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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 248 - 273 
 
§ 248 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011,  
 kommunstyrelsen   
§ 249    Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011    
§ 250 Delårsbokslut bolagen 
§ 251 Finansrapport per den 2011-07-31 
§ 252 Delgivningsärende    
§ 253 Kurser och konferenser   
§ 254 Markförvärv i Övraby, information   
§ 255 Markförvärv Bergkvara 2:14   
§ 256-259 Ansökan markköp del av Ragnabo 3:28  
§ 260 Ansökan markköp Gunnilkroka 1:6   
§ 261 Skrivelse postlådeplacering för Hulekvill  
§ 262 Kommunal hjälpmedelsförsörjning   
§ 263 Svar på skrivelse gällande VA-taxor   
§ 264 Förfrågan om kommande uppdrag, Kalmar Läns Trafik 
§ 265 Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av  
 kollektivtrafiken    
§ 266 Hemställan om yttrande över saneringsplan efter  
 kärnteknisk olycka 2011-2015   
§ 267 Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare  
§ 268 Ansökan om höjning av spänningsnivån  
§ 269 Redovisning av medborgarförslag   
§ 270 Redovisning av motioner   
§ 271 Kommunledningen informerar   
§ 272 Information om kommunens mailadress  
§ 273 Vakans samhällsbyggnadschef 
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AU § 248/11   11/KS0013 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011, 
kommunstyrelsen  
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens 
övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
ansvarsområde och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamhet. 
 
Driftredovisningen för januari – juni 2010 visar en total nettoförbrukning på 
cirka 53 procent av årsbudgeten. 
 
Årsprognosen är ett budgetunderskott på 1.3 mkr som förklaras med ökade 
kostnader för kollektivtrafiken (terminskort), rekryteringskostnader för nya 
förvaltningschefer samt mindre intäkter från hamnbolaget. Ingår även lägre 
driftbidrag till Kalmarsunds Gymnasieförbund än budgeterat. 
 
Kommunstyrelsen har ett totalt investeringsanslag på 1 715 tkr. Under 
perioden har 265 tkr utnyttjats för inköp av IT-utrustning. Årsprognosen är att 
500 tkr kommer att förbrukas under 2011 och att 1 215 tkr kommer att behöva 
överföras till 2012 avseende kommunal ledningsplats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut januari – juni med  
     helårsprognos för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/11   11/KS0013 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2011 med 
helårsprognos. 
 
Delårsresultatet visar ett överskott på 5,1 mkr, vilket är en minskning med 0,4 
mkr jämfört med motsvarande period förra året. Förklaras med bättre skatte- 
intäkter och finansnetto samt mindre pensionskostnader och avskrivningar än 
budgeterat. 
 
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 9,3 mkr, vilket är en ökning med 6,6 
mkr jämfört med januari – juni 2010. 
 
Nettolåneskulden uppgår till 78,4 mkr. Låneskulden har ökat med 24,7 mkr 
sedan årsskiftet och förklaras med investeringsutgifter till VA-utbyggnad söder 
om Bergkvara.  
 
Viktiga händelser under perioden är samarbetsprojektet mellan Faurecia, 
Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar för att underlätta och stödja 
omställningen i samband med nedläggningen av företagets produktion i 
Torsås, beslut om att påbörja planering och genomförande av en etappvis 
renovering av Torskolan samt rekrytering av nya förvaltningschefer. 
 
Årsprognosen pekar på ett positivt resultat 2,1 mkr, vilket är 2,1 mkr bättre än 
budget. Avvikelsen berör främst på ökade skatteintäkter, justering av 
periodiserad fastighetsavgift avseende 2009, bättre finansnetto samt mindre 
pensionskostnader och avskrivningar än budgeterats. Nämnderna lämnar ett 
totalt budgetunderskott på 6 mkr. Årsprognosen för nettoinvesteringar 
beräknas till 31,3 mkr, vilket i så fall ska innebära en positiv budgetavvikelse på 
11,2 mkr. I prognosen ingår att investeringsbudget för ny ledningsplats och 
förbifart Torsås ej kommer att utnyttjas under året. 
 
Årsprognosen för nettolåneskulden är 78,4 mkr, vilket i så fall är en ökning 
med 24,7 mkr jämfört med bokslut 2010. 
 
Inga synpunkter framkom på delårsrapportens utformning. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 249/11, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2011  
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att den senaste tidens finansiella oro 
har föranlett Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti 2011 att 
revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Läget på den svenska 
arbetsmarknaden försvagas därmed, vilket är det främsta förklaringen till att 
SKL reviderar ner sin prognos för gällande ökning av det kommunala skatte- 
underlaget nästa år från 4,2 till 3,3 procent. Kommunernas skatteintäkter 
beräknas nu bli 3 miljarder kronor lägre än vad som prognostiserades i maj. 
 
Enligt prognosen som SKL presenterade i augusti kan Torsås räkna med tre 
miljoner mindre i skatteintäkter jämfört med prognosen i maj i år. Totalt 
innebär det en minskning på 700 000 kronor. Att minskning blir så beror på att 
Torsås kommun gynnats av en ny beräkning av LSS-utjämningen. Men 
fördjupas den ekonomiska krisen kan det bli tal om mer påtagliga besparingar i 
framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-06 bjuda in socialchef Ninna  
     Melin och IFO-chef Anna Flink för en redovisning av socialnämndens  
     delårsrapport.  
 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Ninna Melin 
IFO-chef Anna Flink 
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AU § 250/11   11/KS0161, 11/KS0162 
Delårsbokslut bolagen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett 
med företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte 
särskilt ljus. Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan 
eventuellt bli nödvändigt med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB noteras till  
     protokollet. 
-----  
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AU § 251/10   11/KS0134 
Finansrapport per den 2011-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2011-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2011-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU §  252/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Uppsägning av telefonförbindelse i Försvarets telenät FTN till 
räddningsstationen i Torsås, 11/KS0010 
 
Dialogmöte om länets regionala utvecklingsstrategi, RUS, 2011-09-27, 
klockan 09.00-12.00, 11/KS0165 
 
Skrivelse från SmåKom gällande medfinansiering av statlig infrastruktur, 
11/KS0128 
 
Revisionsrapport med granskning av processen i samband med uppsägning av 
Kalmarsundsregionens Renhållares tidigare förbundschef, 11/KS0142 
 
Handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att dialogmöte om länets regionala utvecklingsstrategi RUS blir 2011-09-27, 
     klockan 09.00-12.00,  
 
att till mötet bjuda in samtliga ledamöter i kommunstyrelsen, ledningsgruppen  
     samt genom Tuulikki Åkesson medlemmarna i Möre ResursCentrum, 
 
att även lägga ut inbjudan på kommunens hemsida för allmänheten, 
 
att arbetsutskottets ordinarie sammanträde den dagen flyttas till 2011-09-26, 
 
att godkänna och notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 253/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Från Margareta Jonsson och Liselotte Eriksson: 
 
Inbjudan till Öppet Hus i Skogslyckan i Bränderås, Torsås 2011-09-01 
 
Från South Baltic med mera: 
 
Vattenförvaltning i skog, Olofgården, Torsås 2011-09-14 
 
Från Kommun Akuten: 
 
Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång, Stockholm  
2011-09-23 
 
Kommunal krishantering – förtroende, ansvar och funktion, Stockholm  
2011-09-05 
 
Från Möre ResursCentrum med flera: 
 
Innovationer för framtida tillväxt, Torsås 2011-09-01 
 
Ansökan till kurserna och konferenserna finns tillgängliga på 
kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 254/11 
AU § 59/11   11/KS0076 
Hemställan om markköp i Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Kenneth Johansson om att få köpa cirka 2 000 – 
3 000 kvm mark på fastigheten Övraby 1:14 för att rätta upp sin egen fastighet 
samt att uppföra ett garage för två bilar. Marken ligger i anslutning till 
fastigheten Övraby 1:86. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08:  
 
att bjuda in Kenneth Johansson för vidare diskussion i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-30 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har via telefonkontakt 2011-08-02 haft 
kontakt med Annica Johansson, Söderåkra som lämnar besked att det inte 
finns något intresse från ägaren till fastigheten Övraby 1:86 att förvärva mark 
från fastigheten Övraby 1:14. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet inte är aktuellt mer, utan kommer att avskrivas.   
-----  
Sändlista 
Kenneth Johansson, Söderåkra 
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AU § 255/11   11/KS0167 
Markförvärv Bergkvara 2:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingrid Dahlberg, Stockholm och Lars Karlberg, Bergkvara efterhör om intresse 
finns från Torsås kommun att förvärva fastigheten Bergkvara 2:14.  
 
Genom att förvärvar fastigheten så säkrar man infarten för de fastigheter som 
ligger i anslutning till Bergkvara 2:14. 
 
Den totala arealen för fastigheten är 11 336 kvm. 
 
En förfrågan från ägarna föreligger också om att förvärva Bergkvara 2:29 
”Skytteholmen”.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att förvärva fastigheten på Bergkvara 2:14 till en kostnad av 175 000 kronor, 
 
att upprätta ett köpekontrakt med Ingrid Dahlberg, Stockholm och Lars  
     Karlberg, Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 256/11   11/KS0166 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena och Ingemar Skotheim, Bergkvara ansöker om att få köpa del av 
Ragnabo 3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-17 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Lena Skotheim på den mark som önskas få köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:53 och 3:54 och omfattar 
cirka 273 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att inhämta bygg- och miljönämndens synpunkter på ansökan. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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AU § 257/11   11/KS0169 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Cecilia Kurtsson och Markus Nylander, Bergkvara ansöker om att få köpa del 
av Ragnabo 3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-11-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Cecilia Kurtsson och Markus Nylander på den mark som önskas 
köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:52 och omfattar cirka  
153 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att inhämta bygg- och miljönämnden synpunkter på ansökan. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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AU § 258/11   11/KS0173 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grethe och John Nielsen, Bergkvara ansöker om att få köpa del av Ragnabo 
3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Grethe och John Nielsen på den mark som önskas köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:55 och omfattar cirka  
145 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att inhämta bygg- och miljönämnden synpunkter på ansökan. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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AU § 259/11   11/KS0174 
Ansökan om markköp del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie och Conny Axelsson, Bergkvara ansöker om att få köpa del av Ragnabo 
3:28. 
 
Avtal om markdisposition daterat 2010-09-14 finns upprättat mellan Torsås 
kommun och Marie och Conny Axelsson på den mark som önskas köpas. 
 
Marken ligger i anslutning av fastigheten Ragnabo 3:56 och omfattar cirka  
238 kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att inhämta bygg- och miljönämnden synpunkter på ansökan. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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AU § 260/11   11/KS0168 
Ansökan om markköp Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Axel Bergekrans, Spånga ansöker om att få köpa Gunnilkroka 1:6 i Torsås. 
 
Avtal om markdisposition är upprättad mellan Torsås kommun och Jan-Olof 
Olsson, Torsås på den mark som önskas köpas. Arrendetiden utgör fem (5) år 
från tillträdesdagen som är 2001-03-15 med förlängning med ett (1) år i sänder 
om uppsägning ej sker senast tolv (tolv) månader före arrendetidens utgång. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att avslå framställan, eftersom fastigheten idag är utarrenderad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 261/11   11/KS0006 
Skrivelse postlådeplacering för Hulekvill 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnar Jonsson, Jan Persson och Eva Melander-Lentini samtliga från 
Hulekvill översänder kopia på deras överklagande om indragning av 
postgången i Hulekvill. 
 
I överklagandet till Posten i Stockholm framgår det, att som längst blir det 
3 350 meter till den nya placeringen av brevlådan och de anser att det strider 
mot Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/67/EG av den 1997-12-05. 
Där framgår det att brev ska bäras ut varje arbetsdag och minst fem dagar i 
veckan, ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad 
respektive hemvist.  
 
I Hulekvill finns för närvarande tre hushåll samt två företag (en Kennel och ett 
aktivt jord- och skogsbruk). Från hösten 2011 kommer det att finnas fem 
hushåll och med största sannolikhet ytterligare företag totalt åtta adresser. I 
byn finns tio åretruntbostäder så ytterligare inflyttning kan ske. Under 
sommarhalvåret finns ytterligare fyra hushåll.  
 
Utdelning sker bland annat av diabetesmedicin, kanyler och sprutor. Eftersom 
utdelningen är tidsmässigt oregelbunden blir det svårt att ”passa” utdelningen 
eftersom materialet är stöldbegärligt. 
 
Med skrivningen vill de att kommunen stödjer dem så de får behålla post- 
utdelningen i Hulekvill, vilket är viktigt så att landsbygden kan blomstra och 
leva. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
Torsås kommun anser att det inte är acceptabelt med denna indragning av  
postgången i Hulekvill och kommer därför att följa upp utvecklingen av 
ärendet. 
-----    
Sändlista 
Gunnar Jonsson 
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AU § 262/11 
KS § 197/11 
AU § 212/11 11/KS0146 
Kommunal hjälpmedelsförsörjning      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 200 att Avtal om service hjälp-
medel med mera sägs upp innan 2010-12-31 samt uppdra åt Primärkommunala 
nämnden tar fram ett förslag till kommunal samverkansmodell för hjälp-
medelsförsörjning i länets kommuner. 
 
Kalmar läns kommuner avser bilda en gemensam nämnd för hjälpmedels- 
försörjning och Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma 
nämnden. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun blir arbetsgivare för den 
personal som anställs för kommunernas gemensamma hjälpmedelsenhet. 
 
Kommunerna äger och finansierar hjälpmedelsenheten. Hjälpmedelsenheten 
fördelas proportionerligt mellan kommunerna baserad på nyckeltal per 
invånare. 
 
Agneta Karlsson, MAR informerar om Torsås kommuns framtida hjälpmedels- 
försörjning. 
 
Hjälpmedelsverksamheten i Torsås har satsat på inköp av nya hjälp medel. 
Detta har minskat kostnader för reparation och användning av tekniker. 
Kommunen har egen tekniker som reparerar inköpta hjälpmedel men även 
hanterar sängleveranser. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att inte ställa sig bakom förslaget, utan först undersöka möjligheten att driva  
     verksamheten i egen regi. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-08-09 
 
Avtal, verksamhetsbeskrivning, överenskommelse om delaktighet i 
upphandling och sortimentsgruppsarbete, överenskommelse om särskilda 
villkor för verksamhetsåret 2012, reglemente samt budget 2012 om gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamhet föreligger från Regionförbundet i Kalmar 
län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 262/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Primärkommunala nämndens protokoll 2011-06-30 § 30 föreligger. Håkan 
Algotssons framför genom protokollsanteckning att det i Torsås finns vissa 
tveksamheter kring upplägget och är därför inte beredd att vid Primär-
kommunala nämndens sammanträde ställa sig bakom förslaget till beslut.  
 
Ärendet kommer att behandlas i Torsås kommunfullmäktige i september 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att informationen noteras till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer för beslut i september 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
är ärendet färdigberett tas det upp vid kommunstyrelsens sammanträde  
2011-09-06 annars tas det upp vid kommunstyrelsens extra samman- 
träde 2011-09-19. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 263/11 
AU § 47/11   10/KS0198 
Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i 
Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsområde för VA. För att lösa VA-frågan för dessa fastigheter 
efterhördes om det fanns möjlighet att deras fastigheter genom ny 
gränsdragning kan ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga 
kostnader. 
 
Därför hemställer fastighetsägarna med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att 
avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-
området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus lägenhets-
avgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras enligt 
”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att inhämta ett svar på skrivelsen från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 25 att ge samhällsbyggnadschef Peter 
Persson i uppdrag att upprätta ett svar på skrivelsen och överlämna det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Svar på skrivelse daterad 2011-08-10 föreligger från samhällsbyggnadschefen 
där det framkom att Torsås kommun i dagsläge inte har för avsikt att utöka 
verksamhetsområdet ytterligare och grundstrukturen i VA-taxans utformning 
ligger fast. Torsås kommun avser inte att överta ledningssystemet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 264/11   11/KS0080 
Förfrågan om kommande uppdrag, Kalmar Läns Trafik AB 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Läns Trafik AB (KLT) står inför förändringar i vårt uppdrag att 
planera och utföra kollektivtrafiken i länet. Från och med 2012-01-01 kommer 
Landstinget i Kalmar län ha ansvaret för kollektivtrafiken i länet. 
 
Beslut är nu tagna i alla kommuner om övergång av trafiken till landstingets 
regi och skatteväxling kommer att ske. Färdtjänst och närtrafik (komplet-
teringstrafik) kommer att ingå i landstingets uppdrag, däremot inte grund- 
skolans skolskjutsar och särskolans resor (obligatorisk skolform). 
 
I dagsläge har KLT uppdrag från flera kommuner i länet att planera och 
upphandla skolskjutstrafik och grundsärskolans resor. Organisationen ses nu 
över inför kommande uppdrag och behöver få indikation från kommunerna på 
vilka uppdrag som KLT kommer att behålla alternativt att erhålla samt uppgift 
på om någon kommun avser att själva bedriva denna trafik.  
 
Uppgift på vilka uppdrag respektive kommun avser att beställa utav KLT ska 
inlämnas senast 2011-09-29. Senare under hösten kommer en begäran om en 
skriftlig beställning från respektive kommun på tillkommande uppdrag som 
inte ingår i skatteväxlingen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att Torsås kommun fortsätter med nuvarande samarbetsorganisation. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 265/11   11/KS0086 
Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av kollektiv-
trafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 januari 2012 blir Landstinget i Kalmar län ny trafikhuvudman för 
kollektivtrafiken i länet. Reformen finansieras via en skatteväxling på 41 öre. 
Eftersom effekterna av skatteväxlingen varierar stort mellan kommunerna 
behövs en mellankommunal utjämning, en ”strut”, under en övergångstid.  
 
”Strutens” längd har diskuterats vid flera tillfällen under våren. Diskussionerna 
har lett fram till att kommunerna i samband med KLT:s bolagsstämma  
2011-05-13 enats om att struten blir två år. 
 
Nytt beslut om ”strutens” längd kan fattas när man ser effekterna av det nya 
skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft 2013, men som ännu inte är 
beslutat av riksdagen. 
 
Ekonomichefen i Kalmar kommun har åtagit sig att administrera den 
mellankommunala utjämningen. 
 
Vid Primärkommunala nämndens sammanträde 2011-06-15 beslutade 
nämnden rekommendera kommunfullmäktige i länets kommuner att godkänna 
förslaget till mellankommunal utjämning under två (2) år, samt att kommunen 
på nytt kan aktualisera frågan om ”strutens” längd när man ser effekterna av 
det nya skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft 2013, men som ännu 
inte är beslutat av riksdagen. 
 
Mellankommunal utjämning, exempel 1+1 år, för Torsås kommun 
 
Invånare 2010-11-01: 6 975 
Effekt växling 41 öre, tkr: -328  
Kronor/invånare: -47 
2012 tkr: 328 
2012 kronor/invånare: 47 
2013 tkr: 164 
2013 kronor/invånare: 24 
Nuvarande ansvarsfördelning kronor/invånare: -55 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 265/11, Mellankommunal utjämning efter 
skatteväxling av kollektivtrafiken 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning under två år samt 
 
att kommunen på nytt kan aktualisera frågan om ”strutens” längd när man ser  
     effekterna av det nya skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft  
     2013, men som ännu inte är beslutat av riksdagen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 266/11   11/KS0010 
Saneringsplan efter kärnteknisk olycka 2011-2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer om yttrande över Saneringsplan efter 
kärnteknisk olycka 2011-2015. Eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast 2011-09-05. 

 
Denna saneringsplan är ett tilläggsprogram till Länsstyrelsen i Kalmar läns 
Beredskapsprogram för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka i 
Kalmar län. Planen beskriver hur sanering av bebyggelse, miljö och jordbruk 
ska genomföras i länet vid händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen efter en 
kärnteknisk olycka. Planen riktar sig främst till Länsstyrelsens egna sanerings-
ledare och dess krisorganisation, men även till berörda förvaltningar inom 
kommunala och statliga organisationer, samt de företag som omfattas av 
saneringsarbetet. 

 
Länsstyrelsen är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för såväl 
räddningstjänst som sanering av radioaktiva ämnen efter utsläpp från en 
kärnteknisk anläggning. 

 
Denna plan har skickats till Samhällsbyggnadsförvaltningen och säkerhets-
samordnaren i Torsås kommun samt Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås för yttrande.  

 
Remissinstanserna har inget att erinra mot planen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Saneringsplan efter kärnteknisk olycka 2011-2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/11   11/KS0010 
Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län begär kommuner och landsting i Kalmar län senast 
2011-09-15 lämna in underlag för Styrel till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Regeringen har avlämnat en proposition ”Prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare”, prop 2010/11:56. I propositionen behandlas frågan om 
hanteringen av de ytterst sällsynta situationer som kräver avbrott eller 
begränsningar av elkonsumtionen för att balansen i elsystemet ska kunna 
upprätthållas. Sådana situationer kan aktualiseras först om andra åtgärder 
såsom utnyttjande av störningsreserver i elproduktionen och den statligt 
upphandlade effektreserven visar sig vara otillräckliga för att upprätthålla 
balansen i elsystemet.  

Regeringens proposition behandlades av Riksdagen den 27 april. Riksdagen 
fattade då beslut enligt propositionens förslag om ändringar i Ellagen 
(1997:857). Ändringarna gäller från 2011-07-01, och innebär att Sverige från 
och med 2012-01-01 kommer att använda systemet Styrel för att kunna 
prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en allvarlig elbristsituation.  

Den ändring som skett i Ellagen 8 kap 2 § är att begränsning och avbrytande 
av överförande av el skall genomföras så rättvist som möjligt till att 
samhällsviktiga el-användare prioriteras. 

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla ett nytt system, kallat 
Styrel, för att kunna prioritera elanvändare vid el-brist. Styrel står för ”Styrning 
av el till prioriterade användare vid bristsituationer”. Arbetet sker i samverkan 
med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk 
Energi, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och 
planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid el-brist. 
Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i det egna länet Svenska Kraftnät fattar 
beslut om när Styrel ska användas i det svenska elnätet. Just nu pågår 
förberedelser för införande av Styrel i hela Sverige.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 267/11, Styrel – inriktning för prioritering av 
elanvändare 
 
Kommunerna har tre delar i processtegen, 3, 4 och 5.  
 
3 Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamheter och vilka enskilda 
el-användare de vill prioritera. Inledningsvis klarlägger kommunen vilka 
typer av verksamheter som bör prioriteras av de verksamheter som återfinns 
inom den egna kommunen. Kommunen gör en inbördes prioritering mellan de 
olika typerna av verksamheter. Detta görs mot bakgrund av MSB:s och 
länsstyrelsens inriktning, kriterier för samhällsviktig verksamhet, egna risk- och 
sårbarhetsanalyser och andra förutsättningar. Efter att kommunen prioriterat 
de olika typerna av verksamheter identifierar den alla enskilda objekt inom de 
prioriterade verksamheterna inom det egna geografiska området. 

 
4 Kommunerna och el-nätsföretagen klarlägger praktiska 
prioriteringsmöjligheter. Kommunen och de lokala elnätsföretagen 
klarlägger praktiska möjligheter att prioritera de el-användare som kommunen 
vill ska ha el även i en elbristsituation. Slutprodukten av arbetet är en lista där 
alla ellinjer i respektive lokalt elnät är rangordnade i fallande ordning utifrån 
kommunens prioritering och de praktiska prioriteringsmöjligheterna. 

 
5 Kommunerna tar fram underlag till länsstyrelsen. Kommunerna och de 
lokala elnätsföretagen sammanställer ett förslag till prioriteringsbeslut per 
lokalnät enligt riktlinjer från länsstyrelsen. Kommunledningen beslutar och 
därefter sänds underlaget till länsstyrelsen. 

 
Just nu pågår förberedelser för införande av Styrel i hela Sverige.  

I den mån en kommun väljer att inte delta i Styrels-processen och lämnar sitt 
underlag och förslag till prioriteringar så sker ingen prioritering inom den 
kommunen och risken är att hela kommunen frånkopplas vid el-brist. För en 
kommun innebär det frivillighet ta ett erbjudande man inte kan avstå ifrån. 

Kommunerna i Kalmar län skall senast 2011-05-31 ha lämnat sitt underlag till 
respektive Elnätsägare. I Torsås kommun är det E.ON Elnät AB och 
Kraftringen Nät AB, förut KREAB Ost AB. Kommunernas slutliga underlag 
skall vara klart 2011-09-15 och hela beslutsprocessen i kommuner, landsting 
och Länsstyrelse vara klar före 2011-12-31. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 267/11, Styrel – inriktning för prioritering av 
elanvändare 
 
Torsås kommuns prioriteringslista är sammanställd enligt Länsstyrelsens 
prioriteringslista och är fördelad på två bilagor, en för varje elbolag, se bilaga 4 
för E.ON AB och bilaga 5 för Kraftringen Nät AB. Dessa är sekretessbelagda 
enligt nedanstående. 
 
Sekretess 
Med hänsyn till att det rör sig om sammanställningar av både offentliga 
och privata uppgifter som i sammanställd form omfattas av sekretess 
enligt Offentlighet och sekretesslagen SFS 2009:400, OSL, kap 18 § 13 så 
kommer det kommunala underlaget inte att presenteras i sin helhet i 
den kommunala beslutsprocessen. 
 
”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- 
och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför 
sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas 
möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.” 
 
Endast kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att få full tillgång till 
materialet. 
Tjänstemannaberedning sker i Riskhanteringsgruppen mellan beredskaps-
samordnaren och förvaltningscheferna. 
 
Principerna för prioriteringen av elanvändare är offentlig och måste vara 
förankrad lokalt i politiska beslut och ställningstaganden. 

 
Tidplan Kalmar län: 
 
28/4  Länsstyrelsens inriktningsdokument baserat på MSB:s beslut och  
                regionala förutsättningar ”Prioriteringsordning styrel”/motsvarande  

lämnas till kommunerna. 
31/5  Kommunerna lämnar objektslista till elnätsbolagen. 
15/9  Kommunerna lämnar färdig objektslista till Länsstyrelsen. 
31/12  Allt klart. Svenska kraftnät kan prioritera elanvändare enligt  

Styrel. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta riskhanteringsgruppens prioritering av el-användare inom Torsås  
     kommun innan ramen för system Styrel. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 267/11, Styrel – inriktning för prioritering av 
elanvändare 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att delta i system Styrel enligt Myndigheten för samhällsskydd och  
     beredskaps inriktningsbeslut för prioritering av el-användare och  
     prioriteringsklasser samt att Länsstyrelsens förslag bör beaktas. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 268/11   11/KS0154 
Ansökan om höjning av spänningsnivå 
 
Ärendebeskrivning 
 
E.ON elnät Sverige AB ansöker om höjning av spänningsnivå till 40 kV inom 
områden med nätkoncession för område. 
 
Energimarknadsinspektionen överlämnar en ansökan avseende höjning av 
spänningsnivå och begär kommunens yttrande som ska inlämnas senast  
2011-10-01. 
 
E.ON Elnät arbetar för att anpassa elleveranserna efter kundens behov, ser till 
att elnätet har tillräcklig kapacitet och att leveranskvaliteten är hög, både vad 
gäller leveranssäkerhet och spänningskvalitet. 
 
E.ON Elnät, såsom innehavare av nätkoncession för områden inom stora delar 
av södra och mellersta Sverige, ställer sig positiva till och arbetar aktivt med att 
underlätta utbyggnaden av vindkraft, dels genom att bygga ut näten, dels 
möjliggöra anslutning av el från vindkraft till våra elnät där det är tekniskt 
möjligt. 
 
E.ON elnät har för närvarande en stor mängd förfrågningar om anslutning av 
vindkraftparker. För att på bästa sätt underlätta och snabba upp möjligheten till 
anslutning vid nyetablering av vindkraftparker. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på E.ON elnät Sverige AB ansökan om höjning av  
    spänningsnivå till 40 kV inom områden med nätkoncession för område. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 269/11   11/KS0018 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2011-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2011-09-01. 
 
1. Namnförslag på vägen ner till Torshammar, 10/KS0036,  

Jan-Olof Olsson, Torsås 
 

2. Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010, 11/KS0044,  
Jan-Erik Persson, Torsås 

 
3.  Vision 2015 – 2020, 10/KS0241,  
     Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 

 
4.  Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227,  
     Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
 
5. Mätning av befintliga vindkratsverk i Ekaryd och Påboda, 11/KS0106, 

Lena Peribert, Söderåkra, Karl E W Petersson, Torsås   
  
6. Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117,  

Conny Gustavsson, Torsås   
 
7. Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, 

Conny Gustavsson, Torsås 
   

8. Utvärdering av redan gjorda vindkraftsetableringar, 11/KS0126,  
Arwo Pajusi, Fastlycke med flera 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/11   11/KS0019 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-09-01. 
 
1. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0132 
    Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänstern 
 
2. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara, 
    10/KS0056 
    Torsåspartiet 

 
3. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
    Torsåspartiet 

 
4. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
    Torsåspartiet 

 
5. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
    Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
6. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
    kommun, 10/KS0098 
    Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
7. Medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 10/KS0182 
    Ledamot Marie Jansson, KD 

 
8. Gullabo Prästgård, 11/KS0033 
    Ledamot Jan-Åke Ehrnborg, MP 

 
9. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
    Ledamot Lars Sjöholm, MP 

 
10. Kommunfullmäktiges dagordning, 11/KS0088 
      Ledamot Lena Gustafsson, V 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/11, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2011-09-01 

 
11. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/11   11/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Torsås Bostads AB / 
Torsås Fastighets AB håller på att skapa en ny logga med koppling till Torsås 
kommuns logga (hammaren). 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar från mötet med ledningsgruppen  
2011-08-23. 
 
• Rekrytering pågår om ny samhällsbyggnadschef. 
• Möte med kommunens chefer som har ledningsansvar cirka två gånger per 
år. 

• Lokalfrågor nya och gamla kommunhuset 
• Gemensamma informationsträffar för personalen i de båda husen tre 
gånger per år. 

• Regionförbundet inbjuder till möte kring papperslösa sammanträdet. Jonas 
Persson IT och Yvonne Nilsson medverkar. 

• Återbesök från Arbetsmiljöverket. 
• Planerats arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och fackliga 
ombud. 

• Möte med företagshälsan Sensia. 
• Lönekartläggning ska påbörjas. 
• Inflyttarlotsen och informatörens tjänster upphör 2011-09-30. 
• Översyn av arbetsmarknadsenhetens organisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell fortsätter arbetet med översyn av arbetsmarknads- 
     enhetens organisation, 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell 
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AU § 272/11   11/KS0005 
Information om kommunal e-postadress 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-08-24 § 263 att de 
förtroendevalda i Torsås kommun som har ett politiskt uppdrag ska få en 
kommunal e-postadress som de ska använda. 
 
IT-enheten har skapat dessa kommunala e-postadresser. 
 
Nu har förfrågan inkommit från ledamöter om man kan vidarebefordra den 
kommunala e-postadressen till sin privata eller till sin e-postadress som man 
har i det förbund man är ledamot.  
 
Jonas Persson, IT-enheten informerar om de konsekvenserna som kan uppstå. 
 
Får man ett mail till sin kommunala e-post som är vidarebefordrat, så blir 
avsändaradressen när man svarar den privata eller förbundets e-postadress. 
Kommunens e-postadress kommer därför inte att synas hos mottagaren. 
 
Mailen som kommer in till den kommunala e-postadressen läses från den 
privata eller förbundets mailadress vilket innebär att risken finns att för mycket 
information kommer att lagras på den kommunala. 
 
Tekniskt sätt är det möjligt att vidarebefordra e-postadressen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-09-13.  
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 273/11   11/KS0024 
Vakans samhällsbyggnadschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell efterhör med ledamöterna sin roll mot samhälls-
byggnadsförvaltningen nu när tjänsten som samhällsbyggnadschef är vakant. 
 
En uppdragsbekräftelse daterad 2011-07-01 finns med Sweco gällande tillfällig 
stadsarkitekt. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef Jan Darrell roll är enbart det formella chefsansvaret, 
 
att uppdra åt tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden att organisera  
     verksamheten för att klara arbetet inom den befintliga personalen, 
 
att kommunchefens närvaro inte krävs vid föredragning av ärendena på  
     nämndernas sammanträde.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

 
 
 


