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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-09-28 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Bespisningslokalen Bergkvara skola 
Onsdagen den 28 september 2005 kl 18.30 – 21.35 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
  Bo Lindström, ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 67 
 Rune Fransén § 70 
   
   
  
  
Utses att justera Sten Bondesson                                               Tomas Olsson  
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-10-10 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 59 - 76 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    

     
 Justerande Sten Bondesson                       Tomas Olsson 

   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2005-09-28   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-10-10 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-11-01 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KS § 59/05 05/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
* Vad gör kommunledningen mot den ökande brottsligheten i Torsås kommun? 
 
* Utlokalisering av kommunal verksamheter (samarbete med andra kommuner), 
   vad blir nästa steg? Eftersom verksamheten blir mindre minskas då personalen? 
 
* Bryggargården i Bergkvara ska stängas inom kort. Vad blir besparingen av  
   detta? Det behövs ett korttidsboende i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om att en dialog med 
polisen finns. Personal finns på korrespondensgymnasiet som ska ha kontakt med 
eleverna. När det gäller samarbete med andra kommuner kommer en ökning att 
ske. 
 
Ett svar på frågan om Bryggargården kan ej lämnas idag utan socialnämndens 
ordförande Hans Wendell, c får uppdraget att till nästa kommunfullmäktige avge 
ett svar. 
----- 
Exp till: 
Socialnämndens ordförande Hans Wendell 
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KF § 60/05  
KS § 127/05  
PU § 34/05 05/KS0122 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från personalutskottet 2005-08-16 § 34 föreligger. 
 
Ett förslag till ny delegationsordning gällande personalärenden för kommunsty-
relsen har utarbetats. För att delegeringen ska ske på ett korrekt sätt föreslår 
personalchef Per Lindberg ett tillägg i reglementet för kommunstyrelsen.  
 
Personalutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige att följande tillägg görs i 
kommunstyrelsens reglemente § 4, under rubriken Personalpolitiken: 
 
”Kommunstyrelsen ska ta hand om frågor som rör förhållandet mellan kommu-
nen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att 
 
* vara lönemyndighet och anställningsmyndighet och besluta om anställnings- 
  villkoren för kommunens samtliga anställda”.  
  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 4, under rubriken 
     Personalpolitiken: 
 
    * vara lönemyndighet och anställningsmyndighet och besluta om  
      anställningsvillkoren för kommunens samtliga anställda.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 4, under rubriken 
     Personalpolitiken: 
 
    * vara lönemyndighet och anställningsmyndighet och besluta om  
      anställningsvillkoren för kommunens samtliga anställda.  
-----  
Exp till: 
Personalavdelningen 
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KF § 61/05  
KS § 134/05  
AU § 172/05  05/KS0125 
Reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag från kommundirektör Bo Lönnqvist till reglemente för Torsås 
kommuns krisledningsnämnd. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp förslår att i samband med nyval ska nya leda-
möter informeras om kommunstyrelsens arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa förslag till reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd, 
 
att i samband med nyval ska nya ledamöter informeras om kommunstyrelsens 
arbetsuppgifter. 
----    
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KF § 62/05  
KS § 128/05  
PU § 26/05 05/KS0005 
Omreglering av anställningar inom socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från personalutskottet 2005-08-16 § 26 föreligger. 
 
Socialkontorets individ – och familjeomsorgsverksamhet har i jämförelse med 
andra kommuner en mycket låg bemanning. För att i första hand förstärka det 
förebyggande arbetet gällande missbruksvård och barn- och ungdomsfrågor 
har stora ansträngningar gjorts för att frigöra medel för detta inom socialnämn-
dens övriga ansvarsområden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 64, att inrätta 1,0 tjänst som 1:e 
socialsekreterare inom kommunens individ- och familjeomsorg, att de merkost-
nader som därmed kommer att uppstå, fram till en kommande pensionsav-
gång, finansieras genom omfördelning av socialnämndens budget samt uppdra 
åt personalutskottet att, när vakans uppstår inom individ- och familje-
omsorgen, pröva om tjänsten ska återbesättas. 
 
Socialnämndens beslut att hos kommunfullmäktige begära att omreglering av 
anställningar inom socialnämndens ansvarsområden sker genom att en hel-
tidsanställning som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen dras in  
från och med 2005-10-01 samt att en heltidsanställning som socialsekreterare 
inrättas på heltid från och med 2005-10-01. 
 
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige att 1,0 tjänst som enhetschef 
inom äldre- och handikappomsorgen omregleras till 1,0 tjänst som socialsekre-
terare inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att 1,0 tjänst som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen om- 
     regleras till 1,0 tjänst som socialsekreterare inom individ- och familje- 
     omsorgen. 
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forts § 62/05, Omreglering av anställningar inom socialnämnden 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att 1,0 tjänst som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen om- 
     regleras till 1,0 tjänst som socialsekreterare inom individ- och familje- 
     omsorgen. 
 ----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 63/05  
KS § 133/05  
AU § 179/05 04/KS0186 
Försäljning av Brobacksgården, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Torsås Fastighets AB om att få ett godkännande för 
slutlig försäljning av Brobacksgården, Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-10-25 § 146 att vid en försäljning av Bro-
backsgården ska köpekontraktet godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande Brobacksgården. 
 
Kommunstyrelsens behandling: 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamöter Anders Walterson, c och Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande Brobacksgården. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande Brobacksgården enligt  
     bifogad kartskiss. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 64/05  
KS § 156/05  
AU § 181/05  
AU § 143/05  
AU § 95/05  
AU § 19/05  
KS § 229/04  
KS § 118/02  
AU § 192/02  
AU § 359/01 01/KS0328 
KV Kajan Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rune Fransén, teknisk chef informerar om att statsbidrag till trafiksäkerhets-
höjande åtgärder har beviljats med 50 % från Vägverket Region Sydöst.   
 
Förslag finns om en ny utfart via Rågvägen mot E 22 för kvarterets 7 tomter. 
 
I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E 22 diskuterades tomternas utfar-
ter och förslag fanns att ny utfart för samtliga ska anläggas över  
Kajan 27. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förorda en ny utfart över Kajan 27, 
 
 att uppdra åt teknisk chef Rune Fransén att uppta överläggningar med  
     Vägverket i frågan, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fastigheterna i kv Kajan 
har beviljats av Vägverket Region Sydost med 50 % av kostnaden för ny ut-
fart på E 22. 
 
Tidigare fanns ett förslag till ny utfart via Rågvägen mot E 22 för kvarterets  
7 tomter. I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E 22 diskuterades alter-
nativa utfarter. Förslag fanns då att ny utfart för samtliga fastigheter i kvarte-
ret ska anläggas över fastigheten Kajan 27.  Det senare alternativet har nu 
aktualiserats. Vägverket har medgivit att medfinansiering gäller även om en 
ny utfart anläggs. Vägverket ställer dock som villkor att de berörda fastighe-
ternas anslutningar till E 22 permanent säkras genom t ex servitut. 
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forts § 64/05, Kv Kajan, Bergkvara 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att uppdra åt tekniska chef Rune Fransén att fortsätta arbetet med mark-  
     lösen och servitutsrätt med anledning av byggnationen av ny väg samt  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja arbetet med byggnationen av ny  
     väg i kv Kajan Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-23 
 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i fastigheterna i kv Kajan har 
beviljats av Vägverket Region Sydost med 50 % av kostnaden för ny utfart på 
E 22. 
Den totala kostnaden beräknas till 360 000 kronor. 
 
Vägverket ställer som villkor att de berörda fastigheternas anslutningar till  
E 22 permanent säkras genom servitut och att arbete ska vara slutfört under 
2005. 
 
För kommunens del föreslås därför att ett investeringsbidrag upp till 180 000 
kronor anslås för ändamålet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor till trafiksäkerhetshöjande  
     åtgärder i fastigheterna i kv Kajan, Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor ur 2005 års investeringsbudget 
     till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i fastigheterna i kv Kajan, Bergkvara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor ur 2005 års investeringsbudget 
     till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i fastigheterna i kv Kajan, Bergkvara. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 65/05 05/KS0013 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraterna i Torsås genom ledamot Siv Eriksson, ställd interpellation 
till kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson angående ljudan-
läggning till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kan man förvänta sig att ordförande till kommande fullmäktige använder högta-
larmikrofonen hela mötet och inte bara en liten stund i början? 
 
Kan man förvänta sig att ordförande uppmanar de ledamöter som har ett inlägg 
att vända sig mot åhörare och ledamöter samt att de använder mikrofon? 
 
Är det bättre att lätt hörselskadade ledamöter lämnar över sin plats i fullmäktige 
till partimedlemmar med fullgod hörsel.   
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen av kommunfullmäktiges ord- 
     förande Karl-Erik Gustavsson samt 
 
att notera svaret. Bilaga 2.  
-----   
Exp till: 
Ledamot Siv Eriksson 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson 
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KF § 66/05 05/KS0013 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna genom ledamot Jessica Lundgren, ställd interpellation  
till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson angående partnerskaps- 
förrättare. 
 
Det har framkommit att om ett homosexuellt par vill ingå partnerskap i vår 
kommun så ställer inte vår vigselförrättare upp på detta utan blir i stället hänvi-
sade till Kalmar eller Karlskrona. 
 
Har ni varit medveten om att den nuvarande vigeselförrättaren inte ställer upp 
på att förrätta partnerskap, när ni valde att utse den har personen? 
 
Varför valdes en tjänsteman och inte, som brukligt är en politiker? 
 
Vad kommer att göras för att vi ska få en förrättare som förrättar både vigslar 
och partnerskap och inom vilken tidsperiod har ni tänkt att förändringen ska 
ske? 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande 
Håkan Algotsson. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen av kommunstyrelsens ord- 
     förande Håkan Algotsson samt 
 
att notera svaret. Bilaga 3.  
-----   
Exp till: 
Ledamot Jessica Lundgren 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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KF § 67/05 05/KS0013 
Interpellation till Torsås Bostads AB:s styrelseordförande Bo Lindström 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna genom ledamot Jessica Lundgren, ställd interpellation  
till Torsås Bostads AB:s styrelseordförande Bo Lindström. Angående installa-
tion solceller samt fungerande utrymme/system för källsortering. 
 
Finns det några planer på att installera solceller på någon/några av era offentli-
ga byggnader? Om inte, varför? 
 
När tänker ni se till att det finns ett fungerande utrymme/system för källsorter-
ing i era flerbostadshus? 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från Torsås Bostads AB:s styrelseord-
förande Bo Lindström. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen av Torsås Bostads AB:s  
     styrelseordförande Bo Lindström samt 
 
att notera svaret. Bilaga 4.  
-----   
Exp till: 
Ledamot Jessica Lundgren 
Torsås Bostads AB:s styrelseordförande Bo Lindström 
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KF § 68/05 05/KS0015 
Medborgarförslag - Nationaldagsfirande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående nationaldagsfirande i Torsås kommun från Carl-
Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kultur- och fritids- 
     nämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 69/05 05/KS0129 
Avsägelse av politiska uppdrag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Monika Petersson, s avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfull-
mäktige och miljönämnden samt ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden,  
Torsås Bostads AB och Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Monika Petersson. 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om en ny offentlig sammanräkning  
     efter avgående ordinarie ledamot Monika Petersson, s samt en ny ersättare. 
 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Jessica Petersson som ersättare i kommunstyrelsen, 
 
att utse Sören Bondesson som ersättare i socialnämnden, 
 
att utse Sebina Masinovic som ordinarie i miljönämnden, 
 
att utse Ann-Britt Mårtensson som ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund  
     samt 
 
att återkomma till nästa sammanträde med ersättare i Torsås Bostads AB och  
     miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt valberedningens förslag. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Monika Petersson 
Jessica Petersson 
Sören Bondesson 
Sebina Masinovic 
Ann-Britt Mårtensson 
Valberedningen 
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KF § 70/05  
KS § 123/05  
AU § 178/05  
AU § 161/05  
KS § 1/05  
AU § 230/04  
AU § 108/04  
KS § 53/04  
AU § 75/04  
AU § 25/04  
KS § 24/03  01/KS0027 
Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya miljökrav och samhälleliga krav nödvändiggör nya lösningar för avfallshan-
teringen. Kommunerna i Södra Kalmar län har redan idag en stark inriktning 
mot en hållbar utveckling och detta vill man utveckla ytterligare genom en för-
bättrad avfallshantering. Ökat behandlingsbehov, behov av större bredd i be-
handlingen och ökad sortering kräver tillgång till fler behandlings-metoder. 
 
För att få resurser i form av kompetens och ekonomi att svara mot framtida 
miljö- och kvalitetskrav krävs regionalt samarbete samt delaktighet av alla 
medborgare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2004-12-14 att inbjuda projektledare 
Leif Magnusson till kommunstyrelsens sammanträde 2005-01-11. 
 
Projektledare Leif Magnusson ger en intressant lägesrapport om arbetet med 
den regionala avfallsplanen. 
I slutet av februari 2005 överlämnas ett förslag på beslut gällande den regiona-
la avfallsplan för södra Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-01-11: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-09 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om tidsplanen för 
den regionala avfallsplan för södra Kalmar län. Ärendet tas upp igen i arbets- 
utskottet 2005-08-23 för beslut i kommunfullmäktige 2005-09-28. 
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forts § 70/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09: 
  
att notera informationen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-23 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-08-16 § 101 att tillstyrka bildandet av Kom-
munalförbund Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Ett förslag till bildande av kommunalförbund mellan Emmaboda, Kalmar, 
Nybro, Mörbylånga och Torsås kommun föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Förslag till beslut föreligger: 
 
1. Torsås kommun tillsammans med de fyra kommunerna ingå i Kommunal- 
    förbund Kalmarsundsregionens Renhållare fr o m 2006-01-01. Denna dag  
    övertar detta kommunalförbund ansvaret för medlemskommunernas  
    strategiska planering av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling  
    och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är  
    skyldiga att svara för inom detta område. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunal- 
    förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
3. Kommunstyrelsen får (i förekommande fall tillsammans med Emmaboda 
    Energi och Miljö AB respektive Kalmar Vatten och Renhållning AB) teckna  
    avtal med Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om att  
    kommunalförbundet övertar personal och anläggning mm på i huvudsak de 
    villkor som framgår av upprättade förslag till ”Övertagandeavtal”. 
     
    Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder 
    som kan bli aktuella för att kunna genomföra beslutet om att bilda  
    Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
4. Kommunfullmäktige medger att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
    Renhållare köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s aktier i Industri- 
    sortering i Sydost AB för 1 250 000 kronor. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till ”Inriktningsmål för avfalls- 
    hanteringen” som redovisas i bilaga 2 till rapporten ”Kalmarsundsregionens 
    Renhållare”. 
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forts § 70/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
    Kommunalförbundet får – med anledning av inriktningsmålen – fastställa en  
    regionalavfallsplan, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig  
    över förslaget till en sådan plan. 
 
6. Kommunfullmäktige uttalar till kommunalförbundet att för det fortsatta arbe- 
    tet med att fastställa taxor och avgifter ska gälla de riktlinjer som redovisats i  
    rapporten ”Kalmarsundsregionens Renhållare”. 
 
    Även i övrigt ska de riktlinjer och intentioner som redovisas i rapporten  
    ”Kalmarsundsregionens Renhållare” utgöra underlag för arbetet i kommu 
     nalförbundet med frågor om avfallshanteringen i regionen. 
 
7. Kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare i förbunds- 
    fullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
    2006-01-01- -2006-12-31. 
 
8. Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
    Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja en ledamot och en ersättare i  
    förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 1 januari 2006 – 31 december  
    2006. 
 
     Förbundsstyrelsen ska fram till årsskiftet 2005/2006 utgöra interimsstyrelse  
     och får då fatta de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna  
     börja sin verksamhet den 1 januari 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå valberedningen besluta: 
 
att utse två ledamöter och två ersättare i förbundsfullmäktige för Kommunal- 
      förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 2006-01-01- -2006-12-31, 
 
att utse en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelsen för kommunal- 
     förbundet 1 januari 2006 – 31 december 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-6, 
 
att verka för att ekonomisk redovisning under första året sker kommunvis. 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-8. 
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forts § 70/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-09-06 
 
Ett förslag till bildande av kommunalförbund mellan Kalmar, Nybro, Mörbylånga 
och Torsås kommun föreligger.   
 
Förslag till beslut föreligger: 
 
1. Torsås kommun tillsammans med de tre kommunerna ingå i Kommunal- 
    förbund Kalmarsundsregionens Renhållare fr o m 2006-01-01. Denna dag  
    övertar detta kommunalförbund ansvaret för medlemskommunernas  
    strategiska planering av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling  
    och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är  
    skyldiga att svara för inom detta område. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunal- 
    förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare med de förändringar i antalet  
    ledamöter i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 
 
3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med Kommunalförbundet Kalmarsunds 
    regionens Renhållare om att kommunalförbundet övertar personal och an- 
    läggning mm på i huvudsak de villkor som framgår av upprättade förslag till  
    ”Övertagandeavtal”. 
     
    Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder 
    som kan bli aktuella för att kunna genomföra beslutet om att bilda  
    Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
4. Kommunfullmäktige medger att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
    Renhållare köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s aktier i Industri- 
    sortering i Sydost AB för 1 250 000 kronor. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till ”Inriktningsmål för avfalls- 
    hanteringen” som redovisas i bilaga 2 till rapporten ”Kalmarsundsregionens 
    Renhållare”. 
 
    Kommunalförbundet får – med anledning av inriktningsmålen – fastställa en  
    regionalavfallsplan, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig  
    över förslaget till en sådan plan. 
 
6. Kommunfullmäktige uttalar till kommunalförbundet att för det fortsatta arbe- 
    tet med att fastställa taxor och avgifter ska gälla de riktlinjer som redovisats i  
    rapporten ”Kalmarsundsregionens Renhållare”. 
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forts § 70/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
    Även i övrigt ska de riktlinjer och intentioner som redovisas i rapporten  
    ”Kalmarsundsregionens Renhållare” utgöra underlag för arbetet i kommu- 
    nalförbundet med frågor om avfallshanteringen i regionen. 
 
7. Kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare i förbunds- 
    fullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
    2006-01-01- -2006-12-31. 
  
8. Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
    Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja en ledamot och en ersättare i  
    förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 1 januari 2006 – 31 december  
    2006. 
 
     Förbundsstyrelsen ska fram till årsskiftet 2005/2006 utgöra interimsstyrelse  
     och får då fatta de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna  
     börja sin verksamhet den 1 januari 2006. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-8. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om att i förslaget till förbundsordning 
första stycket § 12 innehåller ett formellt fel och ska ändras till ”Kommunal-  
förbundet ska ha två revisorer och lika många ersättare. En revisor och dennes 
ersättare ska vara revisor i Kalmar kommun, medan den andre revisorn och 
dennes ersättare ska vara revisor i någon av övriga medlemskommuner. 
 
Hela s-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
     Kalmarsundsregionens Renhållare 2006-01-01--2006-12-31 utse ordinarie  
     ledamot, Håkan Algotsson och Roland Swedestam samt till ersättare  
     utse Lennart Gustafson och Ingemar Larsson,  
 
att till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 2006-01-01--2006-12-31 utse 
     ordinarie ledamot, Håkan Algotsson och ersättare Roland Swedestam. 
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forts § 70/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Torsås kommun tillsammans med de tre kommunerna ingå i Kommunal- 
    förbund Kalmarsundsregionens Renhållare fr o m 2006-01-01. Denna dag  
    övertar detta kommunalförbund ansvaret för medlemskommunernas  
    strategiska planering av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling  
    och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är  
    skyldiga att svara för inom detta område. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunal- 
    förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare med de förändringar i antalet  
    ledamöter i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 
 
3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med Kommunalförbundet Kalmarsunds 
    regionens Renhållare om att kommunalförbundet övertar personal och an- 
    läggning mm på i huvudsak de villkor som framgår av upprättade förslag till  
    ”Övertagandeavtal”. 
     
    Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder 
    som kan bli aktuella för att kunna genomföra beslutet om att bilda  
    Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
4. Kommunfullmäktige medger att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
    Renhållare köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s aktier i Industri- 
    sortering i Sydost AB för 1 250 000 kronor. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till ”Inriktningsmål för avfalls- 
    hanteringen” som redovisas i bilaga 2 till rapporten ”Kalmarsundsregionens 
    Renhållare”. 
 
    Kommunalförbundet får – med anledning av inriktningsmålen – fastställa en  
    regionalavfallsplan, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig  
    över förslaget till en sådan plan. 
 
6. Kommunfullmäktige uttalar till kommunalförbundet att för det fortsatta arbe- 
    tet med att fastställa taxor och avgifter ska gälla de riktlinjer som redovisats i  
    rapporten ”Kalmarsundsregionens Renhållare”. 
 
    Även i övrigt ska de riktlinjer och intentioner som redovisas i rapporten  
    ”Kalmarsundsregionens Renhållare” utgöra underlag för arbetet i kommu- 
    nalförbundet med frågor om avfallshanteringen i regionen. 
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forts § 69/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
7. till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
    Kalmarsundsregionens Renhållare 2006-01-01--2006-12-31 utse ordinarie  
    ledamot, Håkan Algotsson och Roland Swedestam samt till ersättare  
    utse Lennart Gustafson och Ingemar Larsson,  
 
8. till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 2006-01-01--2006-12-31 utse 
    ordinarie ledamot, Håkan Algotsson och ersättare Roland Swedestam. 
 
    Förbundsstyrelsen ska fram till årsskiftet 2005/2006 utgöra interimsstyrelse  
    och får då fatta de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna  
    börja sin verksamhet den 1 januari 2006. 
----- 
 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Tekniska nämnden  
Personalkontoret 
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KF § 71/05  
KS § 154/05  
AU § 160/05  
KS § 82/05  
AU § 51/05  05/KS0044 
Detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås kommun. 
 
Syftet med den nu aktuella detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för upp till 
ca 8 nya tomter för friliggande bostadshus på fastigheten Ragnabo 2:6 samt att 
tillskapa byggrätt för befintliga hus. 
 
Planförslaget har varit föremål för utställning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 §, normalt planförfarande. 
 
Under utställningstiden 2005-04-25--005-05-16 har tre (3) skriftliga synpunkter 
inkommit, varav 1 efter utställningstiden. 
 
Inkomna yttrande har sammanställts i ett utlåtande daterat 2005-05-25. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-06-07 § 124 att godkänna upprättat ut-
låtande daterat 2005-05-25, godkänna den upprättade detaljplanen samt att 
efter föreslagna redaktionella ändringar skett överlämna densamma till kom-
munfullmäktige för antagande.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås  
     kommun. 
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forts § 71/05, Detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Tor-
sås kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås  
     kommun. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Samtliga fastighetsägare på Ragnabo 13:1, 13:5 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 24 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-09-28 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

KF § 72/05  
KS § 153/05  
AU § 177/05  98/KS0259 
Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågan angående planläggning av sjöbodar vid Bergkvara hamn initierades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 § 33. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-08-01 § 162, att hos kommunstyrelsen efter-
höra om planarbetet ska fortsätta och vilket konto som ska belastas.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Christer Söderholm, kd yrkar återremittering av ärendet i avvaktan på besked 
om hur byggnadsnämnden bedömer ärendet. 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar bifall till återremittering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för 
     ytterligare beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
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KF § 73/05  
KS § 159/05  
AU § 157/05 05/KS0107 
Årsredovisning 2004 -  Kalmarsunds Gymnasieförbund   
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskning av årsredovisning 2004 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Se vidare årsredovisning, revisionsberättelse för Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2004. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2004. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 74/05  05/KS0014 
Motion – Temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Christina Svensson, c hemställer i en motion att fullmäktige planerar 
för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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KF § 75/05 05/KS0013 
Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson angåen-
de cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i kommunfullmäktige Christer Söderholm, kd har till kommunstyrel-
sens ordförande Håkan Algotsson ställt interpellation angående cykelväg Sö-
deråkra – Torsås. 
 
Bergkvara – Torsås har sin cykelväg. Bergkvara – Söderåkra har ingen cykel-
väg, men sen ett par år ändå en breddning av vägen med god plats för cyklister 
och gående. 
 
Cyklister och gående på vägen Söderåkra – Torsås har ingetdera. 
 
Ska kommunen vara nöjd med denna ordning? 
 
Vad gör kommunen för att aktualisera frågan gentemot Vägverket om bredd-
ning av vägen Söderåkra – Torsås? 
 
Är kommunen beredd att undersöka alternativa lösningar om Vägverket säger 
definitiv nej? 
 
Frågan om trafiksäkerhet gäller också vägen Gullabo – Torsås. Vad gör kom-
munen där? 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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KF § § 76/05 05/KS0146  
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson angående 
vänortsprojektet med Lettland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöter i kommunfullmäktige Krister Andersson, fp och Christer Söder-
holm, kd har till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ställt fråga 
angående vänortsprojektet med Lettland. 
 
För två år sedan togs beslut om att utveckla ett vänortssamarbete med Vir-
ga i Lettland. Där sas att man varje år skulle fundera på lämpligt projekt att 
genomföra tillsammans.  
 
Förra året ordnades med transport av ersatt brandbil från Torsås kommun. I 
år har vad vi vet ingenting genomförts ännu. 
 
Vad planeras för projekt i år? 
 
Hur tänker kommunen aktivera frågan ute bland medborgarna och före-
ningarna i kommunen? 
 
Vem har det direkta ansvaret för att det händer saker kring vänortsprojek-
tet? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson lämnar svar vid kommun-
fullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera svaret. 
 ----- 
  

 

 


