TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Plats och tid

Torskolans matsal, Torsås
2007-03-28, 18.30 – 22.40

Beslutande

Enligt deltagarlista

Övriga deltagande

Kent Frost, tf kommunchef, föredragande, sekreterare

Utses att justera

Tomas Olsson

Justeringens

Kommunledningskontoret, Torsås 2007-04-02

Anna-Lena Johansson

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Kent Frost

Paragrafer 11 - 31

Ordförande

Ann-Britt Mårtensson

Sten Bondesson
§ 16

Justerande

Tomas Olsson

Anna-Lena Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2007-03-28

Datum för anslags
uppsättande

2007-04-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Kent Frost

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-04-24

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 11/07
Polisbesök

07/KS0004

Ärendebeskrivning
Länspolismästare Olof Ersgård, chef för den operativa avdelningen Ulf Ericsson samt
närpolischef Owe Martinsson lämnar information om polisens verksamhet på nationell,
regional och lokal nivå. Vid sammanträdet redovisades bl a långsiktig brottsutveckling
i Torsås kommun jämfört med Högsby och Emmaboda 1996-2006.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s framhöll vikten av att Torsås
kommun framöver tilldelas fler poliser.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 12/07
Allmänhetens frågestund

07/KS0004

Ärendebeskrivning
Ann-Mari Olsson frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s och
företrädare för Torsåspartiet om konsekvenserna för planerade ramförändringar för
barn- och utbildningsnämnden på 2 Mkr för år 2007 och 2 Mkr för år 2008.
Roland Swedestam redovisar att barn- och utbildningsnämnden i sina
konsekvensbeskrivningar lämnat två alternativa besparingsförslag samt att
ramförändringarna ska kopplas till elevminskningar på grundskolan och ökade behov
inom förskolan. Leif Lindberg, tp framhåller bl a att barn- och utbildningsnämnden i
jämförelse med andra kommuner har höga kostnader för sin skolverksamhet. Vidare
framhåller Leif Lindberg behovet av friskola och att en extern konsult anlitas med
utredningsuppdrag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden.
Helen Sandberg-Heed frågar kommunstyrelsens ordförande om det inte är dyrt med
tomma bussar på loven. Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam med
instämmande från kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson bekräftar dåligt
utfall för kollektivtrafiken och att detta kommer att utvärderas inför kommande
upphandling av kollektivtrafik.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF 13/07
Kungörelse – Taxa för skollokaler

06/KS0174

Kommunfullmäktige beslutar:
att ärendet utgår från föredragningslistan p g a behov av ytterligare beredning.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 14/07
Bokslutsrapport 2006

07/KS0035

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde lämnar tf kommunchef Kent Frost kompletterande
information till utdelad bokslutsrapport 2006 för Torsås kommun.
Det antecknas att årsredovisning 2006 för Torsås kommun kommer att behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2007.
Kommunfullmäktige beslutar:
notera bokslutsrapport 2006 för Torsås kommun.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 15/07
KS § 68/07
AU § 116/07
AU § 115/07
Besparingskrav 2007

07/KS0048

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18 § 183, att sparbeting för 2007 ökas till 3,5
Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda åtgärder för kostnadsneddragningen vid
varje månadsuppföljning.
Kommunchef Tommy Nyberg har utifrån fattade politiska beslut fördelat sparbetinget
för år 2007 på respektive förvaltning.
Arbetsutskottets behandling 2007-03-14
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-03-06 § 115, att anta förslag till
besparingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, IT-effektivisering 150 000
kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-03-07 § 19, att i avvaktan på
Kommunfullmäktiges beslut angående den nya ledningsorganisationen och dess
besparingseffekt som kommer nämnden tillhanda, återkomma med sparförslag i ett
senare skede.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-03-08 § 23, att fastställda budgetramar för
barn- och utbildningsnämnden för år 2007 till 92,1 Mkr.
Socialnämnden beslutar 2007-03-08 § 25, att ställa sig bakom förslag till
kostnadsminskning 0,5 ekonomibiträdestjänst, att avvisa förslaget om höjning av
kostpriset då en höjning skedde vid årsskiftet, att avvisa förslag om hyreshöjning på
särskilt boende då nuvarande boendestandard inte kan motivera en höjning samt att
ställa sig positiva till att intensifiera arbetet avseende årsarbetstid, förändrad
tvätthantering samt översyn av hantering av förbrukningsartiklar.
Miljönämnden beslutar 2007-03-08 § 15, att med hänsyn till det breda ansvarsområdet
och de aktuella tillsynsbesöken från länsstyrelsen, länsveterinären och livsmedelsverket
över kommunens ansvar är det inte möjligt att genomföra någon besparing, att det
behövs mer pengar till miljönämndens verksamhet 2007, ytterligare 150 000 kronor
samt om kommunen tillser att antag naturvårdsplanen i Kommunfullmäktige före 30
mars 2007 kan en intäkt om cirka 55 000 kronor erhållas inom ramen för lokala
naturvårdspengar från länsstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 15/07, Besparingskrav 2007

Tekniska nämnden beslutar 2007-03-09 § 36, att vidhålla tekniska nämndens gällande
budgetram för år 2007.
Yrkande, proposition och votering
S-gruppen tillsammans med v-gruppen yrkar ändring av besparingskravet enligt
följandel:
Barn- och utbildningsnämnden, 2 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden, 250 Tkr
Socialnämnden, 250 Tkr
Miljönämnden, 150 Tkr
Tekniska nämnden 350 Tkr
Byggnadsnämnden 100 Tkr
Kommunstyrelsen 400 Tkr
Totalt 3,5 Mkr
Alliansen yrkar nytt budgetförslag 2007 enligt följande:
Resultat:
Beting stryks

Krav ny kostorganisation helår 0,5

+ 4, 8 Mkr
- 3,5 Tkr
+ 1,3 Mkr

+ 0,3 Mkr
+ 1,6 Mkr

Avsättning Hallagärde - 0,5 Mkr
Avsättning TFAB
- 0,6 Mkr
Budget resultat
+ 0,5 Mkr
Vid av ordförande ställd proposition mellan s-gruppen och v-gruppens yrkande och
alliansens yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt s-gruppen och vgruppens yrkande varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt s-gruppen och v-gruppens yrkande och nej = alliansens
yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att ändra
besparingskravet enligt S-gruppen och v-gruppens yrkande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 15/07, Besparingskrav 2007
Reservation
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att ändra besparingskravet enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden, 2 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden, 250 Tkr
Socialnämnden, 250 Tkr
Miljönämnden, 150 Tkr
Tekniska nämnden 350 Tkr
Byggnadsnämnden 100 Tkr
Kommunstyrelsen 400 Tkr
Totalt 3,5 Mkr
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20
Skrivelse med namnunderskrifter föreligger från föräldrar med barn födda 2002, till
förslaget att hösten 2007 förlägga verksamheten för kommunens samtliga femåringar i
lokaler i Torskolan.
Yrkande, propositioner och votering
Torsåspartiet yrkar nytt sparförslag enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden, 2,0 Mkr
Byggnadsnämnden, 0,1 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden, 0,15 Mkr
Kommunstyrelsen, 0,5 Mkr
Socialnämnden, 0,25 Mkr
Totalt 3,0 Mkr
Håkan Algotsson, c med instämmande av övriga i alliansen yrkar att sparförslaget styrks
med tillägget att ledningsgruppen hämtar in sparbetinget motsvarande 1,6 Mkr på
respektive förvaltningar och återrapporterar därefter till arbetsutskottet.
Roland Swedestam, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 15/07, Besparingskrav 2007
Sammanträdes ajourneras klockan 19.00 och återupptas igen klockan 19.10.
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag –
alliansens förslag och Torsåspartiets förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag
varvid votering begärs.
Votering begärs och ordförande förklarar att arbetsutskottets förslag blir ja-förslag i
huvudvoteringen. Kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvoteringen
blir antingen Torsåspartiets förslag eller alliansens förslag.
Vid votering där ja = enligt Torsåspartiets förslag och nej = enligt alliansens förslag
avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat utse
alliansens förslag till motförslag till huvudvoteringen.
Vid huvudvotering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt alliansens
förslag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt
alliansens förslag, att sparförslaget styrks med tillägget att uppdra åt ledningsgruppen
hämta in sparbetinget motsvarande 1,6 Mkr på respektive förvaltningar och därefter
återrapportera till arbetsutskottet.
Reservation
S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att sparförslaget på 3,5 Mkr stryks med tillägget att uppdra åt ledningsgruppen hämta in
sparbetinget motsvarande 1,6 Mkr på respektive förvaltningar, därefter återrapportera till arbetsutskottet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 15/07 Besparingskrav 2007

Kommunfullmäktiges behandling 2007-03-28
Tf kommunchef Kent Frost föredrar ärendet.
Yrkande, propositioner och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar med instämmande av Lena
Gustavsson, v bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med sparbeting på
3,5 Mkr för år 2007.
Håkan Algotsson, c med instämmande av övriga i alliansen yrkar att sparförslaget stryks
med tillägget att ledningsgruppen hämtar in sparbetinget motsvarande 1,6 Mkr på
respektive förvaltningar och återrapporterar därefter till arbetsutskottet
Torsåspartiet yrkar nytt sparförslag från tidigare 3 Mkr till 3,5 Mkr enligt följande:
Barn- och Utbildningsnämnden 2,0 Mkr
Byggnadsnämnden 0,1 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,15 Mkr
Kommunstyrelsen 1 Mkr, utökning 0,5 Mkr jämfört med tidigare förslag
Socialnämnden 0,25 Mkr
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag – alliansens förslag och Torsåspartiets nya förslag på 3,5 Mkr.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag varvid votering begärs.
Votering begärs och ordförande förklarar att arbetsutskottets förslag blir ja-förslag i
huvudvoteringen. Kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i huvudvoteringen
blir antingen Torsåspartiets förslag eller alliansens förslag.
Vid votering där ja = enligt Torsåspartiets förslag och nej= enligt alliansens förslag
avges 18 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat utse
Torsåspartiets förslag till motförslag till huvudvoteringen.
Vid huvudvotering där ja= enligt kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag och nej =
enligt Torsåspartiets förslag avges 11 ja-röster, 7 nej-röster och 16 avstår.
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 15/07 Besparingskrav 2007

Reservation
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa ramförändringar 3,5 Mkr i driftbudgeten 2007 med fördelning per nämnd
enligt följande:
Kommunstyrelsen 0,4 Mkr
Byggnadsnämnden 0,1 Mkr
Tekniska nämnden 0,35 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,25 Mkr
Socialnämnden 0,25 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden 2 Mkr
Miljönämnden 0,15 Mkr
---Exp till:
Samtliga nämnder
Ekonomichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 16/07
KS § 59/07
AU § 70/07
AU § 30/07
07/KS0010
Information gällande Vågens verksamhet, feriearbetande ungdom
Ärendebeskrivning
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.
En ny regeringsproposition ska presenteras till våren och ett av frågetecknen är vad den
nya jobb- och utvecklingsgarantin kommer att innehålla och vad kommunernas roll och
ansvar blir.
Vågen är underställd kommunstyrelsen och ska erbjuda både meningsfull sysselsättning
och möjligheter till kompetensutveckling.
För närvarande finns cirka 30 personer vid Vågen varje vecka. Cirka hälften av dessa
kommer via omsorgen och den verksamhet som Kontaktgruppen bedriver.
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23:
att uppdra åt verksamhetsansvarig Ann-Britt Mårtensson att ta fram en analys över
tänkbara effekter med anledning av den nya regeringsproposition som presenteras till
våren samt
att redovisa en lösning för kommunens feriearbetare under sommaren 2007,
i övrigt notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson redovisar en analys över
anställningar samt tänkbara effekter med anledning av den nya regeringspropositionen.
Ann-Britt Mårtensson initierar frågan om Arbetsmarknadsenhetens driftöverskott för
2006 kan överförs till kompletteringsbudget för 2007 och därmed finansiera cirka 50
feriearbetande ungdomar födda 1989 – 1990.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig positiva till att bedriva sysselsättning för feriearbetande ungdomar födda
1989 – 1990 i minst samma utsträckning som tidigare samt
att beslut gällande finansiering tas vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-02-27.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning 16/07, Feriearbetande ungdom

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar:
att ställa sig positiva till att bedriva sysselsättning för feriearbetande ungdomar födda
1989 – 1990 i minst samma utsträckning som tidigare samt
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor till att bedriva sysselsättning för
feriearbetande ungdomar födda 1989 – 1990 i minst samma utsträckning som
tidigare.
Kommunfullmäktiges behandling 2007-03-28
Lena Gustavsson, v yrkar att tidigare statsbidragsregler, där ungdomar med
funktionshinder ska prioriteras ska tillämpas även nu.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam yrkar bifall till både
kommunstyrelsens förslag och Lena Gustavssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ställa sig positiva till att bedriva sysselsättning för feriearbetande ungdomar födda
1989 – 1990 i minst samma utsträckning som tidigare,
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor till att bedriva sysselsättning för
feriearbetande ungdomar födda 1989 – 1990 samt
att tidigare statsbidragsregler, där ungdomar med funktionshinder ska prioriteras ska
tillämpas även nu.
----Exp till:
Ekonomichefen
Ann-Britt Mårtensson, Vågen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 17/07
KS § 33/07
AU § 13/07
Bemanning inom äldreomsorgen

06/KS0090

Ärendebeskrivning
Två faktorer har aktualiserat bemanningen (undersköterska/vårdbiträde) inom
äldreomsorgens verksamhetsområde i Torsås kommun. Dels den nya
arbetstidslagsstiftningen om 11-timmars dygnsvila och dels den metod för
resursfördelning som har provats inom socialförvaltningen under hösten.
Från och med 2007-01-01 ingår EU:s arbetstidsregler i den svenska arbetstidslagen. För
socialförvaltningens del betyder detta att arbete var tredje helg och till och med arbete
två helger av fem inte kan behållas.
Under hösten 2006 har förvaltningen påbörjat arbetet med ett resursfördelningssystem.
Arbetet visar att totalt kan en underbannad äldreomsorgsverksamhet i Torsås kommun
befaras. Mätningarna måste genomföras ett antal gånger innan det slutliga resultatet
fastställs.
Förhållandena måste tydliggöras för kommunstyrelsen. För socialnämnden medför detta
stora svårigheter att lösa detta inom den givna budgetramen för 2007.
2007-01-01 saknas det nio tjänster inom äldreomsorgen, med anledning dels av ny
lagstiftning och dels ökad omsorgstyngd. Av de orsakerna har förslag lagts om att
avveckla poolverksamheten och överföra den personalen till enheterna.
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 86 att föreslå kommunfullmäktige att
kompensera socialnämnden ekonomiskt motsvarande 1,0 årsarbetare i 2007 års budget
med anledning av förändrade regler i arbetstidslagen från och med 2007-01-01 samt att
inför budget 2008 äska pengar för att möjliggöra ett återinsättande av poolverksamheten.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att hänskjuta frågan om inrättande av en ny tjänst till kompletteringsbudgeten,
att i övrigt till budgetberedningen hänskjuta socialnämndens behov av medel för
ytterligare personalförstärkningar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 17/07, Bemanning inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att hänskjuta frågan om inrättande av en ny tjänst till kompletteringsbudgeten,
att i övrigt till budgetberedningen hänskjuta socialnämndens behov av medel för
ytterligare personalförstärkningar.
Kommunfullmäktige beslutar:
att hänskjuta frågan om inrättande av en ny tjänst till kompletteringsbudgeten,
att i övrigt till budgetberedningen hänskjuta socialnämndens behov av medel för
ytterligare personalförstärkningar.
----Exp till:
Socialnämnden
Ekonomichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 18/07
KS § 47/07
AU § 31/07
Taxa, Yttre tjänst inom Vågens verksamhetsområde

07/KS0020

Ärendebeskrivning
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Yttre tjänst erbjuds pensionärer boende i Torsås kommun. Tjänsten kan bestå av att
utföra arbeten enligt följande:
Sommarhalvåret
* gräsklippning, trädgårdsarbete i mindre omfattning
Vintertid
* snöröjning och halkbekämpning
Taxa 100 kronor/timme exklusive mervärdesskatt.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta föreslagen taxa för yttre tjänst.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta föreslagen taxa för yttre tjänst inom Vågens verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta föreslagen taxa för yttre tjänst inom Vågens verksamhetsområde.
----Exp till:
Ann-Britt Mårtensson, Vågen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 19/07
VB § 1/07
KF § 150/06
VB § 10/06

06/KS0213

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse:
Styrelse för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2007-2010
Ordinarie

Ersättare

S

Rune Ivholm
Bidalite 128
385 95 TORSÅS

S

Magnus Holmebrant
Badhusgatan 9 D
385 30 TORSÅS

Tp

Leif Lindberg
Smedgränd 6
385 42 BERGKVARA

Tp

Bert Appert
Gummebovägen 7
385 40 BERGKVARA

C

Anders Pettersson
Österbrogatan 5
385 30 TORSÅS

M

Lena Peribert
Fastlycke 105 B
385 97 SÖDERÅKRA

C

Jörgen Johansson
Laduryd 303
385 98 BERGKVARA

C

Vakant

M

Bo Lindström
Torpgatan 17
385 31 TORSÅS

S

Peter Ludvigsson
Ragnabovägen 16
385 94 BERGKVARA

Ordförande: Bo Lindström
Vice ordförande: Jörgen Johansson
Mona Magnusson, m reserveras sig skriftigt mot beslutet.
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-14
Skrivelse från Bo Lindström, m angående den kandiderande posten som ordförande i
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB föreligger.
Yrkande, propositioner och votering
Mona Magnusson, m med instämmande av Jessica Rydell, mp yrkar återremittering av
ärendet med motiveringen till den skrivelse som inkommit från Bo Lindström samt att
socialdemokraterna har valt en moderat medlem till ordförande då moderaterna inte har
någon ordinarie plats i styrelsen.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 19/07, Styrelsen för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB
2007-2010
Roland Swedestam, s yrkar att partibeteckningen ”m” tas bort framför Bo Lindström.
Vid av ordförande ställd proposition mellan valberedningens förslag och Mona
Magnussons, m med instämmande av Jessica Rydells, mp yrkande finner hon att
kommunfullmäktige beslutat enligt valberednings förslag varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt valberedningens förslag och nej = enligt Mona Magnussons,
m med instämmande av Jessica Rydells, mp yrkande avges 17 ja-röster och 17-nejröster. Lottdragning avgör till förmån för Mona Magnussons, m med instämmande av
Jessica Rydells, mp yrkande att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-14:
att ärendet återremitteras för ny beredning.
Valberedningens behandling 2007-03-15
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse:
Styrelse för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2007-2010
Ordinarie

Ersättare

S

Peter Ludvigsson
Ragnabovägen 16
385 94 BERGKVARa

S

Bernt Nykvist
Rågvägen 9
385 41 BERGKVARA

S

Rune Ivholm
Bidalite 128
385 98 TORSÅS

S

Magnus Holmebrant
Badhusgatan 9 D
385 30 TORSÅS

Tp

Leif Lindberg
Smedgränd 6
385 42 BERGKVARA

Tp

Bert Appert
Gummebovägen 7
385 40 BERGKVARA

C

Hans-Peter Ludwig
Kärleksvägen 7
385 51 SÖDERÅKRA

M

Lena Peribert
Fastlycke 105 B
385 97 SÖDERÅKRA

C

Jörgen Johansson
Laduryd 303
385 98 BERGKVARA

M

Vakant

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 19/07, Styrelsen för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB
2007-2010

Ordförande: Peter Ludvigsson
Vice ordförande: Jörgen Johansson
Kommunfullmäktige beslutar utse:
Styrelse för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2007-2010
Ordinarie

Ersättare

S

Peter Ludvigsson
Ragnabovägen 16
385 94 BERGKVARA

S

Bernt Nykvist
Rågvägen 9
385 41 BERGKVARA

S

Rune Ivholm
Bidalite 128
385 98 TORSÅS

S

Magnus Holmebrant
Badhusgatan 9 D
385 30 TORSÅS

Tp

Leif Lindberg
Smedgränd 6
385 42 BERGKVARA

Tp

Bert Appert
Gummebovägen 7
385 40 BERGKVARA

C

Hans-Peter Ludwig
Kärleksvägen 7
385 51 SÖDERÅKRA

M

Lena Peribert
Fastlycke 105 B
385 97 SÖDERÅKRA

C

Jörgen Johansson
Laduryd 303
385 98 BERGKVARA

M

Anders Palmer
Kabbetorp 205
385 98 BERGKVARA

Ordförande: Peter Ludvigsson
Vice ordförande: Jörgen Johansson
----Exp till:
TBAB/TFAB
Berörda ledamöter
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 20/07
KS § 35/07
AU § 55/07
07/KS0030
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2003-10-22 § 80 ordning för inkallande av ersättare i
nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
1. I första hand den personliga ersättaren
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (c, m, fp, kd), inkallas
ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i första hand, när det gäller
”3-parti-gruppen” (s, v, tp) inkallas ersättare från denna grupp, med yngst i första
hand
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst i
första hand.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, för vilka
bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12 – 17 §§ är tillämpliga, ska inkallas enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, för vilka
bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12 – 17 §§ är tillämpliga, ska inkallas enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, för vilka
bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12 – 17 §§ är tillämpliga, ska inkallas enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
----Exp till:
Samtliga nämnder och styrelser
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 21/07
KS § 36/07
AU § 56/07
07/KS0030
Ordning för inkallande av Torsås kommuns ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2003-10-22 § 80 ordning för inkallande av ersättare i
nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
1. I första hand den personliga ersättaren
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (c, m, fp, kd), inkallas
ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i första hand, om det gäller
”3-parti-gruppen” (s, v, tp) inkallas ersättare från denna grupp, med yngst i första
hand
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst i först
a hand.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att princip för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag även ska gälla Torsås kommuns företrädare i Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att princip för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag även ska gälla Torsås kommuns företrädare i Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beslutar:
att princip för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag även ska gälla Torsås kommuns företrädare i Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
----Exp till:
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 22/07
KS § 42/07
AU § 1/07
07/KS0016
Kommunal krishantering 2007, Fastställa reglemente
Ärendebeskrivning
Säkerhetsansvarig Mona Wollinger föredrar ärendet.
En ny lag (2006:544) ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid höjd beredskap gäller från 2006-09-01. Lagen ersätter
lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om civilt försvar.
Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.
Med lagen får således kommunerna tillkommande uppgifter:
* en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser
* ansvar för utbildning och övning av förtroendevalda och anställda
* krav att rapportera till såväl regional som central nivå om krisberedskapsläget samt
kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser
* verka för samordning inom kommunens hela geografiska område.
De nya uppgifterna införs i kommunerna under en uppbyggnadsperiod på tre år räknat
från 2006-01-01. Statens ersättning till kommunerna gäller också från detta datum.
En riskhanteringsgrupp med sakkunniga från respektive verksamhetsområde kommer att
bildas samt att den riskhanteringsgrupp som finns idag kommer att omstruktureras så att
fler förvaltningar blir representerade.
Förslag på reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd föreligger.
Arbetsutskottet beslutar:
att arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys följer föreslagen plan,
att riskhanteringsgruppen blir styrgrupp för detta arbete,
att uppdra åt säkerhetssamordnare tar fram ett förslag på en riskhanteringsgrupp.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att fastställa reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 22/07, Kommunal krishantering 2007, Fastställa reglemente

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att fastställa reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd.
----Exp till:
Samtliga nämnder
Säkerhetsansvarig Mona Wollinger

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 23/07
KS § 51/07
06/KS0088
AU § 21/07
Granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – Kommunalförbundet
Kalmarsundsregionens Renhållare
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport per den 31 augusti 2006. En översiktlig granskning
är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning.
Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som utarbetats av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.
Revisorerna bedömer att:
* delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen, men delårsrapporten kan utvecklas ytterligare,
* det i kommunalförbundets budget saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning
ska uppnås både utifrån ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv. Vi kan som
en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del,
* ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut eftersom medlemskommunerna
garanterar att skuta till pengar vid ett eventuellt underskott.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera granskning samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.
---Exp till:
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 24/07
KS § 22/07
KF § 124/06
KS § 205/06
AU § 228/06
AU § 148/06
Val av föreningen Kommuner i Sydost 2007-2010

06/KS0122

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29 § 124 att Torsås kommun ska vara medlem i
föreningen Kommuner i sydost. Föreningen syftar till att arbeta för gemensam
landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-program, vara en pådrivande kraft i
den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige samt i övrgit främja samarbete mellan
medlemskommunerna. Medlemskommunerna är Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd,
Torsås och Uppvidinge.
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse följande ledamöter och ersättare till föreningen Kommuner i Sydost:
Ledamöter

Ersättare

S Roland Swedestam
Tjärekulla 104
385 93 Torsås

Tp Bert Appert
Gummebovägen 7
385 40 Bergkvara

C Håkan Algotsson
Gunnarstorp 124 Ekskogen
385 97 Söderåkra

M Mona Magnusson
Appleryd 110
385 93 Torsås

Bolagsstämman
S Ann-Britt Mårtensson
Beckgatan 6
385 41 Bergkvara

C Sten Bondesson
Öjebomåla 105
385 92 Gullabo

att delge kommunfullmäktige vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar:
notera delgivningen för val av föreningen kommuner i Sydost 2007-2010.
----Exp till:
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd och Uppvidinge kommun
Berörda ledamöter

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 25/07
Medborgarförslag – Adolfssons före detta trädgårdsmästeri
Ärendebeskrivning
Föreligger medborgarförslag från Jan-Erik Persson, Torsås enligt följande:
På Walfrid Adolfssons före detta trädgårdsmästeri växer mycket äppelträd, päronträd,
plommonträd, körsbär - plommon m m. Jag har varit och provsmakat på frukten. Det är
goda fina sorter. Låt hyresgäster som bor i kommunen och inte har någon trädgård
tillvarata frukten. Det är många barnfamiljer som bor i hyreshus. Jag erbjuder mig att
städa bort allt skrot som ligger i backen.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna inkommet medborgarförslag gällande Adolfssons före detta
trädgårdsmästeri till kommunstyrelsen för beredning.
---Exp till:
Kommunchefen
Jan-Erik Persson, Strömsborg, Applerumsby 330, 385 32 Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 26/07
KS § 80/07
AU § 142/07
KF § 7/07
KS § 25/07
AU § 88/07
AU § 50/07
KS § 241/06
Översiktsplanen Torsås kommun

05/KS0034

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att synpunkter har inkommit från
Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan.
* Riksintresse saknas
* Kulturvärden saknas
* Kustvärdering saknas
* Kartunderlag inte tillräckligt
* Efterfrågar en dialog med Torsås kommun
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23:
att bjuda in representanter från Länsstyrelsen och konsult Karl-Erik Rosen till
arbetsutskottets sammanträde,
att i övrigt notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om sammanträffandet
med Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan.
Yrkande, propositioner och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchef
Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan genom att föreslå en
arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern medverkan.
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att Karl-Erik
Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad översiktsplan samt för
överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 26/07, Översiktsplanen Torsås kommun

Bert Appert, tp yrkar att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige
2002-09-02 antagna tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk
ska revideras ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid
beaktas att nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte
längre har stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu gällande
översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda förslaget.
Sammanträdet ajourneras klockan 11.10 och återupptas igen klockan 11.20.
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av
Mona Magnusson, m yrkande å andra sidan finner han att arbetsutskottet beslutat enligt
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och
nej = enligt Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster
och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedstams, s och
Bert Apperts, tp yrkanden.
Reservation
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan
genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern
medverkan.
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna
tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras
ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att
nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har
stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu
gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda
förslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 26/07, Översiktsplanen Torsås kommun
Kommunstyrelsens behandling 2007-02-27
Yttrande föreligger från Energimyndigheten, Fiskeriverket, SGU, Skogsstyrelsen, Post
& Telestyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägverket, Djursviks Samhällsförening,
Mörbylånga kommun, Karlskrona kommun och byggnadsnämnden i Torsås kommun.
Lars Carlson hemställer i en skrivelse att Regeringen, Länsstyrelsen och Torsås
kommun:
1. avslår samtliga ansökningar om uppförande av landbaserade vindkraftverk öster om
E 22 inom Torsås kommun,
2. förklarar området kuststräckan öster om E 22, landskapsbildskyddat,
3. förklarar området kuststräckan öster om E 22, utgöra ett Riksintresse ur natur- och
kultur hänseende.
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20 § 87 att inkommen skrivelse från Lars Carlson tas
med i arbetet med Torsås kommuns översiktsplan.
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 22 att avstå från yttrande då förmodligen ny
översiktsplan kommer att utarbetas.
Yrkande, proposition och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s tillsammans med Bert Appert, tp
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m och Hans-Olof Berg, c
yrkar att Karl-Erik Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad
översiktsplan samt för överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan.
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av
Mona Magnusson, m och Hans-Olof Bergs, c yrkande å andra sidan finner han att
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden
varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och
nej = enligt Håkan Algotssons, c Mona Magnussons, m och Hans-Olof Bergs, c
yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden.
Reservation
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m, Irma Folkesson, c, Hans-Olof Berg, c och
Marie Jansson, kd reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 26/07, Översiktsplanen Torsås kommun

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan
genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern
medverkan samt
att inkomna yttrande samt inkommen skrivelse från Lars Carlson tas med i arbetet med
Torsås kommuns översiktplan.
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna
tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras
ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att
nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har
stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu
gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda
förslaget,
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28
Yrkande, proposition och votering
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar återremiss av
ärendet med motiveringen att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ärendet
när det finns ett förslag att ta ställning till.
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordföranden ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt
Håkan Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkande finner hon att
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering
begärs.
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Håkan
Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkanden avges 18 ja-röster
och 16 nej-röster samt 1 röst avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 26/07, Översiktsplanen Torsås kommun
Kommunfullmäktige beslutar 2007-02-28:
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med ärendet
när det finns ett förslag att ta ställning till.
Arbetsutskottets behandling 2007-03-20
Med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-28, att återremittera ärendet
med motiveringen att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ärendet när det
finns ett förslag att ta ställning till, så avstår Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson,
m från att ta beslut i ärendet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna
tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras
ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att
nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har
stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu
gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda
förslaget,
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20
Sammanträdes ajourneras klockan 21.45 och återupptas igen klockan 21.55.
Håkan Algotsson, c föreslår att arbetsutskottets förslag förkortas till att nu gällande
översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna tillägget till
översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras ingående genom
förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att nu gällande beslut
om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft ändras.
Sammanträdes ajourneras klockan 22.00 och återupptas igen klockan 22.05.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning 26/07, Översiktsplanen Torsås kommun

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna
tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras
ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att
nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft ändras.

Kommunfullmäktiges behandling 2007-03-28
Yrkande, proposition
Håkan Algotsson, c yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Vid av ordföranden ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Håkan
Algotssons, c förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar 2007-03-28:
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna
tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras
ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att
nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft ändras.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 27/07
KS § 71/07
AU § 141/07
07/KS0075
Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen
Ärendebeskrivning
Torsås Bostads AB har erbjudits att förvärva fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40)
”Brobacksgården” med pågående ombyggnadsprojekt. I projektet ingår även att förse
bolagets närliggande byggnader på Backvägen, Tallvägen och Motellvägen med nytt
uppvärmningssystem.
Torsås Bostads AB:s styrelse har vid sammanträde 2007-03-18 efter genomgång av
ritningsunderlag och kalkyler enhälligt beslutat att:
hos Kommunfullmäktige hemställa om att förvärva fastigheten Brod 1:42 (tidigare
1:40), med tillhörande ombyggnadsprojekt och att
• hos Kommunfullmäktige hemställa om kommunal borgen på som högst 18, 6 Mkr
för fastigheten och projektets förvärvande.
•

Arbetsutskottets behandling 2007-03-20
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet.
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, s med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Torsås
Bostads AB:s hemställan.
Bert Appert, tp yrkar avslag på Torsås Bostads AB:s hemställan.
Mona Magnusson, m avstår från ställningstagande tills mer information lämnas i
ärendet.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestam, s med instämmande
av Håkan Algotssons, c yrkande och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s med instämmande av Håkan
Algotssons, c yrkande.
Reservation
Bert Appert, tp reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 27/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40) med pågående
ombyggnadsprojekt samt
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets
finansiering upp till 18,6 Mkr,
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB föredrar ärendet.
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, s med instämmande av Hans-Olof Berg, c och Lena Gustafsson, v
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bert Appert, tp yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att
uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Mona Magnusson, m avstår från ställningstagande till kommunfullmäktiges beslut.
Sammanträdes ajourneras klockan 20.30 och återupptas igen klockan 20.55.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s med instämmande
av Hans-Olof Bergs, c och Lena Gustafssons, v, yrkande och Bert Apperts, tp
avslagsyrkande finner han att lommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s
med instämmande av Hans-Olof Bergs, c och Lena Gustafssons, v, yrkande.
Reservation
Bert Appert, tp reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 1.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 27/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Protokollsanteckning
Mona Magnusson, m överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige:
att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40) med pågående
ombyggnadsprojekt,
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets
finansiering upp till 18,6 Mkr,
att uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Kommunfullmäktiges behandling 2007-03-28
Ärendebeskrivning
VD Magnus Andersson från Torsås Bostads AB föredrar ärendet och besvarar frågor
från fullmäktigeförsamlingen.
Yrkande, proposition och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s med instämmande av Lena
Gustavsson, v och Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Lindberg, tp yrkar i första hand avslag och i andra hand återremiss.
Leif Lindberg, tp med instämmande av Jan-Eric Blomberg och Marie Jansson från kd
och Magnus Nilsén, Anders Palmér , Charlotta Rejneborg , Ewy Svensson från m samt
Lars Sjöholm, mp yrkar återremiss av ärendet förvärv av Brod 1:42 ”p g a att vi ej har
hunnit sätta oss in i ärendet, bygget utsätts ej för Lagen om offentlig upphandling samt
husets kondition bör utredas”.
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller återremitteras
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i kväll
varvid votering begärs.
Vid votering där ja = ärendet avgörs i kväll och nej= återremiss avges 20 ja-röster och
14 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

Fortsättning § 27/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen
Reservation
Samtliga företrädare från s och v reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 36 av 40

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 28/07
07/KS0085
Medborgarförslag – Gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen
Ärendebeskrivning
Föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering
att Torsås kommun bör införa som komplettering till nuvarande 25-årsgratifikation åt
anställda i Torsås kommun, ytterligare en gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar:
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
---Exp till:
Karl-Erik Gustavsson, Vetlycke 101, 385 99 Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 29/07
Medborgarförslag – Angående torghandeln

07/KS0077

Ärendebeskrivning
Föreligger från Elisabeth Eriksson, Torsås med flera underskrifter medborgarförslag
och bilagd motivering förslag att
•
•
•
•

Torghandeln i kommunen endast förekommer en dag i veckan
Torghandel skall bedrivas på Torsås torg
Hyra för torgplats justeras så att hyressumman är likvärdig med andra
kommuner
Torghandlarna har giltig F-skattesedel och att skatt och avgifter är betalda

Kommunfullmäktige beslutar:
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
---Exp till:
Elisabeth Eriksson, Strandgatan 6, 385 30 Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 30/07
Medborgarförslag – Årensningar

07/KS0088

Ärendebeskrivning
Föreligger från Christer Thörn, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering
om årensningar.
Förslag
Torsås kommunfullmäktige tillkänna ger för Kommunalteknik och privata markägare
längs kommunens vattendrag att de med egen förmåga eller med hjälp av entreprenörer
rensar upp i respektive delar av åsystemen att det medför bättre vattenföring, i synnerhet
på våren med det ökade vårflödet, givetvis med de regler i åtanke som gäller för
årensningar och våtmarker. Det finns kanske möjligheter att få ekonomiska anslag från
EU eller svenska staten för naturåtgärder av detta slag för att förhindra återkommande
översvämningar p g a igenväxning med träd och buskar, oönskade uppdämningar m m.
Kommunfullmäktige beslutar:
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
---Exp till:
Christer Thörn, Torsgatan 19, 385 30 Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 av 40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2007-03-28

KF § 31/07
07/KS0089
Motion – införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Marie Jansson, kd hemställer i motion till kommunfullmäktige i Torsås kommun
införande av vårdnadsbidrag i vår kommun.
Kommunfullmäktige beslutar:
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
---Exp till:
Marie Jansson, Bergkvara

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

