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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-04-26, 08.00 - 11.30           
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Mona Magnusson, M § 123 – 126, 136 
 Roland Swedestam, S 
 Marie Jansson, KD tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S  
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 123 
 Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB § 123 
 Tillförordnad socialchef Bengt Einarsson § 126 
 IFO-chef Anna Flink § 126 
 Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 136 
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam, S  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-04-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 123 - 136 

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

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2011-04-26 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-04-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-05-19 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 123 - 136 
 

§ 123 Lägesrapport, sporthallen   
§ 124 Delgivningsärende    
§ 125 Budgetuppföljning kommunstyrelsen januari – mars 2011  
§ 126 Budgetuppföljning nämnderna januari – mars 2011   
§ 127 Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest  
§ 128 Investeringsbidrag till samlingslokaler  
§ 129 Ansökan driftsbidrag, Gullabo Bygdegårdsförening  
§ 130 Ansökan om bidrag till inköp av dieseltank, Garpens Vänner 
§ 131 Ansökan om bidrag, Djurskyddet Kalmar  
§ 132 Remiss – kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
§ 133 Detaljplan, del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn  
§ 134 Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet  
§ 135 Kommunledningen informerar 
§ 136 Peter Persson, information gällande upprättande av köpe-  
 kontrakt vid fastighetsförsäljning   
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KS § 123/11 10/KS0104 
Lägesrapport, Sporthallen      
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB och Johnny 
Kullberg, Torsås Fastighets AB ger en lägesrapport gällande tillbyggnad av 
sporthallen. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL.      
 
Arbetsutskottet föreslår: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen samt  
 
att informationen noteras. 
-----  
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KS § 124/11 11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Arbetsutskottet delges  
 
• Skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad gällande kommunstyrelsens beslut 

2011-04-05 § 88, 10/KS0241 
• Föreläggande 2011-04-13 från Förvaltningsrätten i Växjö angående 

överklagande från Ulf-Peter Rosenblad gällande arbetsutskottets förslag 
2011-03-08 § 62, 10/KS0227 

• Uthållig kommun, Energimyndigheten söker nytänkande kommuner som 
vill vara med och utforma spjutspetsexempel inom områdena energismart 
fysisk planering och näringspolitik med energifokus, 11/KS0002 

• Erbjudan om medlemskap i föreningen Kumulus, 11/KS0024 
• Stimulansbidrag för LOV finns att söka hos Socialstyrelsen, 10/KS0124 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet föreslår: 
 
att godkänna förslag till yttrande,  
 
att notera delgivningarna. 
 
-----  
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AU § 125/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av kommunstyrelsens budget januari – mars 
2011  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
kommunstyrelsens budget januari – mars 2011. 
 
Med anledning av att kommunstyrelsen höll sin budget för 2010 så aktualiserar 
Kent Frost, posten i internbudgeten för 2011, 250 000 kronor för ej verkställd 
kostnadsminskning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av kommunstyrelsens 
     budget januari – mars 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 126/11   11/KS0013 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2011 
med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar månadsuppföljning av 
nämndernas budget januari – mars 2011. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott med – 1,0 mkr. 
Gata/park: underskott mot budget 500,0 tkr, vinterväghållning, gatubelysning 
och småbåtshamn. 
VA: underskott mot budget 500,0 tkr. 
Ökade energikostnader, ökat underhåll på spillvattennätet. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med – 4,5 mkr. 
Hemtjänst personalkostnader: - 1,0 mkr. 
Försörjningsstöd: - 1,6 mkr.  
Utredningar IFO: - 0,9 mkr. 
Särskilt boende, personalkostnader: + 0,6 mkr. 
Besparingskåtgärder budgeterade till 4 mkr, ej fullt genomslag i år 2,4 mkr. 
 
Tillförordnad socialchef Bengt Einarsson och IFO-chef Anna Flink redovisar 
en lägesrapport över socialnämndens ekonomi innefattande redovisning av 
pågående åtgärder.  
 
Med anledning av prognostiserat budgetunderskott för socialnämnden föreslår 
tillförordnad kommunchef att kommunstyrelsens arbetsutskott och 
nämndernas presidium sammanträffar för redovisning av kommunens 
ekonomiska läge. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att tillförordnad socialchef redovisar ett förtydligande av kommentarerna    
     till socialnämndens underskott innefattande pågående åtgärder samt 
 
att redovisning sker vid dialogmötet med nämndernas presidium onsdagen 
     den 27 april 2011.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 126/11, Månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – mars 2011 med helårsprognos 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas 
     budget januari – mars 2011 med helårsprognos. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/11   11/KS0108 
Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk föreningen beslutade vid stämman 
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter 
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 
 
Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat 
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett 
totalansvar för verksamheten, inte ändras. 
 

Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa 
utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de 
skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. 
Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna 
pengar från Kommuninvest. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att med Kommuninvest ekonomisk föreningen och medlemmarna i föreningen  
     samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 
 
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal” daterat  
     med början 1993-05-07,  
 
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar  
     för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och 
     ekonomichef Kent Frost i förening att underteckna ovan angivna avtal för  
     kommunens räkning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 17  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 128/11   11/KS0011 
Investeringsbidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan angående investeringsbidrag 
till föreningarnas samlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt för  
 
att få hjälp med information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till  
     Anders Adelgren på telefon 0486-333 82.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Anders Adelgren 
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AU § 129/11   11/KS0107 
Ansökan driftsbidrag till Gullabo Bygdegårdsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Bygdegårdsförening ansöker om driftsbidrag om 50 000 kronor för år 
2011. 
 
Föreningen vill under året investera i en del nya möbler som är mer anpassade 
för ungdomar och deras verksamhet och behöver även se över delar av den 
befintliga möbelparken. 
 
Uthyrningsfrekvensen har varit hög genom åren och med detta slits ju givetvis 
lösöret. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att med hänvisning till § 128/11 avslå ansökan. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/11   11/KS0096 
Ansökan om bidrag till inköp av dieseltank, Garpens Vänner  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid lotshamnen i Bergkvara finns en dieseltank som nyttjas av Garpens 
Vänner, Sjöräddningen samt i mycket liten omfattning av Bergkvara Fisk. 
Tidigare har även olika servicebolag för vindkraften nyttjat tanken. 
 
Tanken har varit hyrd och hyran har betalats av Bergkvara hamn. I höstas 
meddelade hamnen att man ej vill betala hyran längre utan den fick de som 
nyttjade den stå för. 
 
Garpens Vänner använder tanken mest. Hyra är hög så ett inköp är fördel- 
aktigare, kostnad 29 000 kronor exklusive moms. Från Regionförbundet har 
bidrag beviljats med 8 700 kronor vilket motsvarar 30 procent av inköps- 
kostnaden. 
Sjöräddningen är vidtalad och Garpens Vänner förväntas få motsvarande 
bidrag från dem. 
 
Garpens Vänner ansöker om ett kommunalt bidrag till inköp av tanken med 
samma belopp som Regionförbundet bidragit med det vill säga 8 700 kronor. 
 
Tanken kommer att underhållas av Garpens Vänner samt kommer att vara 
tillgänglig för andra företag som får köpa skattefri diesel. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att bidra med 8 700 kronor till inköp av en dieseltank,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 221. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 131/11   11/KS0104 
Ansökan om bidrag, Djurskyddet Kalmar  
 
Ärendebeskrivning 
 
Djurskyddet i Kalmar driver sedan 2003 ett djurhem där de tar emot smådjur. I 
första hand katter, som kommit ifrån sina familjer, antingen genom att de rymt 
eller – ofta – slängts ut av sina ägare. Djuren kommer till Djurskyddet genom 
människor som ”hittat” dem eller från myndigheter som omhändertagit dem. 
 
Djuren inackorderas på djurhemmet och får stanna där tills nya ägare hittas. 
Verksamheten kostar mycket. En person är anställd, veterinärbesök och 
mediciner är en stor kostnad liksom specialkost med mera. 
 
Djurhemmet bedrivs på ideell basis genom medlemsavgifter, gåvor från 
privatpersoner, sponsring från företag och bidrag från kommuner som 
djurhemmet samarbetar med – just nu Kalmar och Mörbylånga kommuner. 
 
Många människor från Torsås kommun ringer till djurhemmet och vill ha hjälp 
med omhändertagande av vilsegångna katter. Eftersom inget samarbete finns 
med Torsås kommun tar man inte emot några katter. 
 
Djurskyddet Kalmar anhåller om bidrag med 15 000 kronor per år för hjälp 
med omhändertagande av vilsegångna katter från kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att överlämna ansökan till bygg- och miljönämnden.  
-----  
Sändlista 
Djurskyddet Kalmar 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 132/11   11/KS0102 
Remiss – kommunal offentlig medfinansiering i Leaderprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt styrelsebeslut i Leader Småland Sydost 2008-10-17 ska projekt- 
ansökningar där den totala offentliga medfinansiering överstiger 300 000 
kronor, snabbremitteras till samtliga kommuner för yttrande innan ärendet tas 
upp i styrelsen för beslut. 
 
Kommunen ska därvid meddela om de ställer sig positiva eller inte till med- 
finansiering av respektive remitterat projekt. Under förutsättning att projektet 
sedan beviljas av styrelsen i Leader Småland Sydost fördelas därefter den 
offentliga medfinansiering på de kommuner som stödjer projektet. Notera att 
det därvid är den redan inbetalda offentliga medfinansieringen från 
kommunerna som utgår som ekonomiskt stöd till projektet och inte någon 
ytterligare medfinansiering som debiteras. 
 
Leader Småland Sydost har nu i sitt arbetsutskott berett två projekt- 
ansökningar som infriar ovannämnda bedömningsgrunder. 
 
Projekt 1 

Utveckling av motions- och skidanläggning i Svartbäcksmåla med föreningen 
Nybro Ski som projektsökande. 
 
Projekt 2 

Biografutveckling och digital upprustning av biografer med föreningen Film i 
Glasriket som projektsökande. 
 
Leader Småland Sydost hemställer om svar senast 2011-05-23. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att ställa sig positiva till projekten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 133/11   10/KS0217 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet ligger i Bergkvara samhälle i den norra delen av Bergkvara hamn. 
Marken är kommunägd. Planområdets areal är cirka 26 hektar varav cirka 19,5 
hektar består av vatten. 
 
Syftet med planändringen är att utveckla hamnverksamheten vid 
småbåtshamnen genom att möjliggöra för sjöbodar och handelsbodar inom 
hamnområdet och för fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Strandskydd, 100 meter, berör både vattenområdet och del av den nya 
kvartersmarken. Strandskyddet kommer att begäras upphävt i samband med 
antagande av detaljplanen. Strandskyddet kommer däremot att vara kvar inom 
naturmark. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2011-05-02 ha inkommit 
skriftligen till bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att inga erinringar föreligger mot förslaget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 134/11   11/KS0049 
Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om 
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser 
Samordningsförbundet besked om detta. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2010 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 135/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• projekt Sociala företag. Bjuda in representant från Coompanion och 

projektledare Hans Gustafsson för en lägesrapport av projektet,  
2011-05-10. 

• PRO-stugan. Eventuellt kommer Biodlarna/Ingemar Wahlström ta över 
hyreskontraktet med kommunen. 

• Kommunal ledningsplats. Ärendet återkommer i arbetsutskottet  
2011-05-10. Redovisning av säkerhetssamordnare Lars Persson. 

• Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från konferensen i Högsby 
gällande bredband. Eventuellt ska ett gemensamt projekt i länet starta, 
eftersom det inte finns så mycket pengar att söka. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representant från Coompanion och projektledare Hans Gustafsson  
     för en lägesrapport av projektet, 
 
att säkerhetssamordnare Lars Persson informerar om kommunal ledningsplats  
     utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till tekniska  
     åtgärder,  
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 136/11   11/KS0 
Information gällande upprättande av köpekontrakt vid 
fastighetsförsäljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om förslag på köpekontrakt 
vid fastighetsförsäljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschefen och sekreteraren upprättar ett förslag till nytt  
     köpekontrakt samt 
 
att därefter redovisa förslaget i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson 
Sekreterare Yvonne Nilsson 
 
 
 
 


