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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 312 - 340 
 
§ 312 Månadsuppföljning januari – september 2010 

§ 313 Delgivningsärende    

§ 314 Kurser och konferenser    

§ 315 Tillägganslag för tillkommande hyreskostnader, bildningsnämnden 

§ 316 VA-kostnader, Industriområde 3   

§ 317 Sonja Hedman Folke, Sociala företag 

§ 318 Information Torsås Folketshusförening  

§ 319 Björn Raméls stångmärke, Dalskär    

§ 320 Borgensförbindelse, Kommuninvest   

§ 321                Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2011 – 2013 

§ 322 – 323 Anmälan delegationsärende 

§ 324 Kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 325 Sammanträdestider 2011  

§ 326 Information till nya förtroendevalda   

§ 327 Folkhälso- och drogförebyggandeplan/program 

§ 328 Skrivelse gällande trafikfarliga ekar, Söderåkra 

§ 329 Revidering av skolskjutsreglemente 

§ 330 Remiss – reviderad Folkhälsopolitisk strategi 

§ 331 Revidering av förbundsordning, Räddningstjänstförbundet  

 Emmaboda - Torsås    

§ 332 Utställning, vindkraftsplan för Kalmar kommun 

§ 333 Samråd, Bygg nära sjön i Emmaboda kommun  

§ 334 Medborgarförslag – Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 

§ 335 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa  

 VA-anslutningar 

§ 336 Taxor och avgifter 2011  

§ 337 Budgetförutsättningar 2011 - 2013   

§ 338 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner  

§ 339 Ändring sammanträdestid, 9/11 till 8/11  

§ 340 Kommunledningen informerar    
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AU § 312/10 10/KS0016 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 
2010 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med cirka 300 – 500 tkr. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mkr.  
Gata/park: underskott mot budget 1.3 mkr gällande vinterväghållningen, gatu- 
belysning och reparation av redskapsbärare.  
VA: underskott mot budget 0,5 mkr för konsultkostnader kväveutredning, 
Bergkvara reningsverk samt lägre intäkter än beräknat. 
 
Ordförande i socialnämnden Henrik Nilsson Bokor och tillförordnad social- 
chef Bengt Jartsell redovisar socialnämndens budget för januari – september 
2010. Konstateras att styrningen inom ledningen har inte fungerat. 
 
Önskemål från tillförordnad socialchef för att rätta upp underskottet är att en 
ekonom med kontrollfunktion och en områdeschef tillsätts samt att en översyn 
görs på årsarbetstiden med mera. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,1 mkr. 
Hemtjänst: - 650 tkr. 
LASS: - 800 tkr. 
Särskilt boende: - 200 tkr. 
Träffpunkter: + 120 tkr. 
Kontaktpersoner barn: - 225 tkr. 
Försörjningsstöd: - 400 tkr. 
Placeringar SoL och LSS: + 100 tkr. 
Personalkostnader: + 200 tkr. 
Kostenheten: -200 tkr.  
 
Tillförordnad bildningschef Leif Karlsson redovisar bildningsnämndens budget 
för januari – september 2010.  
 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 175,0 tkr. 
Grundskolan: - 775 0 tkr på grund av minskat bidrag till verksamheten i för- 
beredelseklassen jämfört med budgeterat belopp, ökad bemanning på fritids- 
hem och extra stödinsatser till elever inom rektorsområde 2, vikariekostnader 
inom årskurs 7 – 9 samt dubbelbemanning inom studie- och yrkesvägledningen 
under några månader på grund av pensionsavgång. 
Förskolan: - 400,0 tkr på grund av ökade kostnader för barnomsorg på 
obekväm tid. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 312/10, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – september 2010 med helårsprognos 
 
Verksamheten på Korrespondensgymnasiet förväntas ej ge något överskott. 
 
Riktpunkt september, 75,0 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – september 2010, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – september 2010 med helårsprognos.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 313/10 10/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  

 
• Beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om 

inhibition, 10/KS0169 
• Dom gällande ansökan om förlängning av arbetstid samt omprövning av 

villkor, allt beträffande vattenverksamhet vid Utgrunden i Kalmarsund, 
10/KS0053  

• Kartläggning av föräldrastöd Torsås kommun 2009, 10/KS0059 
• Information om PTS stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, 

10/KS0023, Mer handlingar till ärendet finns på kansliet. 
• Skrivelse från ägare till fastighet i Mörbylånga kommun gällande 

sophämtning KSRR, 10/KS005. Mer handlingar till ärendet finns på 
kansliet. 

 
Cirkulär 
 
• 10:57, Höjd expropriationsersättning med mera 
• 10:58, Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. 

Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik 
• 10:59, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – OLA 

10 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service 
och Kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas förbund samt 
Transportarbetareförbundet 

• 10:60, Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
-----  
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AU § 314/10   10/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• SKL Kommentus, Regionalt informationsmöte i Kalmar gällande bildandet 

av SKL Kommentus Inköpscentral, 29 oktober 2010 
• SmåKom, Höstkonferens 18 – 19 november 2010, Stockholm. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkomna kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 315/10 
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 2010-09-07: 
 
att ärendet utgår och återkommer när den faktiska kostnaden är fastställd. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Från Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB föreligger en sammanställning 
över kostnader för Smultronets moduler 2010. 
 
Månadshyra 2010: 26 900 kronor, september – december 2010, 107 600  
kronor. (Indexregleras från och med 2011-01-01). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 315/10, Tilläggsanslag för tillkommande 
hyreskostnader, bildningsnämnden 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 316/10 
AU § 228/10 
KF § 45/09 
KS § 97/09 
AU § 103/09   09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget 
innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i 
verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige 
utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en  
     redovisning av ärendet. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, TP yrkar återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal 
upprättas mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/VA-kollektivet, där 
kommunen förbinder sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för 
betalda anslutningsavgifter. Se vidare bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Leif Lindbergs, tp 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 316/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29:  
 
att återremittera ärendet för komplettering enligt Leif Lindbergs, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska alla fastighetsägare inom 
ett verksamhetsområde betala avgifter till huvudmannen. Storleken på avgiften 
är bestämd i en taxa och grunden för avgiftsuttaget är självkostnadsprincipen.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett verksamhetsområde ska 
huvudmannen ordna med de vattentjänster som kommunfullmäktige har 
beslutat om. Avgifterna ska sättas utifrån de nödvändiga kostnader huvud-
mannen har för att ordna med vattentjänsterna och utifrån antal fastighetsägare 
inom verksamhetsområdet. Skulle en anslutningsavgift utebliva drabbar den 
kostnaden resten av VA-kollektivet som då får betala för mer än fastighetens 
del i den allmänna anläggningen. Detta strider mot lagen om allmänna 
vattentjänster. 
 
För att Tekniska Nämnden ska kunna förvalta Torsås kommuns VA-kollektivs 
pengar på bästa sätt är det viktigt att alla fastighetsägare betalar sin del av 
anläggningen genom anläggningsavgifter. Industriområde 3 är ett exploa-
teringsområde där det är osäkert hur många fastigheter som kommer att 
vara sålda och/eller anslutna inom en period av fyra år. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2010-05-18 § 49 att 
 
i stället för att upprätta avtal mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet 
enligt yrkandet i Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-29 § 45 övertar 
kommunstyrelsen kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på 
Västra industrigatan i Torsås samt att kostnadsreglering genomförs mellan VA-
kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för ut-
byggnaden återbetalas, 
 
hänskjuta beslutet om utökning av verksamhetsområde till det att kommunen 
sålt all industrimark på industriområde 3. Detta innebär att kommunen som 
fastighetsägare får ett ökat förhandlingsutrymme vid försäljning av industri-
marken. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 316/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera ärendet tillbaks till tekniska nämnden för att färdigställa VA- 
     utbyggnaden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 100 att hos kommunstyrelsen 
hemställa om att kostnadsreglering, enligt tidigare beslut, genomförs mellan 
VA-kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för 
utbyggnaden återbetalas samt att färdigställandet av VA-utbyggnaden beräknas 
till cirka 300 000 kronor ska bekostas av kommunstyrelsen. 
 
Budget för projektet: 3 mkr 
Redovisade kostnader: cirka 2,7 mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02 samt 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Peter Persson för en redovisning av gällande  
     regler inom VA-kollektivets verksamhet. 

-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
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AU § 317/10   10/KS0019 
Sociala företag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sonja Hedman Folke från Coompanion föredrar ärendet.  
 
Sociala företag är näringsverksamheter som 
 
• har som ändamål att integrera människor, som har svårt att få ett arbete på 

dagens arbetsmarknad, i samhälle och arbetsliv 
• skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 
• i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verk-

samheter 
• är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
• binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och 

samhällets behov at tjänster 
• driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i 

centrum. 
 
Att jobba i ett socialt företag innebär 
 
• att utvecklas tillsammans 
• trygghet 
• tolerans 
• att ha roligt tillsammans. 
 
Samhällelig vinst 
 
• färre människor som mår dåligt 
• fler företag 
• fler sysselsatta 
• större utbud av varor, tjänster, arbetsplatser 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 318/10   10/KS0096 
Information gällande Torsås folkets hus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inga-Britt Karlsson, ordförande i Torsås Folketshusförening redovisar vidtagna 
åtgärder för att klara verksamhetens ekonomi. 
 
Uppsägning av personal har gjorts på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden 
är sex månader och verksamheten kommer att löpa som planerat året ut. 
 
Centrumbion har under året hitintills visas 47 filmer, varav utomhusbion i 
Ekbacken. Film i Glasriket har räckt ut handen och valt in föreningen som 
medlemmar och Centrumbion kommer under början av november att delta i 
denna festival. 
 
Eventuellt från och med hösten 2011 kommer tillgången på analoga filmkopior 
vara minimalt. Film i Glasriket kommer att göra en gemensam Leader-ansökan 
där föreningen kommer att vara med, om digitaliseringsstöd till samtliga 
biografer. 
 
Lokalerna har under året fått en ökad uthyrning till föreläsningar och andra 
evenemang.  
 
Trots denna ökade aktivitet har ekonomin inte förbättrats. 
 
Folketshusföreningens styrelse ser vid sitt möte 2010-10-04 ingen möjlighet att 
fullfölja nedanstående arbetsuppgifter på ideell basis och önskar av den 
anledning diskutera kommande verksamhet med kommunstyrelsens arbets-
utskott. 
 
• Bokning av lokaler, öppna, låsa, värmereglera, sköta ljud och ljus 
• Administration (fakturering med mera) 
• Fixa evenemang åt speciella grupper som till exempel anhöriggruppen med 

flera 
• Bioverksamheten: boka filmer, bevaka transporter, affischering, 

annonsbokning, personal till föreställning, köra film som maskinist, 
redovisning, bankärenden, uppdaterad på filmhändelser 

• Städning av lokalen, underhåll, gräsklippning 
• Sopning och snöskottning 
• Hyresvärd för Integrationsenheten 
• Brandansvarig (krävs två med utbildning), en vaktmästare på plats vid 

publika evenemang 
• Deltagande i filmprojekt med skola och fritidsgård. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 318/10, Information gällande Torsås folkets hus 
 
Beslut om Folkets Hus framtid kommer att fattas på en extra andelsstämma 
2010-11-04. 
 
Fråga från Inga-Britt, vill man ha en biografverksamhet i kommunen? 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet beaktas vid budgetförutsättningarna för 2011 samt 
 
att informationen noteras. 
-----  
Sändlista 
Budgetberedningen 
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AU § 319/10   10/KS0204 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. Samhälls- 
byggnadskontoret har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke är i stort behov av restaurering. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 101 att hemställa om att 
kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag och renovera konstverket och att 
kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor för projektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 320/10   10/KS0194 
Borgensförbindelse, Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i 
sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
teckna borgensförbindelser, Torsås kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
2001-06-20. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.  
 
I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas 
borgensåtaganden. Detta arbete ska ses bland annat mot bakgrund av att 
Föreningen för närvarande har 258 medlemmar som vid olika tidpunkter har 
tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en 
handling betecknad ”Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse” (Bekräftelsen) tagits fram. Bekräftelsen 
skickas till samtliga medlemmar. Syftet med Bekräftelsen är att säkerställa en 
enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden. 
 
Kommuninvest önskar erhålla undertecknad Bekräftelse i retur senast 
2011-01-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juni 
     2001 (”Borgensförbindelsen”), vari Torsås kommun åtagit sig solidariskt  
     borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  
    (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommun- 
     invest äger företräda Torsås kommun genom att företa samtliga nödvändiga  
     åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgens- 
     förbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande  
     borgenärer. 
 
att Bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Torsås kommun.  
     Nämnda företrädare ska antigen av kommunfullmäktige vara särskilt  
     bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet  
     att underteckna Bekräftelsen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 320/10, Borgensförbindelse, Kommuninvest 
 
att Torsås kommun ska till Kommuninvest översända kopia av lagakraftvunnet  
      protokoll med kommunfullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan,  
      Bekräftelsen i original och dokumentation som utvisar att behörighet  
      föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 321/10   10/KS0186 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2011 - 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer och 
vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som drabbats av brott, dels 
genom samtal med en stödperson, dels genom vittnesstöd som finns på 
Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till målsägande och vittnen 
is amband med rättegång. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och 
fjorton (14) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
I stödpersonernas uppgifter ingår, förutom emotionellt stöd, att ge information 
om brotts- offerts rättigheter under utredning och rättsprocess och att ge stöd 
och information inför en eventuell rättegång. Stödpersonerna ska vid behov 
förmedla kontakter med myndigheter och försäkringsbolag och hänvisa till 
social, juridisk, psykologisk och medicinsk expertis. 
 
Alla medarbetare har genomgått en grundutbildning och har avlagt 
tystnadslöfte. Kontinuerliga fortbildningar anordnas. 
 
Att bli utsatt för brott innebär att man förlorar en del av sin trygghet. Ett bra 
bemötande är avgörande för att kunna bearbeta det som hänt och för att återfå 
balansen i tillvaron. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 10 950 kronor per år för perioden 2011 – 2013. 
 
Verksamhetsberättelse 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i södra  
     Kalmar län för 2011, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 321/10, Ansökan verksamhetsbidrag till 
Brottsofferstöd för 2011 - 2013 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 220. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 322/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under september 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam och inköpssamordnare Kent 
Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp under september 2010. 
 
• Ansvarsförsäkring LOU 
• Microsoft-licenser 
• Licensavtal programvara. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under september  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 323/10   10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost, rektor Anders Thomas, 
rektor Bertil Tjerneld, bildningschef Göran Eliasson, enhetschef Karin 
Seebass,  rektor Inger Sandbäck, rektor Lisbeth Kromnow och rektor Lotta 
Elmbro fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 324/10    
KF § 109/09 
KS § 253/09 
AU § 313/09 
KF § 64/08 
KS § 157/08   10/KS0211 
AU § 193/08   08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen 
ta fram en kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av 
vårdnadsbidrag, att utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att 
konsekvenserna ska kunna beaktas i budget för 2009 samt att ovanstående 
gäller endast under förutsättning att Regering/ Riksdag fastställer regler för 
vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara 
hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så 
önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per 
månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den 
offentligt finansierade barn-omsorgen. Föräldrarna kan förvärvsarbeta och 
samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. 
Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa 
bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. 
Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt 
finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och 
omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att 
innebära i kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur 
många som kommer att använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att 
redogöra en konsekvensbeskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock 
konstatera att många barn inte utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun 
varför kostnaden vid införande av vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 324/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar, att 
avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M och Bert Appert, TP meddelar att 
vid dagens sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp, 
Irma Folkesson, c, Anna-Lena Johansson, c, Christer Andersson, fp och Mona 
Magnusson, m yrkar bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag 
till tid när det ska införas. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras 
yrkande och Lena Gustafssons, v avslagsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag och nej 
= införa kommunalt vårdnadsbidrag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras 
yrkande. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 324/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Sören Bondesson, S, Peter Ludvigsson, S och Lena 
Gustafsson, V reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-06-17 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Jansson, KD med instämmande av Håkan Algotsson, C yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Marie Janssons, KD med fleras yrkande finner ordförande att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = att avstå från 
att införa kommunalt vårdnadsbidrag avges 21 ja-röster och 12 nej-röster samt 
1 avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. Bilaga 
1. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, KD med instämmande av Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med, 
att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för 
införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun samt att det ska vara klart för 
beslut i Kommunfullmäktige i december 2008. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Janssons, KD 
med fleras tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 324/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17: 
 
bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska  
införas, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för 
införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommuns samt  
 
att det ska vara klart för beslut i Kommunfullmäktige i december 2008. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag på regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun föreligger 
från förskolerektor Inger Sandbäck. Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 108 att notera framtaget 
beslutsunderlag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås 
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Marie Jansson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar 
återremiss av ärendet, med motivering att revidera regelverket så det stämmer 
överens med syftet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 324/10, Kommunalt vårdnadsbidrag, regelverk 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återemitteras varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och nej 
= enligt Marie Janssons, KD yrkande avges 16 ja-röster och 16 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med 
fleras yrkande att återremittera ärendet. Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-10-21: 
 
att återremittera ärendet, för att revidera regelverket så det stämmer överens  
     med syftet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 94 att inga erinringar föreligger mot 
det förslag som upprättats av förskolerektor Inger Sandbäck. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 325/10   11/KS0001 
Sammanträdestider 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2011 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  25 Augusti  16, 30 
Februari  8, 22 September  13, 27 
Mars  8, 22 Oktober  18 
April  12, 26 November  8, 22 
Maj  10, 24 December  6 
Juni  7 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden 
som avses behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag 
veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  18 Augusti  23 
Februari  15 September  20 
Mars  15 Oktober  25 
April  19 November  15 
Maj  17 December  13 
Juni  14 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 325/10, Sammanträdestider 2011 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  11 Augusti  9 
Februari  1 September  6 
Mars  1, 10 Oktober  4 
April  5 November  1 
Maj  3, 31 December  - 
Juni  - 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inget annat bestäms. 
Bokslutsdag 10 mars. 
 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari  24 Augusti  29 
Februari  21 September  26 
Mars  28 Oktober  24 
April  25 November  28 
Maj  30 December  12 
Juni  13  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 28 november och 12 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00.  
 
Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2011 för arbetsutskottet,  
     personalutskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta  
     sammanträdestider för 2011 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 325/10, Sammanträdestider 2011 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att flytta kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-24 till 2010-11-22,  
 
att anta förslag till sammanträdestider på måndagar under 2011 för  
     Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar  
     Läns tidning. 
-----  
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AU § 326/10   11/KS0003 
Information till nya förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost efterhör om information till 
nyvalda/omvalda politiker inför den nya mandatperioden  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att ta fram förslag på en  
     hel dags information till nyvalda/omvalda politiker inför den nya mandat-  
     perioden. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 327/10   10/KS0043 
Folkhälso- och drogförebyggandeplan/program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, ledamot i folkhälso- och drogförebyggande rådet föredrar 
ärendet. 
 
2010-04-12 prioriterade Kommunstyrelsen tre folkhälsopolitiska målområden 
för kommunens förebyggande och främjande arbete efter förslag från 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet. Under 2010 har en Folkhälsopolitisk 
Länsstrategi processats fram som kommer att förutsätta att samtliga av länets 
tolv kommuner samt landstinget tar fram lokala folkhälsoplaner/program. 

 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att:  
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

 
Utifrån de elva delmålen har Torsås kommun valt att prioritera:  
1. Delaktighet och inflytande i samhället  
3. Barn och ungas uppväxtvillkor och  
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 
 
Folkhälso- och drogförebyggande rådet ger förslag på att kommunstyrelsen ger 
Folkhälso- och drogförebyggande samordnare i uppdrag att samordna arbetet 
med att ta fram en gemensam folkhälso- drogförebyggande plan/program för 
kommunen. Planen/programmet bör utgå utifrån ovanstående prioriteringar . 

 
Folkhälso- och drogförebyggande planen bör sträcka sig över en 3-4 års period 
och målen bör följas upp årligen.  

 
Arbetsgången bör utgå ifrån att berörda aktörer (intressenter) samlas för att 
genomföra en problemanalys samt se över effekterna av dessa. Utifrån dessa 
skapas delmål med aktiviteter för att uppnå målen. Ansvariga för respektive 
aktivitet ansvarar för att aktiviteten till att uppnå målet uppnås. Planen bör 
även ha en tillhörande uppföljningsplan samt riskanalys.  

 
Målen bör kunna mätas genom satta indikatorer. 
Resultat av åtgärder/aktiviteter för förbättrad folkhälsa bör kunna följas i 
Folkhälsoprofilen * samt genom andra enkäter som genomförs i kommunen t 
ex Lupp och Fokus drogvaneenkäten. Folkhälso- och drogförebyggande 
samordnare sammanställer och redovisar årlig rapport för Folkhälso- och 
drogförebyggande rådet, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 327/10, Folkhälso- och drogförebyggande-
plan/program 

 
Folkhälsoprofilen (kartläggningen utifrån Folkhälsopolitikens elva 
målområden) presenterades i Torsås kommun 2008 och ligger 
bland annat som grund till de Folkhälsopolitiska prioriteringar som gjorts i  
kommunen. Kartläggningen kommer att genomföras vart 4:e år. Samtliga  
kommuner i länet genomför liknande kartläggningar.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt folkhälso- och drogförebyggande samordnare att samordna  
     arbetet för att ta fram en långsiktig folkhälso- och drogförebyggandeplan-  
     /program i kommunen som bör vara klar mars 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 328/10   10/KS0203 
Skrivelse gällande trafikfarliga ekar, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från styrelsen från Djursviks samhällsförening genom 
Göran Wahlström angående trafikfarliga ekar i Söderåkra. 
 
Vid föreningens medlemsmöte i augusti framfördes önskemål om att man ska 
vända sig till kommunen och Vägverket beträffande de gamla ekar som 
befinner sig intill Djursviksvägen vid Möre Skans respektive Garvarevägen 
samt även den stora så kallade Skvallereken vid Kyrkvägen/Prästgårdsvägen i 
Söderåkra. 
 
Dessa ekar utgör en fara för trafikanter av alla slag. Alltför ofta bryts stora 
grenar av som hamnar på vägbanan. 
 
Med anledning av detta hemställer därför styrelsen att ansvariga myndigheter 
genomför en inspektion och efterföljande sanering av desamma, framför allt 
avlägsnar de tunga grenar som hänger över vägen, allt för att undvika framtida 
olyckor.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden samt 
 
att tekniska nämnden påtalar för Trafikverket innehållet i skrivelsen. 
----- 
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 329/10   10/KS0205 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 92 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att från och med 2011-01-01 ändra lydelsen För elever i förskoleklass (6-
årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara förskolskjuts, 
dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till skolan för dessa elever. 
 
Ny lydelse För elever i förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet 
för kommunen att svara för skolskjuts, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan 
till och från skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att från och med 2011-01-01 revidera skolskjutsreglementet med, För elever i  
     förskoleklass (6-årsverksamhet) finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att  
     svara för skolskjuts, dock har Torsås kommun valt att ombesörja resan till och från  
    skolan för dessa elever med befintliga skolskjutsar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 330/10 
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 2010-09-07: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 184 att ingen erinran föreligger 
mot upprättad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar län. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 97 att ingen erinran föreligger. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 330/10, Remiss, reviderad Folkhälsopolitisk 
strategi i Kalmar län 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-09-30 § 93 att inga erinringar föreligger mot 
förslaget till ny Folkhälsopolitisk strategi. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2010-09-30 § 72 att inga erinringar 
föreligger mot förslaget utan ser positivt på det kommande arbetet med att 
utveckla folkhälsoarbetet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar  
     län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 331/10   10/KS0083 
Revidering av förbundsordning, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås har 
antagit en del förändringar i förbundsordningen (2010-09-27).  
 
Enligt gällande förordning ska ändringar antas av direktionen och fastställas av 
medlemskommunerna. 
 
Följande tillägg bör göras i gällande förbundsordning: 
 
1. 3 § Ändamål 

Förbundet utövar tillsyn och tillståndsgivning i fråga om brandfarliga och 
explosiva varor enligt lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 
2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 

  
2. 3 § Ändamål 

Förbundet skall varje mandatperiod ta fram en tillsynsplan som redovisar 
hur Räddningstjänstförbundet planerar och utför tillsyn enligt 5 kap 1 § 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 21 § Lag 2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 

3. 11 § Ersättning från staten vid större räddningsinsatser 
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet, 
skall istället den medlemskommun där insatsen genomförts, själv stå för de 
kostnader som överstiger den kommunens, i kap 7 § 3 lagen om skydd mot 
olyckor reglerande, självrisk. Förbundet står för kostnader upp till självrisk- 
beloppet. 
OBS ny paragraf 
 

4. 14 § Budget och årsredovisning 
Direktionen ska lämna årsredovisning för verksamhetsåret till 
medlemmarna, senast 1 mars året efter samt delårsrapport per den 31 
augusti. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa revideringen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
förbundsordning. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 332/10   10/KS0068 
Utställning av Vindkraftsplan för Kalmar kommun samt 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har upprättat ett förslag till vindkrafts-
plan och en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen ska utgöra tillägg 
till kommunens översiktsplan. Syftet med vindkraftsplanen är främst att 
avgränsa vilka områden i kommunen som bedöms lämpliga respektive mindre 
lämpliga för vindkraft samt ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas. 
 
Det reviderade förslaget till vindkraftsplan finns nu utställt för granskning 
enligt Plan- och bygglagen 4 kap 6 § och Miljöbalken 6 kap. Utställningen 
vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom enskilda, organisa-
tioner, föreningar med flera. 
 
Eventuella synpunkter på planen eller miljökonsekvensbeskrivningen ska 
lämnas senast 2010-11-21 till Kalmar kommuns kommunledningskontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta bygg- och miljönämndens synpunkter på Vindkraftsplan för  
     Kalmar kommun samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 333/10   10/KS0202 
Samråd, Bygg nära sjön i Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöbalken ändrades år 2009 för att man ska kunna bygga inom strandskyddat 
område, det vill säga närmare sjön än 100 meter. En förutsättning är att detta 
kan bidra till att landsbygden kan utvecklas. 
 
Emmaboda kommun har upprättat ett förslag på var de nya reglerna ska kunna 
tillämpas. Förslaget, som är ett tillägg till översiktsplanen är på samråd. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2010-12-11 till 
Emmaboda kommun.. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på upprättat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 334/10 
KF § 110/10   10/KS0191 
Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara att 
bildningsnämnden ser över helheten i Torskolans matsal i samband med 
renovering av köket samt tar fram en kost- policy för hela Torsås kommuns 
kostverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 335/10 
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 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 335/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 336/10   10/KS0015 
Taxor och avgifter för nämnderna 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Taxor och avgifter för 2011 redovisas från samtliga nämnder förutom 
socialnämnden. 
 
Ärendet kommer upp igen vid arbetsutskottets extra sammanträde 2010-10-26.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att extra arbetsutskottet blir 2010-10-26 klockan 10.00 i kommunlednings- 
     kontoret,  
 
att notera informationen.  
-----  
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AU § 337/10 
KS § 311/10 10/KS0015 
Budgetförutsättningar 2011 - 2013            
      
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar en sammanställning över 
nämndernas ramar samt totala intäkter för 2010 – 2014. 
 
Enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:62 kommer ett tillfälligt 
statsbidrag utgå till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder. 
 
Bildningsnämnden redovisar en revidering av ökade kostnader jämfört med 
budget för år 2010 på grund av att möjlighet har öppnats att tillaga extra 
portioner skollunch i Gullabo och på Sophiagården för transport till 
Torskolan. 
 
Lokalhyra Björken grundhyra + renoveringskostnader ht 2011 156 900 
193 800 + 120 000 i 6 månader  
Kostnad för ombyggnad Gullabo skolas kök 120 000 
Hyra av paviljong vid förskolan Smultronet 322 800 
Städning av paviljong vid förskolan Smultronet 32 232 
Kostnad för ombyggnad av Torskolans kök ht 2011 460 000 
92 000 kronor per månad i 5 månader  
Upphandling av luncher och engångstallrikar under 
renoveringen av Torskolans kök 150 000 
800 luncher x 98 dagar x 40 kronor  
Ökade kostnader för barnomsorg på obekväm tid 307 200 
Minskade intäkter på grund av lag om allmän förskola även 
för 3-åringar 300 000 
Höjda föreningsbidrag 130 700 
Förstärkning av tjänst som fritidssamordnare 200 000 
Förstärkning med 0,5 tjänst som kurator för åk 7-9 250 000 
Anslag till Ung Företagsamhet 30 000 
Sänkta bidrag till flyktingmottagning i förskola och skola 279 000 
Fortbildning med anledning av införande av ny skollag, ny 
läroplan för förskolan och ny gymnasieförordning 2011 50 000 
Föräldrautbildning 30 000 
Summa 2 818 832 

 
        Fortsättning 
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Fortsättning § 337/10, Budgetförutsättningar 2011 - 2013 
 
Besparingar  
Indragning av 2,0 tjänster inom kostorganisationen från 
hösten 2011 350 000 
Indragning av 1,1 lärartjänst i förskoleklass på grund av 
minskat elevantal från och med höstterminen 2011 225 000 
Indragning av 1,0 lärartjänst inom särskolan from ht 2011 225 000 
från och med ht 2011  
Summa 800 000 
  
Utökade kostnader 2 018 832 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
-----  
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AU § 338/10 
KF § 106/10   10/KS0182 
Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för 
kretsloppsprincipen och skall eftersträvas vid kommunal beslut. 
 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4. Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina 

behov. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden, socialnämnden,  
     tekniska nämnden samt bildningsnämnden för beredning. 
-----   
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
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AU § 339/10   10/KS0001 
Ändring sammanträdestid för arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S efterhör om arbetsutskottets sammanträde 
2010-11-09 kan flyttas till 2010-11-08. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att flytta arbetsutskottets sammanträde 2010-11-09 till 2010-11-08. 
-----  
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AU § 340/10   10/KS0002 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Turismansvarig Stine Breum Appelqvist har sagt upp sin tjänst i Torsås 

kommun. 
• Avtalet med Kent Gustafsson Förvaltning AB gällande lokal för turism- 

ansvarig gäller till och med 2011-12-31 med 9 månaders uppsägningstid. 
• Avtalet med ISS om lokalstädning utgår 2011-05-31 med möjlighet till för- 

längning max 12 månader. Avtalet kommer att förlängas. 
• Länsstyrelsen har inkommit med begäran om komplettering angående 

ansökan om ombyggnad av kök i Olssonska gården. 
• Sammanträffande gällande tecknade av avtal gällande flyktingmottagning 

blir 2010-11-17 klockan 13.00 – 16.00. 
• Hjälpmedelsavtal ska sägas upp. 
• Brandskyddsutbildning, nytt avtal från och med 2011-01-01 – 2014-12-31. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppmana socialnämnden att säga upp hjälpmedelsavtalet innan årsskiftet, 
 
att teckna nytt avtal med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     gällande brandskyddsutbildning. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Tillförordnad kommunchef 
 
 
 
 
 
 


