
flyktingverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef och tillförordnad bildningschef tar fram ett  
     förslag på någon lösning för ersättning av kostnader i samband med  
     flyktingplacering.  
-----  
Sändlista  
Tillförordnad kommunchef och bildningschef 
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AU § 289/10   10/KS0151 
Tilläggsanslag för tillkommande hyreskostnader, 
bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I nuläge ingår 35 barn i fem-årsgruppen, varav sex barn är så kallade 15-
timmarsbarn och tre barn är kommunplacerade flyktingar. Antalet tjänster i 
fem-årsgruppen är 4.80. 
 
För att lösa situationen inför hösten 2010 föreslår bildningsnämnden: 
 
Lokalförutsättningar: 
Smultronet, 2 gymnastiktider per vecka. 
Förstärkning med moduler från Expandia. Årshyra 204 000 kronor. 
Markbädd: cirka 400 000 kronor enligt uppgift från Torsås Fastighets AB. 
 
Pedagogiska förutsättningar: 
Ingen extra förskollärartjänst behövs, då lokalerna ligger intill varandra. 
 
Total årskostnad: 204 000 kronor samt en engångskostnad på 400 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-06-165 § 72 att ingå till kommunstyrelsen om 
tilläggsanslag för tillkommande hyreskostnader. 
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson informerar om att kostnaderna med 
Torsås Fastighets AB inte är klara, men uppmärksammar ledarmötena om att 
markbädden blir dyrare och årshyran blir högre. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer när den faktiska kostnaden är fastställd. 
-----  
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AU § 290/10   10/KS0046 
Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 § 310, att Leif Karlsson uppdras att 
genomföra en utredning om förskola/grundskola och dess framtida 
organisation. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskottet beslutar 2010-08-17 § 48 att informera 
kommunstyrelsen att redovisningen att utredningen behöver flyttas fram en 
månad. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 291/10   10/KS0001 
Ny dag för arbetsutskottets sammanträde i september 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande efterhör om sammanträdet med arbetsutskottet 2010-09-28 kan 
flyttas till 2010-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2010-09-28 flyttas till 2010-09-29. 
-----  
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AU § 292/10   10/KS0050 
Information från Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Harold, Andreas Kessén och Peter Mellborn från Kalmarsunds-
regionens Renhållare (KSRR) informerar och redovisar kostnader med mera 
om den anläggning som ska sortera matavfall från brännbart material. 
 
KSRR har i sin avfallsplan ett mål att samla in matavfall från hushåll och 
verksamheter. KSRR kommer att påbörja en upphandling av den anläggning 
som ska sortera matavfall från brännbart material. 
 
Investering för optisk sortering med förbehandling av matavfall genom 
dispergering samt behandling av brännbart till RDF: 
 
Optisk sortering   32,5 mkr 
Förbehandlingssystem matavfall  29,5 mkr 
Förbehandlingssystem brännbart avfall 20 mkr 
Byggnad och projektledning  30 mkr 
Information innan insamlingsstart    2 mkr 
Summa                       114 mkr 
 
En investering på 112 mkr kommer att påverka våra kunder genom en ökad 
årskostnad. 
En kund med hämtning var 14:e dag av ett 140 liters kärl får en ökad års-
kostnad på cirka 210 kr. Detta motsvarar en procentuell ökning av års-
kostnaden med 12 procent. 
 
I samband med upphandlingen kommer förbundet att behöva ta upp ett lån 
uppgående till cirka 110 mkr. För att få detta lån behöver medlems-
kommunerna lämna en tillåtelse till Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Kalmarsundsregionens Renhållare till  
     kommunfullmäktiges sammanträde 2010-10-27 för en information om  
     optisk sortering och förbehandling, 
 
att till informationen bjuda in gamla och nya ledamöter i kommunfullmäktige  
     samt allmänheten, 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 


