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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Bespisningslokalen Torskolan 
Onsdagen den 15 juni 2005 kl 18.30 – 23.30 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
  Magnus Dahl, Regionförbundet § 34 
 Ulla-Britt Wahl, revisor Regionförbundet § 35 
 Kent Frost, ekonomichef § 36 - 38       
   
  
  
Utses att justera Anita Svensson                                               Ronny Ramberg             
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-06-27 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 32 - 58 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    

     
 Justerande Anita Svensson                        Ronny Ramberg 

   

   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2005-06-15   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-06-27 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-07-19 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KF § 32/05 
KS § 109/05 05/KS0022 
Utdelning av stipendium ur Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 
Ärendebeskrivning 
 

De grundkriterier som gäller för stipendiefonden är: 
 

1. Den sökandes ålder ska vara fr o m det år ungdomen fyller 18 år och t o m  
    det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansök- 
    ningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbild- 
    ning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium 
    om synnerliga skäl föreligger. 
  

Stipendium ur Syskonen Johanssons stipendiefond delas ut till Caroline Åstedt, 
Adam Wastå, Johanna Johansson, Christina Palmér, Emma Larsson, Tony Olsson 
och Johan Arnesson. 
 
Var och en av stipendiaterna fick tillfälle och berätta om sig själv och sina mål  
med utbildningen.  
----- 
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KS § 33/05 05/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
* Framförde kritik om uppförande av 3G-mast i Bergkvara. 
 
* Fråga till barn- och utbildningsnämnden om de i framtiden vill ha in förslag och 
  åsikter från föräldrarna när det gäller barnomsorgen. 
 
Barn och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson svarar att de tar gärna 
emot förslag och åsikter från föräldrarna men att hänsyn kommer att tas till kom-
mens ekonomi. 
 
* Fråga om var planarbetet med sjöbodarna vid småbåtshamnen i Bergkvara tog 
  vägen. Hur kan ärendet från 1999 bara försvinna från kommunens dåvarande  
  arbete med planprogrammet för detta område samt att ärendet bör tas upp på  
  nästa möte i kommunstyrelsen. 
 
Byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson kan inte svara på ärendet men 
lovar att undersöka saken. 
 
* Kustvårdsplanen har pågått i många år men har aldrig redovisats. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om att kustvårds-  
planen är färdig och har varit ute på remiss. Arbetet med planen har utförts  
ideellt. 
----- 
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KS § 34/05  05/KS0108 
Regionala utvecklingsprogrammet RUPEN 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Magnus Dahl, Regionförbundet och Hans Wendell. 
 
Regionförbundet i Kalmar län ägs av länets 12 kommuner och landsting.  
Deras uppdrag är bl a att samordna det regionala utvecklingsarbetet samt vara 
en plattform för gemensamma insatser i länet. 
 
För att nå fram till en hållbar utveckling för Kalmar län krävs en strategi i fyra 
delar: 
 
1. Aktivt medverka till utvecklingen i Östersjöregionen 
2. Tillföra kunskap och kompetens i hela länet 
3. Utveckla näringslivet och stimulera nyföretagandet 
4. Utveckla hela länet så att det blir attraktivt att bo och verka i. 
 
Ledamot Håkan Algotsson, c påtalar att Regionförbundet har gjort ett bra arbe-
te för Torsås kommun med hantering till vindkraftsutbyggnaden samt MRC 
(Lokal utvecklingscentrum). 
 
Vidare lyfts angelägenheten med E 22:an fram. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KF § 35/05  
KS § 113/05  
AU § 105/05 05/KS0081 
Ansvarsfrihet 2004 – Regionförbundet  
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget).  
 
Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning föreligger 
från Regionförbundet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för 2004, 
 
att godkänna årsredovisningen för 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av Ulla-Britt Wahl, av landstingsfullmäktige vald revisor för 
Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Jäv 
 
Ledamot Hans Wendell, c deltar ej i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för 2004, 
 
att godkänna årsredovisningen för 2004. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 36/05  
KS § 90/05  
BB § 2/05 05/KS0096 
Budgetuppföljning 1/2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.  
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar i budgetuppföljning 1/2005 
att budgeten för 2005 hålls. Se vidare aktbilaga.   
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Mona Magnusson, m yrkar att en redovisning av elevutvecklingen per 
skola och per verksamhet inom barnomsorgen lämnas in till budgetberedning-
en under hösten 2005. 
 
Budgetberedningen beslutar:  
 
att bjuda in socialchef Ulf Bardh till kommunstyrelsen nästa sammanträde för  
     en redogörelse av budgetuppföljning 1/2005, 
 
att en redovisning av elevutvecklingen per skola och per verksamhet inom  
     barnomsorgen lämnas in till budgetberedningen under hösten 2005. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera budgetuppföljningen 1/2005. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Socialchef Ulf Bardh ger en redogörelse av socialnämndens budgetuppföljning 
1/2005. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera budgetuppföljningen 1/2005, 
 
att omdisponera 350 Tkr från hamnverksamheten till plankostnader inom  
     kommunstyrelsens budgetram, 
 
att notera socialchef Ulf Bardhs redogörelse av socialnämndens budget- 
     uppföljning 1/2005. 
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forts § 36/05, Budgetuppföljning 1/2005 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera budgetuppföljningen 1/2005, 
 
att omdisponera 350 Tkr från hamnverksamheten till plankostnader inom  
     kommunstyrelsens budgetram. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KF § 37/05 
KS § 92/05 
BB § 3/05 
KF § 8/05 
KS § 43/05 
AU § 63/05 
KS § 30/05  05/KS0050 
Årsredovisning 2004 
Åtgärdsplan för att återställa det egna kapitalet med 18,6 Mkr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger Torsås kommuns årsredovisning 2004 en-
ligt aktbilaga. 
 
Det antecknas genomförd bokslutsdag (heldag) 2005-03-01, varvid respektive 
nämnd och TBAB/TFAB lämnade kompletterande information kring bokslut 
2004. 
Vid denna bokslutsdag redovisade ekonomichef Kent Frost och ekonom Tor-
sten Karlsson bokslut 2004, utgångspunkter för ny resursfördelningsmodell 
samt ekonomisk utblick 2006-2008. 
 
Torsås kommun uppvisar för år 2004 ett negativt resultat på 3,2 Mkr och klarar 
således ej det s k balanskravet. Vid avstämning mot balanskravet åberopas 
synnerliga skäl enligt kommunallagen för ej finansierade omstrukturerings-
kostnader 3,2 Mkr gällande ny städorganisation. 
 
Årets resultat 2004 är 2,7 Mkr sämre än budget 2004, men hela 4,6 Mkr bättre 
än senaste årsprognos. Positivt är att kommunens verksamheter visar ett över-
skott i förhållande till budget på hela 3,7 Mkr. 
 
Ekonomichef Kent Frost framhåller att årets resultat 2004 är en tydlig signal om 
att våra medarbetare både har våra kunders bästa och ekonomiska realiteter 
för ögonen i sitt dagliga arbete. Denna uppoffrande och lojala inställning förtjä-
nar allt beröm. Ekonomichefen bedömer vidare att Torsås kommun därmed har 
goda förutsättningar att nå det övergripande målet om en ekonomi i balans år 
2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att överlämna årsredovisning 2004 till revisorer för granskning och vidare till  
     kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 
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forts § 37/05, Årsredovisning 2004, Åtgärdsplan för att återställa det egna 
kapitalet med 18,6 Mkr 
 
 
att vid avstämning mot det s k balanskravet åberopa synnerliga skäl enligt  
     kommunallagen för att ej återställa det egna kapitalet på 3,2 Mkr gällande  
     omstruktureringskostnader ny städorganisation. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson föreslår att återremittera 
ärendet årsredovisning 2004 avseende kommunen och samtliga kommunala 
bolag till kommunstyrelsen för ytterligare beredning varvid kommunfullmäktige 
förväntar en förklaring från kommunstyrelsen om revisorernas anmärkning, att 
kommunstyrelsen inte tillräckligt aktivt vidtagit åtgärder för att åstadkomma en 
ekonomi i balans.   
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till Karl-  
Erik Gustavssons förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Jessica Petersson, Peter Ludvigsson, Anita Svensson, Sören Bondesson, Ulf 
Bruce, Siv Eriksson, Ingemar Larsson, Ingemar Skotheim, Rune Ivholm, Ro-
land Swedestam samtliga ledamöter i s-gruppen och Lena Gustafsson, v över-
lämnar en protokollsanteckning. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid avstämning mot s.k balanskravet åberopa synnerliga skäl, enligt kom- 
     munallagen, för att ej återställa det egna kapitalet på 3,2 Mkr, gällande om- 
     struktureringskostnader för ny städorganisation, enligt kommunstyrelsens  
     arbetsutskott av kommunstyrelsen tillstyrkta förslag, 
 
att återremittera ärendet årsredovisning 2004 avseende kommunen och samt- 
     liga kommunala bolag till kommunstyrelsen för ytterligare beredning varvid  
     kommunfullmäktige förväntar en förklaring från kommunstyrelsen om revi- 
     sorernas anmärkning, att kommunstyrelsen inte tillräckligt aktivt vidtagit åt- 
     gärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.  
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forts § 37/05, Årsredovisning 2004, Åtgärdsplan för att återställa det egna 
kapitalet med 18,6 Mkr 
 
 Lämpligen bör denna förklaring innehålla en redovisning av beslutade spar- 
 paket och övriga sparåtgärder som vidtagits. 
 
 Vidare förväntas förslag till en åtgärdsplan med konkreta åtgärder för hur  
 ett återställande av egna kapitalet ska uppnås enligt beslut i 2005 års bud- 
 get. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-05-03: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att arbeta vidare med ett förslag till en  
     åtgärdsplan. 
 
Budgetberedningens behandling 2005-05-23 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.  
 
Redovisas sparprogram för 2003-2004 på 10,5 Mkr samt planerade spar-  
åtgärder 5,5 Mkr 2005. 
 
Resultatmål om ett överskott på 6 Mkr förväntas uppnås 2005, ett överskott på  
7 Mkr för år 2006 och ett överskott på 7 Mkr för år 2007. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera vidtagna åtgärder 2003-2005, 
 
att godkänna förslag till åtgärdsplan samt 
 
att fastställa överordnat resultatmål om ett överskott på 7 Mkr för år 2006 och 
     7 Mkr för år 2007.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-06-07 
 
I den ekonomiska planeringen för 2007, strategi för effektivisering på 1 Mkr 
inom barnomsorgen ändras till strategi för effektivisering inom barnomsorgen.  
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forts § 37/05, Årsredovisning 2004, Åtgärdsplan för att återställa det egna 
kapitalet med 18,6 Mkr 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera vidtagna åtgärder 2003-2005, 
 
att godkänna förslag till åtgärdsplan, 
 
att fastställa överordnat resultatmål om ett överskott på 7 Mkr för år 2006 och  
     7 Mkr för år 2007, 
 
att i den ekonomiska planeringen för 2007, strategi för effektivisering på 1 Mkr 
     inom barnomsorgen ändras till strategi för effektivisering inom barnom-  
     sorgen,  
 
att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda 
     i dessa organ ansvarsfrihet för 2004,  
 
att godkänna årsredovisningen för 2004, 
 
att notera årsredovisningarna för 2004 för Torsås Bostads AB, Torsås Fastig- 
     hets AB, Torsås Fjärrvärmenät AB samt Bergkvara Hamn & Stuveri AB, 
 
att vid avstämning mot det sk balanskravet åberopa synnerliga skäl enligt  
     Kommunallagen för att ej återställa det egna kapitalet på 3,2 Mkr gällande  
     omstruktureringskostnader för ny städorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera vidtagna åtgärder 2003-2005, 
 
att godkänna förslag till åtgärdsplan, 
 
att fastställa överordnat resultatmål om ett överskott på 7 Mkr för år 2006 och  
     7 Mkr för år 2007, 
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forts § 37/05, Årsredovisning 2004 samt Åtgärdsplan för att återställa det 
egna kapitalet med 18,6 Mkr 
 
 
 
att i den ekonomiska planeringen för 2007, strategi för effektivisering på 1 Mkr 
     inom barnomsorgen ändras till strategi för effektivisering inom barnom-  
     sorgen,  
 
att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda 
     i dessa organ ansvarsfrihet för 2004,  
 
att godkänna årsredovisningen för 2004, 
 
att notera årsredovisningarna för 2004 för Torsås Bostads AB, Torsås Fastig- 
     hets AB, Torsås Fjärrvärmenät AB samt Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
----- 
Exp till: 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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KF § 38/05  
KS § 93/05  
BB § 4/05 05/KS0097 
Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde informerade ekonomichef Kent Frost om: 
 
* Finansiella mål 2006-2008 
* Budgetförutsättningar 2006 
* Resultatbudget 2006-2008 
* Budgetramar 2006 per nämnd 
 
Se vidare aktbilaga.   
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
att besluta om budgetramar 2006 per nämnd enligt ekonomichef Kent Frosts  
     förslag. 
  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budgetramar 2006 per nämnd enligt budgetberedningens förslag  
     samt 
 
att fastställa resultatmålet 7,0 Mkr för 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa budgetramar 2006 per nämnd: 
     kommunstyrelsen -66,8 Mkr 
     byggnadsnämnden -1,7 Mkr 
     tekniska nämnden 0,6 Mkr 
     kultur- och fritidsnämnden -6,7 Mkr 
     socialnämnden -103,6 Mkr 
     barn- och utbildningsnämnden -92,8 Mkr 
     miljönämnden -1,7 Mkr 
     centrala poster (pensioner mm) -4,4 Mkr 
     till budgetberedningens förfogande -2,0 Mkr 
 
att fastställa resultatmålet 7,0 Mkr för 2006. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 14 av 53   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-06-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
forts § 38/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
 
Protokollsanteckning 
 
Ledamot Irma Folkesson, c är tveksam till att den extra besparing på 2,0 Mkr 
går att genomföra under 2006 vilket innebär en kvalitetssänkning på skolun-
dervisningen. 
-----   
Exp till: 
Samtliga nämnder 
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KS § 39/05  
KS § 97/05  
AU § 119/05  05/KS0091 
Upptagande av lån, enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om att vintern har tagit hårt på belägg-
ningen på de enskilda vägar i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja upplåning med en limit på 900 000 kronor till tekniska nämnden för  
     beläggning av enskilda vägar. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Tekniska nämndens protokoll 2005-05-17 § 72 föreligger. 
 
I 2005 års driftsbudget för tekniska nämnden finns upptaget 190,0 Tkr för be-
läggningsunderhåll, enskilda vägar. 
 
Statsbidrag utgår för grusvägsunderhåll på de stora flertalet belagda enskilda 
vägar, detta skapar ett ekonomisk utrymme för underhåll av beläggningarna. 
Under vintern 2004-2005 har onormalt stora skador på de enkla beläggnings-
typerna uppstått. 
 
Teknisk chef Rune Fransén föreslår att lån upptas för finansiering av en större 
underhållsåtgärd i likhet med tidigare finansieringsmodell för beläggnings-
arbeten. 
 
Tekniska nämnden beslutar att ge kommunalteknik i uppdrag att välja ut de 
sträckor som är i störst behov av reparation av beläggningar inom en limit för 
900,0 Tkr för år 2005 under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 39/05, Upptagande av lån, enskilda vägar 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja upplåning med en limit på 900 000 kronor till tekniska nämnden för  
     beläggning av enskilda vägar. 
  ----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 40/05 
KS § 91/05 
AU § 96/05  05/KS0057 
Omvandling av det särskilda boendet vid Bryggaregården till seniorbo-
ende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av socialchef Ulf Bardh. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit socialnämnden att det särskilda 
boendet vid Bryggaregården avvecklas senast 31 december 2005. Som en 
följd av detta bör förutsättningar för en omvandling till seniorboende undersö-
kas. 
 
Socialnämnden beslutar 2005-02-24 § 22 att föreslå kommunfullmäktige, upp-
dra åt Torsås Bostads AB att undersöka förutsättningarna att efter avveckling 
omvandla boendet till så kallat seniorboende och efter samråd med social-
nämnden planera och genomföra denna ändring om så bedöms lämpligt.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Socialchef Ulf Bardh informerar om socialnämndens beslut 2005-02-24 att fö-
reslå kommunfullmäktige, uppdra åt Torsås Fastighets AB att undersöka förut-
sättningarna att efter avveckling omvandla boendet till så kallat seniorboende 
och efter samråd med socialnämnden planera och genomföra denna ändring 
om så bedöms lämpligt. 
 
Det särskilda boende kommer att avvecklas senast 31 december 2005. 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till socialnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen  
 
i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 40/05, Omvandling av det särskilda boendet vid Bryggargården till 
seniorboende 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Hans Wendell, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB att undersöka förutsättningarna att efter 
     avveckling omvandla boendet till så kallat seniorboende och efter samråd  
     med socialnämnden planera och genomföra denna ändring om så bedöms 
     lämpligt. 
-----    
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Socialnämnden 
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KF § 41/05  
KS § 98/05  
AU § 126/05  05/KS0098 
Brod 1:40 Förvärv av mark, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ingemar Skotheim Torsås Fastighets AB angående 
planering av en ny panncentral till Brod 1:40, Sophiagården och Solgläntan. 
 
Panncentralen beräknas att uppföras på åkermark öster om Sophiagården.  
 
På grund av den valda placeringen behövs en grusad transportväg runt Sol-
gläntan som ansluts till Stommagatan. Vägen behövs dels för att uppföra cen-
tralen men även för bränsletransporter. Transporter som kommer att ske med 
bulkbil. Vägens bredd min 3,5 m som kommer att anpassas för denna typ av 
transporter. 
 
Tillstånd för grävningsarbete har inhämtats från Länsstyrelsen i Kalmar i enlig-
het med kulturminneslagen. 
 
För att undvika ett servituts förfarande har kontakt tagits med markägare till 
Gunnarstorp 5:20 om att få förvärva mark för byggande av väg. Diskussion om 
ytan har inletts men ej slutförts i dagsläge. 
 
För att kunna bygga en väg hemställer Torsås Fastighets AB om att få förvärva 
ett markområde i anslutning till Solgläntan. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medge Torsås Fastighets AB förvärv av ett markområde för byggande av  
     väg i Söderåkra enligt bifogat förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medge Torsås Fastighets AB förvärv av ett markområde för byggande av  
     väg i Söderåkra enligt bifogat förslag.  
-----    
Exp till: 
Torsås Fastighets AB   
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KF § 42/05  
KS § 74/05  
AU § 84/05  04/KS0186 
Försäljning Övraby 1:219 ”Övrabyladan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Torsås Fastighets AB om att få ett godkännande  
för slutlig försäljning av Övraby 1:219 ”Övrabyladan”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
 att godkänna slutlig försäljning av Övraby 1:219 ”Övrabyladan”. 
 
Jäv 
 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Jäv 
 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna slutlig försäljning av Övraby 1:219 ”Övrabyladan”. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 43/05  
KS § 100/05  
AU § 129/05  
AU § 98/05  
AU § 41/05 05/KS0042 
Markförsäljning Applerum 4:19 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om att få köpa mark på del av Applerum 4:19 i Torsås 
enligt kartutdrag, för uppförande av bostadshus och verkstadslokal.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-02-15: 
 
att låta kommundirektör Bo Lönnqvist arbeta vidare med ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-05-03 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar förslag på köpekontrakt för del av Ap-
plerum 4:19. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för del av Applerum 4:19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
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forts § 43/05, Markförsäljning Applerum 4:19, del av 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för del av Applerum 4:19, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 
Christer Andersson, fp, Lena Gustafsson, v och Ernie Lennartsson, mp reser-
verar sig mot beslutet. 
----- 
 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomikontoret 
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KF § 44/05  
KF § 19/05 05/KS0070 
Ny ledamot i kommunfullmäktige efter avgångna Christer Sjöberg, m 
 
Länsstyrelsens beslut om ersättare efter avgångna ledamoten Christer Sjöberg, m 
redovisas. 
 
Magnus Nilsén 
Djursviksvägen 23 B, Kroka Andregård 
385 97 Söderåkra 
 
Gäller från och med den 12 maj 2005 till och med den 31 oktober 2006.  
----- 
Exp till: 
Christer Sjöberg 
Magnus Nilsén 
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KF § 45/05  
KS § 107/05 05/KS0102 
AU § 144/05 04/KS0259 
Ny sotningstaxa och ny taxa för brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter att kommunstyrelsen arbetsutskott 2005-05-17 §116 antagit ny entre-
prenör för sotning/rengöring kommer sotningstaxan att sänkas med 2,68 % 
jämfört med nuvarande taxa och därför måste kommunfullmäktige fatta ett 
nytt beslut om sotningstaxan. 
 
Baspriset för sotning/rengöring sänks från nuvarande 336 kronor/tim till 327 
kronor/tim, varvid nytt beslut behövs även för taxan för brandskyddskontroll. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på ny sotningstaxa och ny taxa för  
     brandskyddskontroll i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på ny sotningstaxa och ny taxa för  
     brandskyddskontroll i Torsås kommun samt 
 
att de nya taxorna ska gälla fr o m 2005-07-01. 
----- 
Exp till: 
Skorstensfejarmästare Jonathan Johansson 

 

 

 

 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 25 av 53   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-06-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

KF § 46/05  
AU § 139/05  
KS § 87/05  
KF § 46/04  
KS § 92/04  
AU § 121/04 04/KS0139 
Avgift för förlorat terminskort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i protokoll 2004-06-30 § 43 att en avgift tas 
ut av elever som förlorat sitt terminskort till skolbussen.  
 
En avgift på 25 kronor vid första tillfället, 50 kronor vid andra och 75 kronor vid 
tredje tillfället. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar avslag på avgift för förlorat terminskort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner ha att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-09-29: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet enligt tidigare skriftliga 
reservation. 
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forts § 46/05, Avgift för förlorat terminskort 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Irma Folkesson, c informerar om att en ökning har skett av trasiga  
terminskort vilket innebär ökad arbetsbelastning för skolkansliets personal. 
 
Förslag framkom att den taxa som gäller för förlorat terminskort även ska gälla för 
trasiga terminskort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att med tillägget till kommunfullmäktiges beslut 2004-09-29 § 46, ”ska även gälla  
    trasiga terminskort ”. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Skrivelse från tf skolchef Bo Olsson föreligger.  
 
Då terminskorten blir avmagnetiserade av någon anledning går de ej att använda i 
bussarnas kortläsare. Dessa kort byts då ut på barn- och utbildningskontoret. Hit-
tills under läsåret (till och med den 16 maj 2005) har 80 terminskort behövts bytas 
ut, medan 95 kort har tappats bort. Då terminskorten är av förhållandevis dålig kva-
litet, vilket påtalats till KLT, kommer det att vara mycket svårt för personalen på 
barn- och utbildnings- kontoret att i varje enskilt fall avgöra om ett terminskort blivit 
förstört genom elevens eget slarv eller genom att kortet gått sönder i kortläsaren. 
 
Med hänvisning till detta hemställer tf skolchef Bo Olsson att ärendet ej går vidare 
till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att lämna inlämnad skrivelse från tf skolchef Bo Olsson utan åtgärd. 
 
Kommunfullmäktiges beslutar: 
 
att med tillägget till kommunfullmäktiges beslut 2004-09-29 § 46, ”ska även gälla  
    trasiga terminskort ”. 
 
Reservation 
 
Ledamot Monika Petersson, s reserverar sig mot beslutet och Jessica Lundgren, 
mp reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 2  
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden    
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KF § 47/05  
KS § 76/05  
AU § 86/05 04/KS0088 
Revidering av nämndernas reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har enligt personuppgiftslagen (PUL) att fastställa ansvaret 
för de personregister och personuppgifter som bearbetas inom nämnderna. 
 
Med anledning härav kompletteras samtliga nämnders reglemente med att var-
je nämnd ansvar för behandling av personuppgifter i enligt med Personupp-
giftslagen (PUL).  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna revidering av samtliga nämnders reglemente med att varje  
     nämnd ansvarar för behandling av personuppgifter i enligt med Person- 
     uppgiftslagen (PUL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna revidering av samtliga nämnders reglemente med att varje  
     nämnd ansvarar för behandling av personuppgifter i enligt med Person- 
     uppgiftslagen (PUL). 
----- 
Exp till: 
Samtliga nämnder 
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KF § 48/05  
KS § 108/05  
AU § 146/05  
KF § 15/05  
KS § 54/05  
AU § 35/05  
KF § 109/04  05/KS0001 
Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2004-12-15 § 109 yrkar Lena Gustavs-
son, v att en utredning görs om förtäringen kan göras mer kostnadseffektiva vid 
kommunfullmäktiges alla sammanträden. Kommunfullmäktige beslutar att re-
mittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Skrivelse från skolkökschef Elaine Svensson har inkommit med förslag på kaf-
feservering vid Torskolans matsal. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband med kommunfullmäktiges  
     sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Att med hänvisning till den tjänstgörande personalen skall förtäring serveras vid 
cirka kl 20.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förtäring skall serveras vid cirka kl 20.00  
 
i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Lars Sjöholm, mp föreslår att varje ledamot medtar egen förtäring. 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Lena Gustafsson, v, med instämmande av Christer Söderholm, kd och Roland 
Swedestam, s yrkar återremiss av ärendet. 
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forts § 48/05, Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträ-
de 2005  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet avgörs vid dagens sammanträde varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och nej = 
återremiss av ärendet avgavs 9 ja-röster, 23 nej-röster och 1 avstod. Kommun-  
fullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet för ytterligare be-
redning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta kontakt med tf skolchef Bo  
     Olsson med anledning av antalet tjänstgörande personal vid kommun- 
     fullmäktiges sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband  
     med kommunfullmäktiges sammanträde samt 
 
att förtäringen ska serveras vid cirka kl 20.00. 
 
Kommunstyrelsen behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kaffe serveras vid kommunfullmäktigesammanträden, 
 
att arbetet ska organiseras för att effektivare utnyttja personalens arbetstid  
     samt 
 
att förtäring ska serveras cirka kl 20.00. 
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forts § 48/05, Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträ-
de 2005  
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kaffe serveras vid kommunfullmäktigesammanträden, 
 
att arbetet ska organiseras för att effektivare utnyttja personalens arbetstid  
     samt 
 
att förtäring ska serveras cirka kl 20.00. 
----- 
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KF § 49/05  
KS § 120/05  
AU § 140/05  
AU § 117/05  
AU § 87/05  
AU § 20/05 04/KS0239 
Kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret redogör för upplägget med kustvårdsplanen. 
 
Torsås kommun har genom ett givande samarbete med ett tiotal ideella före-
ningar blivit något av en föregångskommun vad gäller kustmiljöarbetet. De 
ideella föreningarna som med brinnande intresse och uppoffrande arbete 
bedriver kustvårdsarbete längs hela Torsås-kusten verkar gemensamt ge-
nom sin samorganisation, Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Arbetet med kustvårdsplanen påbörjades hösten 1999 genom den första 
Kustmiljökonferens på fyrplatsen Garpen. Konferensen upprepades åren 
2001 och 2003 och har nu etablerats som ett regelbundet arrangemang vart-
annat år. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-01-25: 
 
att överlämna ärendet på remiss till partigrupperna, miljönämnden,  
     byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt LRF,     
 
att synpunkter ska redovisas den 5 april 2005 till arbetsutskottet, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Synpunkter från Lantbrukarnas riksförbund, moderaterna Torsås, center-
partiet Torsås, Torsås socialdemokratiska Arbetarekommun, byggnads-
nämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har inkommit. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-04-19: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg, miljökontoret att sammanställa inkomna  
     synpunkter samt 
 
att överlämna sammanställningen till arbetsutskottet senast 2005-05-31. 
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forts § 49/05, Kustvårdsplanen 
 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Vid dagens sammanträde informerade Mats Elgqvist, Håkan Larsson, Leif 
Lindberg, Birgitta Hedvall, Ulf Svensson från Kustmiljögruppen och teknisk 
chef Rune Fransén om inkomna synpunkterna från remissvaren gällande 
kustvårdsplanen. 
 
LRF önskar ett ökat samråd med lantbrukarna. 
 
Sammanfattning av remissvaren: 
 
* stödjer planen 
* kommunalt personell resurs 
* finansiering budgeteras 
* arbetsgrupp i kommunal regi samt representanter från kustmiljögruppen. 
 
Kustmiljögruppen kommer att ta fram en åtgärdsplan inklusive kostnads-
beräkning utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att VA-lösning för området söder om Bergkvara, Skäppevik, Järnsida och 
     Södra Kärr gäller en lokal lösning dvs lokala reningsverk samt 
 
att beslut om övriga synpunkter tas efter det att Kerstin Ahlberg, miljö-  
     kontoret sammanställt de inkomna remissvaren. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Skrivelse från Torsås Kustmiljögrupp föreligger angående åtgärdsplan inklu-
sive kostnadsberäkning utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen samt från 
Kerstin Ahlberg en sammanställning av remissyttrande gällande Torsås 
kommuns kustvårdsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillsammans med företrädare för miljönämnden undersöka bidrags-  
     möjligheter, utreda skötsel och tillsyn av våtmarkerna samt diskutera  
     inventering och översyn av enskilda avlopp, 
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forts § 49/05, Kustvårdsplanen 
 
 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson tillsätta en  
     arbetsgrupp med företrädare för kommunen och lantbruksnäringen, 
 
att finansiering av planerade åtgärder upptas i budgetarbetet för 2006, 
 
att återkomma med ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i augusti  
     2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta kustvårdsplanen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att resterande 250 Tkr från hamnen omdispone-
ras till kustvårdsplanen i kommunstyrelsens budget. 
 
Jessica Lundgren mp yrkar dessutom återremittering av ärendet för ny be-
redning av kommunstyrelsen. 
 
Siv Eriksson och Ingemar Larsson, båda s reserverar sig mot Jessica Lund-
grens yrkande om återremittering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta kustvårdsplanen. 
----- 
Exp till: 
Håkan Larsson 
Mats Elgqvist 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KF § 50/05 
KS § 103/05 
AU § 134/05 
KF § 17/05 
KS § 56/05 
AU § 48/05  05/KS0048 
Överlåtelse av kommunalförbundets skolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län bildades 1 januari 
1999 av de tolv kommunerna i Kalmar län. Förbundet har tre naturbruksgym- 
nasier, Ingelstorpskolan i Smedby, Helgeboskolan i Ålem och Valstadskolan i 
Gamleby. 
 
På uppdrag av direktionen har presidiet fört överläggningar med olika intres- 
senter i syfte att avyttra skolorna. Vägledande principer har varit att samtliga 
kommuner skall gå skadeslösa ur affären samt att säkerställa skolornas fort-
levnad. 
 
Direktionen tog principbeslut om att Kalmar kommun övertar Ingelstorpskolan 
och att Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge övertar Helgesbo- 
skolan och Valstadskolan för att driva dem som friskolor. 
 
Övertagande av skolorna skall ske 2006-01-01. 
 
Principbeslutet är viktigt eftersom Hushållssällskapet måste lämna en ansökan 
om friskola till Skolverket före den 1 april 2005 för att kunna starta friskola 
2006. 
 
Kalmar kommun utreder tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund för- 
utsättningarna för ett köp av Ingelstorpskolan och ett slutligt ställningstagande 
sker efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbunds utredning har slutförts. 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län före- 
slår medlemskommunerna besluta: 
 
att godkänna direktionens för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i 
Kalmar län fattade principbeslut om en försäljning av Ingelstorpskolan till Kal- 
mar kommun och försäljning av Helgesboskolan och Valstadskolan till Hus- 
hållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med förbehåll om Kalmar 
kommuns ställningstagande,  
 
att tillstyrka Hushållningssällskapets ansökan om friskola för Helgesboskolan 
och Valstadskolan,  
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forts § 50/05, Överlåtelse av kommunförbundets skolor 
 
att överlåtelsen sker den 1 januari 2006 samt 
 
att Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna avvecklas från och med  
      2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag från direktionen för Kommunalförbundet  
     Naturbruksgymnasiet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c föreslår att ärendet lyfts ur 
dagens ärendelista för att återkomma till ett kommande sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att när överenskommelse träffat mellan berörda intressenter återkomma med  
     ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport i ärendet.  
 
Regionförbundets Primärkommunala nämnd tar upp ärendet vid deras sam-
manträde 2005-06-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-06-07 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Regionförbundets Primärkommunala nämnds försäljning samt 
 
att Torsås kommun avstår från att delta vid köp av Ingelstorpskolan. 
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forts § 50/05, Överlåtelse av kommunförbundets skolor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att godkänna direktionen för kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar läns försäljning samt 
 
att Torsås kommun avstår från att delta vid köp av Ingelstorpskolan. 
----- 
Exp till: 
Naturbruksgymnasierna i Kalmar län    
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KF § 51/05  
KS § 71/05  
AU § 31/05 05/KS0030 
Komrevs redovisning av kostnadsutvecklingen inom förskole-
verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev i uppdrag att sammanställa kost-
nadsutvecklingen inom förskoleverksamheten. Arbetet ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
Revisorerna konstaterar att kostnaderna som är redovisade inom förskolan 
indikerar på en högre kostnadsnivå än i flera andra jämförbara kommuner. 
Nuvarande kostnadsnivå bör kunna tjäna som underlag för diskussioner 
bland annat kring mål och kvalitet i relation till faktiska resurser. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-02-15: 
 
att bjuda in tf skolchef Bo Olsson att redovisa bakgrunden till siffrorna 
     i Komrevs redovisning.    
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Eva Gustafsson, Öhrlings Pricewater-
houseCoopers revisionsrapporten om kostnadsutvecklingen inom förskole-
verksamheten i Torsås kommun. 
 
Tf skolchef Bo Olsson redovisar sina synpunkter på revisionsrapporten. 
  
Komrevs redovisning av kostnaderna är enligt tf skolchef Bo Olsson behäftad 
med för många fel och oklarheter för att utgöra ett underlag för en seriös  
debatt om förskolans kostnader. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att tillsammans med ekonomi- 
     kontoret ta fram en modell för en säkrare inrapporteringen till Statistiska 
     Centralbyrån och Skolverket, 
 
föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna granskningen av kostnadsutvecklingen inom förskoleverk- 
     samheten. 
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forts § 51/05, Komrevs granskning av kostnadsutvecklingen inom förs-
kole- verksamheten 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna granskningen av kostnadsutvecklingen inom förskoleverk- 
     samheten. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 52/05  
KS § 114/05  
AU § 106/05 05/KS0075   
Valdistriktsindelningen vid valen 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut rörande valdistriktsindelning. Besked skall 
vara länsstyrelsen tillhanda före 2005-10-31 för beslut av senast den 2005-01-
01. 
 
Torsås kommun är i dagsläget indelat i följande valdistrikt: 
 
Valdistrikt  Röstberättigade riksdagsval 

050301 

Röstberättigade kommunval 

050301 

Gullabo   567 582 

Torsås 1   638 642 

Torsås 2  1368 1395 

Torsås 3  242 256 

Torsås 4  407 406 

Söderåkra 1  1175 1198 

Söderåkra 2  940 951 

Söderåkra 3   308 309 

Totalt  5645 5739 

 
Ett valdistrikt bör omfatta 1200-2000 personer med rösträtt. Om särskilda skäl 
föreligger får ett valdistrikt omfatta färre än 300 personer och fler än 2000 per-
soner med rösträtt. 
 
På grund av avstånd och geografisk belägenhet är bedömningen att valdi-
striktsindelningen bör behållas oförändrad även om ett valdistrikt, Torsås 3, har 
färre än 300 röstberättigade. Se vidare aktbilaga. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att valdistriktsindelningen bör vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 52/05, Valdistriktsindelningen vid valen 2006 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela länsstyrelsen att valdistriktsindelningen bör vara oförändrad. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 53/05  
KS § 115/05  
KF § 107/05 05/KS0075 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut rörande antalet ledamöter och ersättare 
som kommunfullmäktige ska ha samt indelning av valkretsar. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har 
fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller 
flera valkretsar. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2006-04-30 fastställa det antal fullmäktige som 
skall utses i varje valkrets (3 kap.10 § vallagen).  
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2006-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och 
i förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för 
första gången valkretsindelade kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 ----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 54/05  
KS § 116/05  
KF § 108/05 05/KS0075 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat 
som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2006 eller om ny valkretsindelning ska gälla. Se vidare aktbila-
ga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela länsstyrelsen att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 ----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 55/05  
KS § 117/05  
AU § 103/05  
AU § 90/05  
KF § 36/03 03/KS0099 
Motion – om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, genom ledamoten Jessica Lundgren hemställer i en mo-
tion: 
 
att Torsås kommun gör en miljökonsekvensbeskrivning innan byggnation av 
mobilmaster tillåts, där såväl hälsorisker, miljöproblem som landskapsbild be-
aktas. Särskild vikt läggs vid förskolor, skolor och vård- och omsorgs-boenden. 
 
att Torsås kommun ser till att skapa mobilmastfria zoner, där påverkan även 
från andra störningskällor minimeras. Dvs. skapa lågstrålande zoner i kommu-
nen. Detta bör även inarbetas i översiktsplaner. 
 
att Torsås kommun vid beviljande av tillstånd för byggande av mobilmaster, 
knyter villkor om uppföljning av masternas påverkan på människor och miljö, till 
fortsatt drift av masterna, samt att en kortare avtalstid gäller. 
 
att Torsås kommun för minimera mobilmaster skall ålägga de olika bolag som 
vill bygga/sätta upp master att samordna placeringen innan tillstånd/bygglov 
ges. 
 
Ledamot tillika byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson, c, påpekar 
att tredje att-satsen är olaglig.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-04-23: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt miljö-
nämnden för beredning.     
 
Arbetsutskottets behandling    
 
Svar har inkommit från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-04-19: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att samman- 
     ställa inkomna svar samt 
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forts § 55/05, Motion – Om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
 
att återkomma med svar till kommunstyrelsen med hänvisning till inlämnade  
     svar från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redovisar sitt förslag till svar 
på inlämnad motion. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson förslag till svar 
     på motionen samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp yrkar att vid arbetet med översiktsplanen ska 
hänsyn tas till strålningsexponeringen inom vissa geografiska områden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutar 
avslå motionen varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå motionen och nej = enligt Jessica Lundgrens yrkan-
de avgavs 9 ja-röster, 1 nej-röst. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. 
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forts § 55/05, Motion – om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till att vid arbetet med översiktspla-
nen ska hänsyn tas till strålningsexponeringen inom vissa geografiska områ-
den. 
Ledamot Christer Söderholm, kd stöder Jessica Lundgrens motion.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
avslå motionen varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå motionen och nej = enligt Jessica Lundgrens yrkan-
de avgavs 23 ja-röster, 6 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
att avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren och Ernie Lennartsson, båda mp reserverar sig mot 
beslutet. 
-----  
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KF § 56/05  
KS § 118/05  
AU § 102/05  
KF § 37/03 03/KS0105 
Motion – ang. enbart färsk fisk i Torsås kommuns tillagningskök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, genom ledamoten Jessica Lundgren hemställer i en mo-
tion: 
 
att de inköpsansvariga på kommunens tillagningskök får ett direktiv, från kom-
munledningen, om att enbart köpa färsk torsk, som garanterat är fångad av 
garnfiskare, tills hotet mot torskbeståndet i Östersjön och Nordsjön är avvärjt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-04-23: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden för beredning.    
 
Arbetsutskottets behandling    
 
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i sitt beslut 2005-03-31 § 23 till in-
köpsansvarigs svar att i den mån färsk torsk serveras inom kommunens skol-
måltider så är den fångad av garnfiskare. 
 
Tf socialchef Torsten Karlsson skrivelse daterad 2004-03-23:  
 
Torsk är numera en dyr råvara och kan tyvärr inte serveras så ofta i de kom-
munala köken. I dagsläget förekommer dock både att färsk torsk respektive 
färdigpanerad torsk serveras. Vid kontakt med leverantörer av färsk torsk upp-
ger han att de utan problem kan leverera torsk som garanterat är fångad av 
kustnära garnfiskare. Köken har inga problem att avstå från att servera färdig-
panerad torsk utan kan ersätta denna med sej eller någon annan fisk som inte 
hotas av överfiske. Ett eventuellt direktiv om att enbart köpa färsk torsk som 
garanterat är fångad av kustnära garnfiskare kan efterlevas. 
 
Socialnämnden beslutar för sin del att meddela kommunfullmäktige att ett 
eventuellt direktiv om att enbart köpa färsk torsk som garanterat är fångad av 
kustnära garnviskare kan efterlevas. 
 
Sammanfattningsvis är torsk en dyr råvara och kan tyvärr inte serveras så ofta 
i de kommunala köken, men i den mån färsk torsk serveras så är både barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden positiva till att enbart köpa färsk 
torsk som garanterat är fångad av garnfiskare. 
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forts § 56/05, Motion – Ang enbart färsk torsk i Torsås kommuns tillag-
ningskök 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun har förståelse för motionärens synpunkter men frågan 
     är inte av den karaktär att det behövs ett policybeslut. Med hänvisning  
     till inlämnade synpunkter finns fullt förtroende för att inköparna av livs- 
     medel tar de hänsyn som krävs med anledning av torskbeståndets till- 
     stånd i Östersjön, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-06-07 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp yrkar återremiss av ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Jessica 
Lundgrens yrkande avgavs 8 ja-röster, 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har så-
lunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1. 
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forts § 56/05, Motion – ang enbart färsk fisk i Torsås kommuns tillag-
ningskök 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamöter Jessica Lundgren mp och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till Jessica 
Lundgrens motion. 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att Torsås kommun har förståelse för motionärens synpunkter men frågan 
     är inte av den karaktär att det behövs ett policybeslut. Med hänvisning  
     till inlämnade synpunkter finns fullt förtroende för att inköparna av livs- 
     medel tar de hänsyn som krävs med anledning av torskbeståndets till- 
     stånd i Östersjön, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren och Ernie Lennartsson, båda mp reserverar sig mot 
beslutet. 
----- 
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KF § 57/05  
KS § 79/05  
AU § 91/05  
AU § 154/04  
KF § 37/04 04/KS0151 
Medborgarförslag – Angående kommunens ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunens ekonomi från Lennart Adolfsson 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Hans Wendell, c yrkar att remissen går till kommunstyrelsens revisorer. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner att yrkandet vunnit bifall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
     revisorer för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta kontakt med Komrev för en 
     utredning av medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottets beredning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör för sitt förslag till 
svar på inlämnat medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-04-19: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons redovisar sitt förslag till 
     svar på inlämnat medborgarförslag vid nästa kommunstyrelsesamman-  
     träde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redovisar sitt förslag till svar 
på inlämnat medborgarförslag angående kommunens ekonomi. Se vidare 
aktbilaga. 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 50 av 53   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-06-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
forts 57/05, Medborgarförslag – angående kommunens ekonomi 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons förslag till  
     svar på inlämnat medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till Lennart Adolfsson       
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KF § 58/05 
KS § 88/05 
AU § 136/05 
KS § 36/05 
AU § 42/05 
KS § 17/05 
AU § 9/05  04/KS0264 
Förfrågan om finansiell samordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen ger i lagen 2003:1210 möjlighet till finansiell samordning inom reha-
biliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och 
kommun i syfte att få en effektiv resursanvändning. 
 
Styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa har 2004-12-02 beslutat 
att försäkringskassan ska ingå som en part i ett samordningsförbund för finan-
siell samordning enligt ovanstående lag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att kontakta  
     närkommunerna för att höra deras uppfattning i ärendet samt  
 
att återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid Regionförbun-
dets Primärkommunala nämnds sammanträde 2005-02-03 där frågan om fi-
nansiell samordning kommer att diskuteras. 
 
Ett beslut om att delta i finansiell samordning samt eventuella synpunkter skall 
vara Kalmar Läns Allmänna Försäkringskassa tillhanda senast 2005-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om en eventuell 
     deltagande i finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta ett  
     yttrande till svar. 
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forts § 58/05, Förfrågan om finansiell samordning 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson fick i uppdrag av arbets-  
utskottet 2005-02-15 § 42 att upprätta ett yttrande till svar, vilket utsänts till le-
damöterna inför dagens sammanträde. 
 
Inlämnande av yttrande är förlängt till 2005-03-15.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-03-01: 
 
att godkänna föreliggande yttrande till svar om finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Underlag för beslut om deltagande i finansiell samordning föreligger från För-
säkringskassan. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att bjuda in Anders Henriksson, Försäkringskassan till kommunstyrelsen  
     sammanträde 2005-06-07 för en redogörelse av underlaget för beslut om 
     deltagande i finansiell samordning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-06-07 
 
Anders Henriksson, ordförande i nya försäkringsdelegationen ger en redogö-
relse av underlaget för beslut om deltagande i finansiell samordning. 
 
Det kan konstateras att landstinget, länsarbetsnämnden samt elva av länets 
kommuner, meddelat intresse av att delta i finansiell samverkan genom att bil-
da ett samordningsförbund.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lag  
     2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
     försäkringskassan, länsarbetsnämnden, kommun och landsting, 
 
att godkänna förelagd förbundsordning, 
 
att uppdra åt Regionförbundets Primärkommunala nämnd att bland de valda 
     utse kommunens ordinarie ledamot och dess ersättare, 
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forts § 58, Förfrågan om finansiell samordning 
 
 
 
 
att bland fullmäktiges ordinarie ledamöter eller ersättare välja en revisor och 
     ersättare för att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktiges valberedning 
besluta:  
 
att bland fullmäktiges ordinarie ledamöter eller ersättare välja två personer till 
     förbundet styrelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lag  
     2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
     försäkringskassan, länsarbetsnämnden, kommun och landsting, 
 
att godkänna förelagd förbundsordning, 
 
att bland fullmäktiges ordinarie ledamöter eller ersättare utse Hans Wendell  
     och Peter Ludvigsson till förbundet styrelse, 
 
att uppdra åt Regionförbundets Primärkommunala nämnd att bland de valda 
     utse kommunens ordinarie ledamot och dess ersättare, 
 
att bland fullmäktiges ordinarie ledamöter eller ersättare välja Ronny Ramberg 
     och Tomas Olsson som revisor och ersättare för att granska förbundets  
     räkenskaper och årsredovisning. 
----- 
Exp till:  
Försäkringskassan, 391 84 Kalmar 
Hans Wendell 
Peter Ludvigsson 
Ronny Ramberg 
Tomas Olsson 
 

 

 

 


