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Plats och tid Torskolans matsal 
Onsdagen den 23 november 2005 kl 18.00 – 22.00 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 91 - 103 
    
   
   
   
  
  
Utses att justera Siv Eriksson                                                     Sten Bondesson  
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-12-02 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 89 - 113 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    
     
 Justerande Siv Eriksson                             Sten Bondesson 
   

   
  ANSLAG/BEVIS 
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Organ  
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2005-12-02 
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2005-12-24 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KS § 89/05 05/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg ställde frågan om den antagna kustvårdsplanen kommer att kunna 
upprätthållas? 
Leif Lindberg påtalar vidare att samma svar nu lämnas om medborgarförslaget 
hemkompostering. Har det gjorts någon ekonomisk redovisning?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson svarar att med anledning av den 
nya avfallsorganisationen kommer denna typ av frågor att hanteras i den nya or-
ganisationen. 
 
Bert Appert informerar om att han tillskrivet Länsstyrelsens sociala funktion med 
anledning av snabb hjälp med bostadsanpassning.  Hur lever Torsås kommun upp 
till bestämmelserna i socialtjänstlagen? 
 
Ulf-Peter Rosenblad frågar varför är handläggningstiden för medborgarförslag så 
lång och hänvisar till medborgarförslaget om hemkompostering. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson svarar att den politiska processen 
tar tid ibland. 
-----  
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KF § 90/05 05/KS0129 
Ny ledamot i kommunfullmäktige efter avgångna Monika Petersson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om ordinarie ersättare efter avgångna ledamoten Monika 
Petersson,s redovisas. 
 
Leonel Perez Rojas, s 
Båtsmansgatan 8 
385 41 Bergkvara 
 
Gäller från och med 3 november 2005 till och med den 31 oktober 2006. 
-----  
Exp till: 
Monika Petersson 
Leonel Perez Rojas  
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KF § 91/05 
KS § 184/05 
BB § 8/05 05/KS0154 
Tomtpriser 2006  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
10 kr per m2 + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kr per m2 + avstyckningskostnad 

 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kr per m2 + avstyckningskostnad 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 92/05 
KS § 185/05 
BB § 9/05 05/KS0155 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2006  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2001, § 106, skall bygg-
nadsnämndens taxor följa svenska kommunförbundets rekommendationer 
enligt skriften ”taxa för byggnadsnämndens verksamhet” och med en kost-
nadstäckningsgrad om 100 %.  
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att byggnadsnämndens taxor har 100 % täckningsgrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberednings förslag med revideringen att byggnadsnämndens  
taxor ska ha 100 % täckningsgrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 93/05 
KS § 186/05 
BB § 10/05 05/KS0156 
Anläggningsavgifter för VA 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2006. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2005. Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 94/05 
KS 187/05 
BB § 11/05 05/KS0157 
Brukningsavgifter för VA 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA 2006. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om 16 % jämfört med år 2005. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att till nästa kommunfullmäktige redovisa en överskådlig specifikation av  
     brukningsavgifterna inom va-verksamheten samt 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-23 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en överskådlig specifikation över bruknings-
avgiften inom va-verksamheten. 
 
Ledamot Roland Swedestam informerar att det blir ingen 100 % kostnadstäck-
ning pga att vattenförbrukningen har minskat samt att Kalmar Vatten och Ren-
hållning kommer att investera i Väntorp vilket innebär att Torsås kommuns 
kostnader kommer att öka. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafson påtalar att taxehöjningen 
med 16 % gäller den fasta avgiften. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 95/05 
KS § 188/05 
BB § 12/05 05/KS0158 
Slamtömningsavgifter 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår slamtömningsavgifter år 2006. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2005.  

  exkl moms  inkl moms 
Tömning av slambrunn och/eller 
sluten tank obligatorisk 1 g/år 

 510,00  637,50 

     
Ytterligare tömning till självkostnads-
pris f n beräknat till 

 510,00  637,50 

 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 96/05 
KS § 189/05 
BB § 13/05 05/KS0159 
Renhållningsavgifter 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår renhållningsavgifter 2006, enligt aktbilaga.  
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2005.   
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 97/05 
KS § 190 
BB § 13/05 05/KS0159 
Latrintömning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår latrintömningsavgifter 2006.  
 
 Taxa 2006 

exkl moms 
Taxa 2005 
exkl moms 

Taxa 2006 
inkl moms 

Taxa 2005 
inkl moms 

 
Helår efter budning/gång 
Extra kärl 
 
Fritidshus kustnära be-
bygg maj-sept 
Stationshämtning 
Enskild hämtning varan-
nan vecka 

 
200,00 
150,00 

 
 
 

1 500,00 
 

2 000,00 

 
155,00 
100,00 

 
 
 

920,00 
 

1 845,00 

 
250,00 
187,50 

 
 
 

1 875,00 
 

2 500,00 

 
193,75 
125,00 

 
 
 

1 150,00 
 

2 306,25  
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 98/05 
KS § 191/05 
BB § 14/05 05/KS0160 
Båtplatstaxa 2006  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2006. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om ca 3 % jämfört med år 2005. 
I övrigt se aktbilaga.  
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska Nämnden 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 12 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-23 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 

KF § 99/05 
KS § 192/05 
BB § 15/05 05/KS0161 
Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2006 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår hyra av Torsås Mötesplats T.M. enligt föl-
jande:  
 
Föreningar 
Max/dygnstaxa 
Torsås fritidsgård 
 
Max/dygnstaxa 

100:-/tim 
500:- 
månd-tors 100:- 
fred-sönd 200:- 
600:- 
 

 

Hyror för idrottshall, gymnastiksalar, skolmatsalar samt skolmatsalskök enligt 
följande: 
 
Lokal Föreningar Privatpersoner 
Torsås sporthall    
A-hallen 75:-/tim 200:-/tim 
B-hallen 40:-/tim 80:-/tim 
Torsås gymnastiksal 40:-/tim 80:-/tim 
Övriga gymnastiksalar i 
Gullabo, Bergkvara, Söde-
råkra 

20:-/tim 50:-/tim 

Stenmjölsplan 75:-/tim 100:-/tim 
Alla skolmatsalar månd – tors 100:-/tim  

fred – sönd 200:-/tim 
månd – tors 100:-/tim  
fred – sönd 200:-/tim 

Alla skolmatsalskök månd – tors  50:-/tim 
fred – sönd 100:-/tim 

månd – tors  50:-/tim 
fred – sönd 100:-/tim 

   
Max/dygnstaxa   
Sporthallen   
A-hallen 1000:-   
B-hallen 500:-   
Torsås gymnastiksal 500:-  
Övriga gymnastiksalar 250:-   
Alla skolmatsalar 600:- 800:- 
 
Vid uthyrning av kök tillkommer lönekostnad inkl. sociala avgifter för den skol-
måltidspersonal som måste tjänstgöra under den tid som köket används för 
matlagning. 
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forts. § 99/05 Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens ansvars-
område 2006 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamöter Christer Söderholm, kd, Roland Swedestam, s och Jessica Lund-
gren, mp yrkar att vid uthyrning av alla skolmatsalar ska samma taxa gälla 
oavsett vilken dag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med ledamöter Christer Söderholm, kd, Roland Swedestam, s och 
Jessica Lundgrens, mp yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid uthyrning av alla skolmatsalar ska samma taxa gälla oavsett vilken dag 
     samt 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-23 
 
Roland Swedestam, s föreslår 100:-/tim vid uthyrning av alla skolmatsalar samt 
50:-/tim av  alla skolmåltidskök oavsett vilken dag. 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v föreslår att 
dygnstaxan för Torsås fritidsgård ska vara 500:- 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Roland Swedestams, s förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid uthyrning av alla skolmatsalar ska taxan vara 100:-/tim alla dagar, 
 
att vid uthyrning av alla skolmatsalskök ska taxan var 50:-/tim alla dagar, 
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forts. § 99/05 Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens ansvars-
område 2006 
 
 
 
att vid uthyrning av Torsås fritidsgård ska taxan vara 100:-/tim alla dagar, 
 
att maxtaxan för Torsås fritidsgård ska var 500:-/dygn samt 
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.  
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 100/05  
KS § 193/05  
BB § 16/05 05/KS0162 
Taxor inom äldre och handikappsomsorgen 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde: 
 
 Taxa 2005 Förslag till taxa 2006 
Dagverksamhet 90 kr/besök 93 kr/besök 

 
Korttidsboende 140:- (kost 90 kr, hyra 

50 kr) 
145:- (kost 90 kr, hyra 
55 kr) 
 

Mattjänst (lunch i hemtjänst o 
den pensionär som besöker 
matsal och äter där) 

45 kr/portion för kom-
munens pensionärer 

46 kr/portion för kom-
munens pensionärer 
 
 

Matkostnad särskilt boende 2610 kr/månad =  
87 kr/dag 
Frukost 21 kr 
Lunch 45 kr 
Kvällsmat 21 kr 

2700 kr/månad = 
90 kr/dag 
Frukost 22 kr 
Lunch 46 kr 
Kvällsmat 22 kr 
 

Taxa för måltidsavg inom LSS 
verksamheten 

Ålder, Hel dag, Halv dag 
0-12 år,   25 kr,      20 kr 
13-18 år, 50 kr,      30 kr 
Vuxen,     75 kr,     40 kr  

Ålder, Hel dag, Halv dag 
0-12 år,     26 kr,    21 kr 
13-18 år,   52 kr,    31 kr 
Vuxen,      77 kr,    41 kr 
 

Måltidsavg i daglig verksamhet 
(lunch inkl mellanmål) 

 
50 kr/dag 

 
52 kr/dag 
 

Egenavgift för lägervistelse 200 kr/dygn 205 kr/dygn 
 

Personallunch 58 kr/lunch 60 kr/lunch 
 
Övriga avgifter lika med 2005. Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialnämndens förslag. 
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forts § 100/05, Taxor inom äldre och handikappsomsorgen 2006 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 101/05 
KS § 194/05 
BB § 17 05/KS0163 
Avgiftsbestämmelser i anslutning till regler för kommunal barnomsorg, 
taxa för förskola, familjedaghem och skolbarnomsorg 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2005. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 102/05 
KS § 195/05 
BB § 18/05 05/KS0164 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av 2003 års fullständiga omarbetning av taxor och avgifter samt 
aviserande centrala ändringar av taxorna för miljöskydd, föreslår miljönämnden 
att taxor och avgifter bibehålles oförändrade för 2006 enligt taxor och avgifter 
2003 antagna av kommunfullmäktige 021127 § 95. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt miljönämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 103/05 
KS § 196/05 
BB § 20/05 
BB § 19/05 05/KS00097 
Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Det antecknades att kommunfullmäktige 2005-06-15 beslutat om budgetförut-
sättningar och preliminära budgetramar för 2006. 
 
Balanskravet 
Torsås kommun har under åren 2002-2003 inte klarat det av riksdagen upp-ställda 
balanskravet. Ackumulerat (2002-2003) uppgår kravet på återställande  
av det egna kapitalet till 18,6 Mkr. Prognosen för helåret 2005 pekar på överskott om 
5 Mkr. 
 
Resultatmålen om överskott på 7 Mkr per år för åren 2006 och 2007 följer antagen 
åtgärdsplan som beslutades av kommunfullmäktige 2005-06-15. 
 
Finansiella mål 
I budget 2006, plan 2007-2008 finns nedanstående finansiella målsättning. 
 

• Resultatmål med överskott 7 Mkr per år, vilket motsvarar 2% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag/utjämning. 

• Soliditeten får inte minska, nyinvesteringar finansieras med 50% egna medel. 
• Utdebitering 21,58, dvs oförändrad utdebitering. 

 
Konflikt anslag – verksamhetsvolym 
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, dvs ekonomin utgör 
gräns för verksamhetens omfattning. 
 
Anslagsnivån 
Anslag anvisas direkt till nämnderna som totala nettoanslag i drift och investerings-
budget. 
 
För år 2006-2008 har ett årligt ”samlingsanslag” för investeringar per 
nämnd/förvaltning beräknats. ”Samlingsanslaget” omfattar nämndens huvudsakliga 
verksamhet och därmed över tid återkommande investeringar. Respektive nämnd 
fördelar själv anslaget per investeringsobjekt. Undantag är särskilda investeringsob-
jekt och objekt som är av sådan karaktär att särskilt beslut erfordras. 
 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
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Begäran om inrättande av tjänster 
I nämnders budgetförslag ingår begäran om inrättande av nedanstående tjänster: 
 
Kommunstyrelsen Informatörstjänst, heltid 

Assistenttjänst 0,75 tjänst 
Miljönämnden Överföring av mångårig projekttjänst som kommun-

ekolog/projektledare till fast tjänst som kommuneko-
log med huvudinriktning kustmiljö- och vattenvårds-
frågor 

 
Budgetberedningen framhåller att informatörstjänsten tillsvidare ej inrättas. 
 
Kommunekolog/projektledare Kerstin Ahlberg är under 2005 visstidsanställd på heltid 
på grund av miljöprojekt enligt antagna planer/folkhälsosamordnare.  
 
Budgetberedningen föreslår avslag för samtliga begärda tjänster som önskas inrättas 
enligt ovan. 
 
Indragning av tjänster 
Budgetberedningen föreslår indragning av heltidstjänsten som teknisk chef. 
 
Omreglering miljöassistenttjänst 
Miljönämnden föreslår att ändra/utöka den befintliga 50% miljöassistenttjänsten på 
miljökontoret till en kombinerad tjänst på 75% varav 40% miljöinspektör och 35% mil-
jöassistent. 
Utökningen och ändringen finansieras inom ramen för miljönämndens budget. 
 
Budgetberedningen föreslår en omreglering av befintlig miljöassistenttjänst enligt fö-
religgande förslag. 
 
Äskanden utöver ram 2006 samt extra sparbeting 
Utöver budgetram har nämnder inkommit med nedanstående äskanden utöver ram: 
 
Kommunstyrelsen 
Drift och underhåll Olssonska gården 

0,1 Mkr 

Tekniska nämnden 
Vinterväghållning 0,6 Mkr 
Personalkostn ledn gata/park 0,2 Mkr 
 
 
 
forts. § 103/05, Budget 2006, plan 
2007-2008 
 

0,8 Mkr 

Kultur- och Fritidsnämnden 
Investeringsbidrag föreningar 75 Tkr 
Aktiviteter Olssonska gården 30 Tkr 

0,1 Mkr 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-23 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Socialnämnden 
Extra kompensation löneökningar/ 
Ersättningar 0,5 Mkr 
Kompetensstegen 0,4 Mkr 

0,9 Mkr 

Miljönämnden 
Utökning kommunekolog 0,2 Mkr 
Åtgärder kustvårdsplan 0,4 Mkr 

0,6 Mkr 

Summa 2,5 Mkr 
 
Budgetberedningen föreslår ramökning för 

• Tekniska nämnden, förändrad ledningsorganisation VA 0,3 Mkr 
• Socialnämnden, extra lönekompensation Kommunal 0,2 Mkr 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås erhålla ett extra sparbeting på 0,5 Mkr. 
 
Ansökan om investeringsbidrag Torsås Ryttare 
Torsås Ryttare ansöker om bidrag för att kunna iordningställa en parkering söder om 
ridhuset.  
 
Budgetberedningen föreslår avslag för Torsås Ryttares framställan om investerings-
bidrag på totalt 0,1 Mkr. 
 
Kollektivtrafik 
Föreligger förslag att budgeten för kollektivtrafiken samordnas till kommunstyrelsen. 
Detta innebär att Barn- och utbildningsnämndens budget på 3,1 Mkr överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Budgetberedningen framhåller dock att Barn- och utbildningsnämnden får vara med 
att finansiera framtida kostnadsökningar för skolskjutstrafiken. 
 
Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen begär 450 Tkr till budget 2006. Motsvarande belopp 2005 är 400 
Tkr. 
 
Framhålls behov av ytterligare resurser för att kunna leva upp till lagstiftningens in-
tentioner och kraven på god kommunal revisionssed. 
 
Budgetberedningen föreslår oförändrat anslag, dvs 400 Tkr till budget 2006. 
 
 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
 
 
Förslag till förändrad personalbudget 
Vid dagens sammanträde föreslås förändringar i personalbudget 2006. Förändringen 
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innebär att samtliga personalkostnader för chefsgruppen övergår till kommunstyrel-
sens personalbudget och att personalkostnader från det s k sammanhållna kommun-
kontoret övergår från kommunstyrelsen till respektive nämnds personalbudget. 
 
Resultatbudget 2006, plan 2007-2008 
Nedan anges i sammandrag resultatbudget för 2006, plan 2007-2008 enligt aktbilaga. 
 
Nettokostnader Mkr 
 

Bud-
get 

2005 
 

Ram 
2006 

Budget 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Kommunstyrelsen 
Kommunrevision 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och Utbildningsnämnden 
Miljönämnden 
Centrala poster (pensioner m m) 
Reservation nyttjanderättsavtal 
Genomförandekostnader sparpro-
gram 
Budgetberedningen 
Avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnader 
 
Skatter och bidrag 
Finansnetto 
Årets resultat 
 

-65,4 
-0,4 
-1,6 
0,7 
-6,6 

-101,2 
-94,6 
-1,6 
-4,3 
-0,2 
-1,8 

 
0 

-6,5 
-283,5 

 
287,7 
0,2 
4,4 

-66,4 
-0,4 
-1,7 
0,6 
-6,7 

-103,6 
-92,8 
-1,7 
-4,4 

0 
0 
 

-2,0 
-6,2 

-285,3 
 

292,5 
-0,2 
7,0 

-67,7 
-0,4 
-2,5 
-0,8 
-6,4 

-104,4 
-88,2 
-1,9 
-4,4 

0 
0 
 

0 
-6,2 

-282,9 
 

289,8 
0,1 
7,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-289,7 
 

296,9 
-0,2 
7,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-300,1 
 

307,5 
-0,4 
7,0 

 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Budget 2005      Inkl tilläggsanslag. 
Ram 2006          Prel budgetramar beslutade av kommunfullmäk-

tige i juni 2005. 
Budget 2006      Förslag till slutlig budget.  
 
Not: Verksamhetens nettokostnader 
 

 

Kommunstyrelsen (KS) 
Ram 2006 inkl kommunrevision 
Kollektivtrafik från BUN 
Pers kostn IT-tekn från BUN 
Indragning tjänst som teknisk chef 

 
-66,8 
-3,1 
-0,3 
0,6 
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Pers kostn gata/park till TN 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
Pers kostn sammanhållet kommunkontor 
Pers kostn skolchef från BUN 
Pers kostn kultur och bibliotekschef från KFN 
Summa 

0,1 
-0,2 
2,6 
-0,7 
-0,3 

-68,1 
Byggnadsnämnden (BN) 
Ram 2006 
Personalkostnader adm från KS 
Summa 

 
-1,7 
-0,8 
-2,5 

Tekniska nämnden (TN) 
Ram 2006 
Pers kostn gata/park från KS 
Pers kostn adm från KS 
Ledn org VA 
Summa 

 
0,6 
-0,1 
 -1,0 
-0,3 
-0,8 

Kultur- och Fritidsnämnden (KFN) 
Ram 2006 
Pers kostn kultur och bibliotekschef till KS 
Summa 

 
-6,7 
0,3 
-6,4 

Socialnämnden (SN) 
Ram 2006 
Lönekompensation Kommunal 
Pers kostn adm från KS 
Summa 

 
-103,6 
-0,2 
-0,6 

-104,4 
Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) 
Ram 2006 
Kollektivtrafik till KS 
Pers kostn IT-tekn till KS 
Pers kostn skolchef till KS 
Extra sparbeting 
Summa 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
 

 
-92,8 
3,1 
0,3 
0,7 
0,5 

-88,2 
 
 

Miljönämnden (MN) 
Ram 2006 
Pers kostn adm från KS 
Summa 

 
-1,7 
-0,2 
-1,9 

 
 
Investeringsbudget 2006, plan 2007-2008 
För 2006-2008 har ett årligt ”Samlingsanslag” för investeringar per nämnd/förvaltning 
beräknats. ”Samlingsanslaget” omfattar nämndens huvudsakliga verksamhet och 
därmed över tid återkommande investeringar. 
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Kommunfullmäktige beslutade i juni om ”Samlingsanslag” för årliga investeringar på 5 
Mkr. Budgetberedningen föreslår en utökad investeringsram 2006 till 10,7 Mkr. De 
nya riktade investeringsprojekten är 
 
Kommunstyrelsen 
Strategiska mark- och infrastruktursatsningar 5 Mkr 
Renovering av fastigheten Torsås 53:9 (Gula villan) 0,2 Mkr 
 
Tekniska nämnden  
Bergkvara reningsverk (etapp 3) 0,5 Mkr 
 
Budgetberedningen föreslår investeringsbudget 2006-2008 per nämnd enligt nedan. 
 
Nettoinvesteringar, Mkr Budget 

2006 
 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Kommunstyrelsen 5,7 0,5 0,5 
Tekniska nämnden 3,1 2,6 2,6 
Kultur- och Fritidsnämnden 0,1 0,1 0,1 
Socialnämnden 0,6 0,6 0,6 
Barn- och Utbildningsnämnden 0,6 0,6 0,6 
Miljönämnden 0,6 0,6 0,6 
Summa 10,7 5,0 5,0 
 
Miljönämnden har begärt 0,2 Mkr utöver investeringsram 2006 för åtgärder enligt an-
tagen kustvårdsplan. Budgetberedningen föreslår avslag på miljönämndens framstäl-
lan om extra investeringsanslag utöver budgetram 2006. 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
 
Yrkande 
Roland Swedestam föreslår att kommunen genomför en aktieutdelning på 700 Tkr 
från Bergkvara Hamn & Stuveri AB och att kvarvarande 500 Tkr efter skatt  riktas till 
plankostnader för att kunna gå vidare med VA-utbyggnaden i kommunens södra fri-
tidshusområden. 
 
Siv Eriksson yrkar bifall till Roland Swedestams förslag. 
 
Håkan Algotsson, Hans-Olof Berg och Mona Magnusson avvaktar ställningstagande i 
ärendet. 
 

Budgetberedningen beslutar i övrigt föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att heltidstjänsten som teknisk chef indrages, 
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att kommunrevisionen erhåller 0,4 Mkr till budget 2006, 
 
att aktieutdelning på 700 Tkr uttages 2006 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB  
till plankostnader för att kunna gå vidare med VA-utbyggnaden i kommunens södra 
fritidshusområden, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2006, plan 2007-2008, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomi-chef 
Kent Frost för Torsås kommuns räkning under 2006 uppta nya lån för 5 Mkr samt 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2006 till 21,58 per skattekrona, dvs oför-
ändrad utdebitering. 
 
Budgetberedningens behandling 2005-10-25 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om nya beräkningar för LSS-utjämning mellan 
kommuner för år 2006. 
 
Det antecknades att tekniska nämnden 2005-10-25 beslutar att ramökning på 0,3 Mkr 
ska användas till vinterväghållning. 
 
Vidare antecknades att assistent på byggnadsnämnden även tjänstgör gentemot tek-
niska nämnden. 
 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Fr o m 2006 ingår personalkostnader för chefsgruppen i kommunstyrelsens budget. 
Föreslås att personalkostnader för ingenjörstjänst på kommunalteknik återförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid dagens sammanträde diskuterades frågan om inrättande av tjänst som kommun-
ekolog. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Irma Folkesson, c yrkar att barn- och utbildningsnämndens extra sparbeting minskas 
från 0,5 Mkr till 0,2 Mkr. 
 
Ordförande Håkan Algotsson föreslår att frågan hänskjuts för avgörande i kommun-
styrelsen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att budgetberedningen beslutar hän-
skjuta frågan för avgörande till kommunstyrelsen. 
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Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att 0,5 tjänst inrättas som kommunekolog samt 
 
att personalkostnader för ingenjörstjänst på kommunalteknik återförs till  
     kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01 
 
Till budgetberedningens sammanträde 2005-10-25 hade kommunen erhållit en ny 
beräkning för LSS-utjämningen 2006. Den nya beräkningen innebär att kommunens 
intäkter från skatter och bidrag förbättras med 1 Mkr. Budgetberedningens beslut har 
inte tagit hänsyn till denna intäktsförstärkning. 
 

Yrkande, propositioner och votering angående fördelning av 1 Mkr 
 
Hans-Olof Berg, c, Irma Folkesson,c och Mona Magnusson, m yrkar att fördelningen 
av 1 Mkr blir 400 Tkr till plankostnader för att kunna gå vidare med VA-utbyggnad i 
kommunens södra fritidshusområden, 200 Tkr till barn- och utbildningsnämnden för 
minskning av sparbeting, 200 Tkr till socialnämnden för lönekompensation samt 200 
Tkr för oförutsedda utgifter. 
 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Siv Eriksson, s och Christer Söderholm, 
kd yrkar att fördelningen av 1 Mkr blir 300 Tkr till barn- och utbildningsnämnden samt 
700 Tkr till oförutsedda utgifter. 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att fördelningen av 1 Mkr blir 400 Tkr till plankostnader 
för att kunna gå vidare med VA-utbyggnad i kommunens södra fritidshusområden, 
200 Tkr till barn- och utbildningsnämnden för minskning av sparbeting, 200 Tkr till 
socialnämnden för lönekompensation samt 200 Tkr till 1,0 tjänst som kommunekolog. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att avs-
lå Roland Swedestams, s m fl yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till Hans- Olof Bergs, c m fl och nej = bifall till Roland Swe-
destam,s m fl yrkande avgavs 6 st ja-röster och 5 st nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat avslå Roland Swedestams, s m fl yrkande gällande fördelning av 1 
Mkr. 
 
Reservation 
 
Hela S-gruppen samt Christer Söderholm, kd reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Roland Swedestams, s m fl yrkande. 
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Yrkande, propositioner och votering angående aktieutdelning 
 
Roland Swedestam, s yrkar att kommunen genomför en aktieutdelning på 700 Tkr 
från Bergkvara Hamn & Stuveri AB till plankostnader för att kunna gå vidare med VA-
utbyggnad i kommunens södra fritidshusområden. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att avs-
lå Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslag till en aktieutdelning på 700 Tkr från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB och nej = bifall till Roland Swedestams, s yrkande avgavs 6 st ja-röster 
och 5 st nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat avslå  
Roland Swedestams, s yrkande gällande aktieutdelning på 700 Tkr från Berg-kvara 
Hamn & Stuveri AB till plankostnader för att kunna gå vidare med VA-utbyggnad i 
kommunens södra fritidshusområden. 
 
Reservation 
 
Hela S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, s yr-
kande. 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 

Yrkande och propositioner angående kommunekolog 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att 200 Tkr tas till inrättande av heltidstjänst som kom-
munekolog. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Lundgrens, mp yrkande och bud-
getberedningens förslag finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetbered-
ningens förslag att 0,5 % tjänst inrättas som kommunekolog. 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att i måldokument 2006-2008 under barn- och utbild-
ningsnämnden lägga till ”Ge alla elever en trygg och värdig skolmiljö”. 
 
Irma Folkesson, c yrkar att i måldokument 2006-2008 under barn- och utbildnings-
nämnden lägga till ”Ordna en egen särskola i Torsås kommun”. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Jessica Lundgrens, mp och Irma Folkessons, c yrkande.  
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att heltidstjänsten som teknisk chef indrages, 
 
att 0,5 tjänst inrättas som kommunekolog, 
 
att personalkostnader för ingenjörstjänst på kommunalteknik återförs till kom- 
     munstyrelsen, 
 
att kommunrevisionen erhåller 0,4 Mkr till budget 2006, 
 
att fördelning av 1 Mkr blir 400 Tkr till plankostnader för att kunna gå vidare  
     med VA-utbyggnad i kommunens södra fritidshusområden, 200 Tkr till barn- 
     och utbildningsnämnden för minskning av sparbeting, 200 Tkr till social- 
     nämnden för lönekompensation samt 200 Tkr för oförutsedda utgifter, 
 
att godkänna förslag till måldokument att bifogas till Torsås kommuns budget-  
     handlingar med tilläggen Ge alla elever en trygg och värdig skolmiljö samt 
     att Ordna en egen särskola i Torsås kommun, 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2006, plan 2007-2008, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomi-  
     chef Kent Frost för Torsås kommuns räkning under 2006 uppta nya lån för  
     5 Mkr samt 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2006 till 21,58 per skattekrona, dvs 
     oförändrad utdebitering. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-23 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för föreliggande budgetdokument. 
  
Yrkande, propositioner och votering angående kommunekolog 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att 1,0 tjänst inrättas som kommunekolog. 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att tjänsteomfattning på kommunekolog bereds och beslu-
tas i miljönämnden. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens förslag 0,5 
tjänst kommunekolog – Jessica Lundgrens, mp förslag heltid kommunekolog och 
Lena Gustafssons, v förslag att kommunekologtjänstens omfattning ska beredas och 
bearbetas av miljönämnden. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-  
styrelsens förslag 0,5 kommunekologtjänst. 
 
Votering begäres och ordförande förklarar att kommunstyrelsens förslag blir ja-förslag 
i voteringen och kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i huvudvoteringen 
antingen förslag om heltidstjänst kommunekolog eller att tjänstens omfattning över-
lämnas till miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med acklamation att utse förslaget om att överlämna 
ärendet för beslut till miljönämnden, som motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag ja-proposition och Lena Gustafs-
sons, v yrkande nej-proposition.  
 
Avges 30 st ja-röster och 2 st nej-röster samt 1 st avstår. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 0,5 tjänst inrättas som kom-
munekolog. 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 2. 
  
Protokollsanteckning 
 
Jessica Lundgren, mp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 3. 
 
Yrkande, proposition och votering angående aktieutdelning för Bergkvara 
Hamn & Stuveri AB 
 
S-gruppen yrkar att kommunen genomför en aktieutdelning på 700 Tkr från Bergkva-
ra Hamn & Stuveri AB till oförutsedda utgifter. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på s-gruppens yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan s-gruppens yrkande och Håkan Algots-
sons, c yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan Algotssons, c 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c förslag och nej = bifall till S-gruppens 
yrkande avges 15 st ja-röster och 15 st nej-röster samt 3 st avstår. Kommunfullmäk-
tige har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande att avslå s-gruppens 
yrkande. Ordförandes utslagsröst avgör till förmån för Håkan Algotssons, c yrkande. 
 
Reservation 
 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet. 
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Yrkande, proposition och votering angående måldokumentation 
 
Anders Walterson, c, Roland Swedestam, s och Mona Magnusson, m yrkar att styck-
et Styr- och ledning, Ny politisk organisation tas bort ur måldokumen-tationen. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Anders Walterson, c, Roland Swedestam, 
s och Mona Magnussons, m yrkande och kommunstyrelsens förslag finner han att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Anders Walter-
son, c, Roland Swedestam, s och Mona Magnussons, m yrkande avgavs 14 st ja-
röster och 19 st nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Anders 
Walterson, c, Roland Swedestam, s och Mona Magnusson, m yrkande att stycket 
Styr- och ledning, Ny politisk organisation tas bort ur måldokumentationen. 
  
Jessica Lundgren mp yrkar att punkt 3 i Torsås kommuns vision ändras till En attrak-
tiv kommun som genom ett levande miljöarbete sträva efter att bygga ett ekologiskt 
hållbart samhälle för boende och fritid. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Lundgrens, mp yrkande 
och kommunstyrelsens förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Jessica Lund-
grens, mp yrkande avges 18 st ja-röster och 14 st nej-röster samt 1 st avstod. Kom-
munstyrelsen har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet.  
 
Lena Gustafsson, v yrkar att i Nämndsspecifika prioriterade mål 2006 för kommunsty-
relsen lägga till Medverka till att skapa en god bostadsförsörjning.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande 
och kommunstyrelsens förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Lena 
Gustafssons, v förslag att lägga till Medverka till att skapa en god bostadsförsörjning i 
Nämndsspecifika prioriterade mål 2006 för kommunstyrelsen.  
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att i Nämndsspecifika prioriterade mål 2006 för kommun-
styrelsen ändra Styra kommunen mot en långsiktig hållbar utveckling till Styra kom-
munen mot en ekologiskt hållbar utveckling.  
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Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Lundgrens, mp yrkande 
och kommunstyrelsens förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Lena Gustafsson, v yrkar att i Nämndsspecifika prioriterade mål 2006 för kultur- och 
fritidsnämnden ändra Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för ungdomar till 
Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för ungdomar och övrigt föreningsliv i 
kommunen.  
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande 
och kommunstyrelsens förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Lena 
Gustafssons, v yrkande att ändra Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för 
ungdomar till Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för ungdomar och övrigt 
föreningsliv i kommunen.  
  
Lena Gustafsson, v yrkar att i Nämndsspecifika prioriterade mål 2006 för social-
nämnden lägga till Medverka till att barn och ungdomars uppväxtvillkor enligt Barn-
konventionen beaktas i övriga nämnders arbete.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande 
och kommunstyrelsens förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg att i kommande budgetuppföljningar även redovisa 
kostnader och utfall i förhållande till statsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Lena Gustafssons, v yrkan-
de. 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att inför kommande budget redovisa hur pensionsskuld och 
avsättning ska regleras. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Lena Gustafssons, v yrkan-
de. 
 
Kjell Johansson, kd och Hans Wendell, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
budget 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att heltidstjänst som teknisk chef indrages, 
 
att 0,5 tjänst inrättas som kommunekolog, 
 
att personalkostnader för ingenjörstjänst på kommunalteknik återförs till kom 
     munstyrelsen, 
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att kommunrevisionen erhåller 0,4 Mkr till budget 2006, 
 
att fördelning av 1 Mkr blir 400 Tkr till plankostnader för att kunna gå vidare  
     med VA-utbyggnad i kommunens södra fritidshusområden, 200 Tkr till barn- 
     och utbildningsnämnden för minskning av sparbeting, 200 Tkr till social- 
     nämnden för lönekompensation samt 200 Tkr för oförutsedda utgifter, 
 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
att godkänna förslag till måldokument att bifogas till Torsås kommuns budget-  
     handlingar med följande ändringar 
 
      avseende kommunstyrelsen 
 
     att stycket Styr- och ledning, Ny politisk organisation tas bort, 
 
     att lägga till Medverka till att skapa en god bostadsförsörjning, 
  
     avseende barn- och utbildningsnämnden 
 
     tilläggen Ge alla elever en trygg och värdig skolmiljö samt att Ordna en  
     egen särskola i Torsås kommun, 
 
     avseende kultur- och fritidsnämnden 
 
     att ändra Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för ungdomar till  
     Utveckla Torsås Mötesplats som mötesplats för ungdomar och övrigt  
     föreningsliv i kommunen, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2006, plan 2007-2008, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomi-  
     chef Kent Frost för Torsås kommuns räkning under 2006 uppta nya lån för  
     5 Mkr samt 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2006 till 21,58 per skattekrona, dvs 
     oförändrad utdebitering. 
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forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 
Gällande driftbudget efter kommunfullmäktiges beslut: 

Nettokostnader Mkr exkl kapitalkostnader Bokslut Budget Ram Budget
2004 2005 2006 2006

Kommunstyrelsen -63,2 -65,4 -66,4 -68,8
Revision -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Byggnadsnämnden -1,6 -1,6 -1,7 -2,5
Tekniska nämnden 1,6 0,7 0,6 -0,3
Kultur- och Fritidsnämnden -6,5 -6,6 -6,7 -6,4
Socialnämnden -101,0 -101,2 -103,6 -104,6
Barn- och Utbildningsnämnden -96,1 -94,6 -92,8 -88,4
Miljönämnden -1,0 -1,6 -1,7 -1,9
Centrala poster (pensioner m m) -4,1 -4,3 -4,4 -4,4
Omställningskostnader ny städorg -3,2 0 0 0
Reservation nyttjanderättsavtal 0 -0,2 0 0
Genomförandekostnader sparprogram 0 -1,8 0 0
Budgetberedningen 0 0 -2,0 0
Summa -275,5 -277,0 -279,1 -277,7

 
Verksamhetens nettokostnader 
Kommunstyrelsen (KS) inkl kommunrevision 

Budget 2005 

Tilläggsbudget 2005 

Komp löneökn 2,5% 

Valnämnd 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Gymnasial vuxenutbildning 

Kollektivtrafik från BUN 

Pers kostn IT-tekn från BUN 

Indragning tjänst som teknisk chef 

Pers kostn gata/park till TN 

Kalmarsunds gymnasieförbund, generellt statsbidrag 

Pers kostn sammanhållet kommunkontor 

Pers kostn skolchef från BUN 

Pers kostn kultur och bibliotekschef från KFN 

Plankostnader VA-utbyggnad södra fritidshusområden 

KS, oförudsedda kostnader 

Summa 

 

-65,8 

1,3 

-0,5 

-0,1 

-1,0 

-0,7 

-3,1 

-0,3 

0,6 

0,1 

-0,2 

2,1 

-0,7 

-0,3 

-0,4 

-0,2 

-69,2 

Byggnadsnämnden (BN) 

Budget 2005 

Komp löneökn 2,5% + ramjustering 

Personalkostnader adm från KS 

Summa 

 

-1,6 

-0,1 

-0,8 

-2,5 

Tekniska nämnden (TN) 

Budget 2005 

Komp löneökn 2,5% 

 

0,7 

-0,1 
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Pers kostn gata/park från KS 

Pers kostn adm från KS 

Ramökning vinterväghållning 

Summa 

-0,1 

 -0,5 

-0,3 

-0,3 

 
forts § 103/05, Budget 2006, plan 2007-2008 
 

Kultur- och Fritidsnämnden (KFN) 

Budget 2005 

Komp löneökn 2,5% 

Pers kostn kultur och bibliotekschef till KS 

Summa 

 

 

 

 

-6,6 

-0,1 

0,3 

-6,4 

Socialnämnden (SN) 

Budget 2005 

Tilläggsbudget 2005 

Komp löneökn 2,5% 

Lönekompensation Kommunal 

Pers kostn adm från KS 

Summa 

 

-100,0 

-1,2 

-2,4 

-0,4 

-0,6 

-104,6 

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) 

Budget 2005 

Tilläggsbudget 2005 

Komp löneökn 2,5% 

Minskat elevunderlag grundskolan 

Helårseffekt sparbeting 2005 

Kollektivtrafik till KS 

Pers kostn IT-tekn till KS 

Pers kostn skolchef till KS 

Extra sparbeting 

Summa 

 

-95,0 

0,3 

-2,1 

2,0 

2,0 

3,1 

0,3 

0,7 

0,3 

-88,4 

Miljönämnden (MN) 

Budget 2005 

Tilläggsbudget 2005 

Ramjustering 

Pers kostn adm från KS 

Summa 

 

-1,2 

-0,4 

-0,1 

-0,2 

-1,9  
 

  Resultatbudget 
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Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2004 2005 2006 2007 2008

Nettokostnader -275,5 -277,0 -277,7 -284,8 -295,2
Jämförelsestörande poster -111,7 0 0 0 0
Avskrivningar -7,1 -6,5 -6,2 -6,0 -6,0
Verksamhetens nettokostnader -394,3 -283,5 -283,9 -290,8 -301,2

Skatteintäkter 188,3 201,1 211,1 219,5 228,1
Generella statsbidrag och utjämning 87,2 86,6 79,7 78,4 80,4
Finansiella intäkter 7,5 4,2 4,0 4,0 4,0
Finansiella kostnader -3,6 -4,0 -3,9 -4,1 -4,3
Resultat före extraordinära poster -114,9 4,4 7,0 7,0 7,0

Extraordinära intäkter 111,7 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat -3,2 4,4 7,0 7,0 7,0  
 

Exp till: 

Samtliga nämnder, Ekonomikontoret
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KF § 104/05  
KS § 198/05  
AU § 231/05  
AU § 220/05  
AU § 197/05  
KS § 104/05   
AU § 141/05  
AU § 122/05 05/KS0006 
Bildande av räddningstjänstförbund Torsås - Emmaboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om planeringsmötet 2005-09-02 med 
Räddningstjänsten i Emmaboda.  
 
Arbetet fortlöper och nästa möte med arbetsgruppen sker 2005-09-29 och  re-
ferensgruppen 2005-10-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en informerar från planeringsmötet i Emma-
boda 2005-09-29. 
 
Arbete fortlöper om räddningstjänstens framtida organisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-04: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-18 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar förslag på förbundsordning och av-
siktsförklaring för Räddningstjänstförbundet Sydost (Emmaboda – Torsås 
Räddningstjänst). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-18: 
 
att notera informationen. 
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forts § 104/05, Bildande av räddningstjänstförbund Torsås – Emmaboda 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01 
 
Räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås kommuner har sedan flera år 
delat ledningsresurser. Genom vakanser i ledningsorganisationen under sena-
re tid har detta samarbete fördjupats samtidigt som ledningsorganisationen inte 
har varit bemannad fullt ut. 
 
Ett nytt läge uppstod när räddningschefen i Emmaboda aviserade att han skul-
le lämna sin anställning i kommunen från och med 2005-07-01. 
 
Kommunledningarna i de två kommunerna har därför fört diskussioner om hur 
det framtida samarbete om räddningstjänsten kan utformas för att garantera 
resurser, kvalitet och kompetens inom räddningstjänstens verksamhetsområde 
i de två kommunerna. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om möten med räddningstjänstper-
sonalen i Torsås och Emmaboda samt från MBL-förhandlingen med de fack-
liga företrädarna. 
 
Förslag på förbundsordning och avsiktsförklaring för Räddningstjänstförbundet 
Sydost (Emmaboda – Torsås Räddningstjänst) föreligger. 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar att avsiktsförklaringen kompletteras med  
”Reversräntan fastställs för respektive år” . 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagen förbundsordning och avsiktsförklaring med kom- 
     plettering ”Reversräntan fastställs för respektive år” samt 
 
att tillsammans med Emmaboda kommun, fr o m 2006-01-01 bilda ett gemen- 
     samt räddningstjänstförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreslagen förbundsordning och avsiktsförklaring med kom- 
     plettering ”Reversräntan fastställs för respektive år” samt 
 
att tillsammans med Emmaboda kommun, fr o m 2006-01-01 bilda ett gemen- 
     samt räddningstjänstförbund, 
 
att uppdra åt valberedningen utse 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare till  
     räddningstjänstförbundet. 
----- 
Exp till: 
Emmaboda kommun, Torsås Räddningstjänst samt Valberedningen    
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KF § 105/05 
AU § 250/05 
VN § 1/05 
KS § 212/05 
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. 
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forts § 105/05, Valdistriktsindelningen vid valen 2006 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-06-15: 
 
Meddela länsstyrelsen att valdistriktsindelningen bör vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01: 
 
Länsstyrelsen Kalmar län överväger att ändra kommunens valdistriktsindelning 
på så sätt att Torsås 3:e valdistrikt sammanläggs med Torsås 4:e valdistrikt. 
 
Länsstyrelsen emotser kommunfullmäktiges yttrande över Länsstyrelsens för-
slag senast 2005-11-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om ett yttrande till  
     Länsstyrelsen. 
 
Valnämndens behandling 2005-11-08 
 
Skrivelse från Länsstyrelsens föreligger med förslag att ändra kommunens val-
distriktsindelning på så sätt att Torsås 3:e valdistrikt sammanläggs med Torsås 
4:e valdistrikt. 
 
Länsstyrelsen emotser kommunfullmäktiges yttrande över Länsstyrelsens för-
slag senast 2005-11-25. 
 
Valnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att föreslå Länsstyrelsen att Torsås 3:e valdistrikt sammanläggs med dels 
     Torsås 1:a valdistrikt samt Torsås 4:e valdistrikt enligt bifogat kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att föreslå Länsstyrelsen att Torsås 3:e valdistrikt sammanläggs med dels 
     Torsås 1:a valdistrikt samt Torsås 4:e valdistrikt enligt bifogat kartutdrag. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
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forts § 105/05, Valdistriktsindelningen vid valen 2006 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att föreslå Länsstyrelsen att Torsås 3:e valdistrikt sammanläggs med dels 
     Torsås 1:a valdistrikt samt Torsås 4:e valdistrikt enligt bifogat kartutdrag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KF § 106/05  
KS § 203/05  
AU § 227/05 05/KS0052 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning tom 2005-10-10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereda av de kommunala för-
valtningarna per den 10 oktober 2005. 
 
1. Medborgarförslag – Politikerna upphör med att bryta mot kommunallagen  
    (KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället korrekt  
    information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat, 
 
2. Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering, 
 
3. Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser, 
 
4. Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn, 
 
5. Medborgarförslag – Nationaldagsfirande, 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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KF § 107/05  
KS § 204/05  
AU § 228/05 05/KS0051 
Redovisning av motioner under handläggning tom 2005-10-10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereda av de kommunala förvalt-
ningarna per den 10 oktober 2005. 
 
1. Motion – Starkare medborgarförslag, 
 
2. Motion – Planera för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås  
    kommun.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 
 
Ledamot Christer Söderholm, kd föreslår att interpellationer som ej är besvara-
de ska redovisas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i fortsättningen ska även interpellationer som ej är besvarade redovisas,  
 
i övrigt notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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KF § 108/05  
KS § 205/05  
AU § 219/05  
KF § 29/05  
KS § 67/05  
AU § 26/05  
KF § 57/04 04/KS0176 
Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående hemkompostering från Leif Lindberg föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Vid dagens arbetsutskott presenterar teknisk chef Rune Fransén ett förslag till 
svar på medborgarförslaget. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-01-18 § 4 att anta teknisk chef Rune Fran-
séns förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna tekniska nämndens förslag till svar på inlämnat medborgar- 
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Lars Sjöholm, mp, med instämmande av Lena Gustafsson, v, yrkar återremiss 
till kommunstyrelsen. 
 
Irma Folkesson, c yrkar att förslaget även remitteras till miljönämnden. 
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forts § 108/05, Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering 
  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning till kommunstyrelsen, 
 
att med tillägget att ärendet remitteras även till miljönämnden för beredning. 
 
Kommunstyrelsen behandling 
 
Miljönämndens protokoll 2005-06-16 föreligger. 
 
Ledamot Roland Swedestam yrkar bifall till Rune Franséns förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut, att överlämna tekniska nämndens förslag till svar på  
     inlämnat medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut, att överlämna tekniska nämndens förslag till svar på  
     inlämnat medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vidhålla tidigare beslut, att överlämna tekniska nämndens förslag till svar på  
     inlämnat medborgarförslag. 
 ----- 
Exp till: 
Leif Lindberg 
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KF § 109/05  
KS § 206/05  
AU § 142/05  
KF § 30/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Politikerna upphör med att bryta mot kommunallagen 
(KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället kor-
rekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående politikerna upphör med att bryta mot kommunalla-
gen (KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället kor-
rekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat från Bert 
Appert föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att inhämta yttrande över inlämnat medborgarförslag från revisionen och 
     ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01 
 
Arbetet med att skapa balans i kommunens ekonomi har pågått under 2003 
och 2004 och gett till resultat att delårsbokslut 2005 prognostiserar ett resultat 
om drygt 5 Mkr samt att budget 2006 följer resultatmålet 7 Mkr vilket är enligt 
den av kommunfullmäktige antagna åtgärdsplanen. 
 
I övrigt hänvisas till yttrande från revision och ekonomichef samt det lagakraft- 
vunna beslut om godkännande och ansvarsfrihet avseende årsredovisning som 
kommunfullmäktige har tagit. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert 
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KF § 110/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Promenadväg runt Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående promenadväg runt Vallermansgöl från Bengt Ny-
hammar föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, tekniska nämnden  
     och kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 111/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istäl-
let gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istället gör 
en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl från Ulf-Peter Ro-
senblad föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 48 av 49   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-23 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KF § 112/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 från Bert Appert föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 113/05 05/KS0190 
Information om kommunfullmäktiges decembersammanträde 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informeras om kommunfullmäktiges decembersammanträde 2005 äger rum i 
Bergkvara skolas bespisningslokal onsdagen den 14 december 2005 kl 18.00.  
Efteråt serveras julbord på Dalskärs Sjökrog. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att notera informationen. 
----- 
 

 


