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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2007-10-24   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2007-10-24, 18.30 – 22.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum § 98 
 Stine Breum Appelqvist, turismansvarig § 98 
  Kent Frost, ekonomichef § 101 - 110 
  
  
Utses att justera Lena Gustafsson                                       Margareta Karlsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-10-29  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 98 -     
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Lena Gustafsson                Margareta Karlsson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2007-10-24    
    
Datum för anslags  
uppsättande  2007-10-29 Datum för anslags 

nedtagande 2007-11-20 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 98/07              07/KS0004 
Information om VinterVeckan och Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum och Stine Breum Appelqvist, turismansvarig 
föredrar ärendet. 
 
Från den 24 november till och med den 2 december 2007 kommer hela Torsås kommun 
att sjuda av julförberedelser. Då går VinterVeckan av stapeln, en aktivitets och 
temavecka som ger såväl invånare som besökare en härlig försmak av julen.  
 
Jul i Slöjdriket med Anki och Pytte, konstutställningar, ponnyridning, julmarknad, 
BokCafé, tomtebesök, Gullabodag, Öppet hus på företagen och gratis bio för många 
barn och ungdomar är bara några axplock av allt som händer. 
 
VinterVeckan är ett initiativ från en grupp aktiva inom handels-, service- och 
besöksnäringen för att marknadsföra, skapa gemenskap, få fler besökare och visa vårt 
fina utbud av varor och tjänster i Torsås kommun. VinterVeckan samordnas av 
turismansvarig på Torsås kommun och Möre ResursCentrum. 
-----  
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KF § 99/07              07/KS0223 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
För år 2007 betalar kommun 1 750 000 kronor exklusive mervärdesskatt för att 
simbadsanläggningen ska upplåtas för skolans simundervisning med mera.  
 
Avtalet gäller till och med 2001-12-31. 
 
Årshyran ökar varje år med 50 000 kronor och uppgår för år 2011 till 1 950 000 kronor 
exklusive mervärdesskatt. ”För det fall fastigheten skulle komma att byta ägare äger 
Hyresgästen att med en uppsägningstid om sex månader säga upp avtalet”. 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
ställt frågan Varför har inte Du, tagit initiativ till att säga upp avtalet för att möjliggöra 
omförhandling till en mer rimlig hyresnivå? Avser Du att ta ett sådant initiativ? 
Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s svarar att enligt uppgifter från 
Kenneth Andersson har Fanerdun förvärvat aktierna i Söderåkra Fastighets AB och att 
det fortfarande är Söderåkra Fastighets AB som äger simbadsanläggningen. Eftersom 
inget ägarbyte har skett är min bedömning att det inte går att säga upp avtalet, därför har 
jag inte tagit något initiativ. 
 
Swedestam avser inte att ta något sådant initiativ. Dessutom anser han att det skulle vara 
ett mycket olämpligt mottagande från Torsås kommun att möta en ny ägare till ett 
aktiebolag med att säga upp gällande avtal. Bilaga 3. 
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KF § 100/07             07/KS0224 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraterna har i kultur- och fritidsnämnden såväl 18 september som 1 oktober 
vidhållit beslutet från 11 juni att lägga ner fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra. 
Första oktober avslogs följande yrkande från Torsåspartiets företrädare i nämnden ”Jag 
yrkar att beslutet om att lägga ner fritidsgärdarna i Bergkvara och Söderåkra nu rivs 
upp. Inte heller ska resurserna till fritidsgårdsverksamhet i Gullabo minskas….”. 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
ställt frågan År 2007 är snart slut. Det brådskar med besked. Tänker socialdemokraterna 
ändra sig och instämma i Torsåspartiets yrkande? 
Bilaga 4. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s svarar att fritidsgårds-
verksamheten är en fråga för kultur- och fritidsnämnden att besluta om.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att de pengar som sparas in i och med beslutet att ej 
lämna gratis bussbiljetter till gymnasieelever skall användas till fritidsverksamhet i 
kommunen under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden redovisar vilken 
verksamhet som skall bedrivas. 
 
Om kultur- och fritidsnämnden redovisar att man kan bedriva en bra och efterfrågad 
verksamhet för ungdomar i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo är Socialdemokraterna 
beredda att anslå av dessa medel. Bilaga 5. 
-----  
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KF § 101/07 
KS § 194/07 
AU § 328/07             07/KS0157 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Ekonomikontoret
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KF § 102/07 
KS § 195/07 
AU § 329/07             07/KS0158 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 103/07 
KS § 193/07 
AU § 327/07             07/KS0156 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Ledamot Håkan Algotsson, c lämnar en redovisning över verksamheten i hamnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 104/07 
KS § 196/07 
AU § 330/07             07/KS0159 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 31 augusti 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, ordförande Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-08-31 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
      2007-01-01 – 2007-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
      2007-01-01 – 2007-08-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-08-31. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 105/07 
KS § 198/07 
AU § 323/07             07/KS0160 
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 3,6 Mkr det vill 
säga 0,6 Mkr sämre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-02 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att uppdra åt personalchef Per Lindberg att inför 
kommunstyrelsen redovisa: 
 
• Personalkostnader i förhållande till budget, nämndsvis 
• Kostnader i förhållande till personalrekryteringssituationen 
• Vad görs för att motverka kostnadsstegringen i fyllnadstids- och övertidskostnader? 
• Bemanningsstrategier som exempel årsarbetstid mer mera. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02: 
 
att bjuda in personalchef Per Lindberg till kommunstyrelsens nästa sammanträde för en  
     redovisning av Lena Gustafssons, v tilläggsyrkande . 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 106/07 
KS § 199/07             07/KS0160 
Gemensam period för uppföljning av delårsbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB:s uppföljning av delårsbokslut omfattar 
idag perioden 1 januari till 30 augusti medan Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB 
och Bergkvara Hamn & Stuveri AB,1 januari till 30 juni. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delårsbokslut för Torsås kommun och samtliga bolag ska omfatta perioden  
     1 januari till 30 juni. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delårsbokslut för Torsås kommun och samtliga bolag ska omfatta perioden  
     1 januari till 30 juni. 
 
-----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Torsås Fastighets AB 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 107/07 
AU § 200/07 
AU § 324/07             07/KS0178 
Införande av resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
I delårsbokslut 2007 har barn- och utbildningsnämnden i sin ekonomiska utvärdering 
upptagit 1,9 Mkr i budgetunderskott för utbetald särskild avtalspension. Detta för att 
lösa övertaligheten i grundskolan på grund av besparingskraven. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Tilläggsyrkande 
 
Leif Lindberg, tp yrkar att en återrapportering ska ske till Kommunfullmäktige av de  
avtal som tecknats i samband med pensionsavgångar för att istället anställa yngre 
personal inom lärarkåren.  
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Fortsättning § 107/07, Införande av resultatutjämning för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010 samt 
 
att en återrapportering ska ske till Kommunfullmäktige av de avtal som tecknats i  
     samband med pensionsavgångar, för att istället anställa yngre personal inom  
     lärarkåren.  
-----  
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Personalchef Per Lindberg 
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KF § 108/07 
KS § 201/07 
AU § 325/07             07/KS0179 
VA-verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Riksdagen antog 2006 en ny lag om allmänna vattentjänster. Lagstiftningen ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten från och med redovisningsåret 2007 ska 
särredovisas från annan verksamhet. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttagen inte 
blir för högt över tiden. Pågår arbete med att inför bokslut 2007 särredovisa VA-
verksamheten i egen resultat- och balansräkning. 
 
Budgetramar 2007 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Kommunstyrelsen får från och med 2007 ”betalt” för overheadkostnader såsom 
personal- och ekonomiavdelning, televäxel med mera, totalt 500 Tkr. Kommun- 
styrelsens ram sänks motsvarande, annars får man pengarna två gånger. 
 
Tekniska nämndens ram för skattefinansierad verksamhet ökas med 500 Tkr för att 
täcka kostnader inom gata/park. 
 
Budgetramar 2008 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Tekniska nämnden får två budgetramar för 2008. En för skattefinansierad verksamhet 
och en för taxefinansierad verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens ram sänks jämfört med tidigare beslutad ram med 500 Tkr. Tekniska 
nämndens ram ökas med motsvarande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park, 
 
att tekniska nämnden får två budgetramar för 2008, en för skattefinansierad verksamhet  
     och en för taxefinansierad verksamhet, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för 2008 sänks med 500 Tkr samt att tekniska  
     nämndens budgetram ökas med motsvarande. 
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Fortsättning § 108/07, VA-verksamheten 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park, 
 
att tekniska nämnden får två budgetramar för 2008, en för skattefinansierad verksamhet  
     och en för taxefinansierad verksamhet, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för 2008 sänks med 500 Tkr samt att tekniska  
     nämndens budgetram ökas med motsvarande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 109/07 
KS § 202/07 
AU § 310/07 
KS § 169/07               
AU § 227/07 
KS § 116/07 
AU § 163/07             07/KS0093 
Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-03-22 § 29 att hemställa hos 
kommunstyrelsen om att en gemensam policy utarbetas när det gäller försäljning av 
inventarier.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-02: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Följande regler gäller för avyttring och kassation av kommunal lös egendom som 
organisationen själv inte längre har behov av. 
 
Egendomen av lågt värde ska tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
 
Lågt värde = halvt basbelopp. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner eller liknande, skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stor ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. 
 
Beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive nämnds 
delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av närmaste chef. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 109/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nytt förslag till regler för avyttring och kassation om kommunal lös egendom föreligger 
från ekonomichef Kent Frost. 
 
I första hand skall lös egendom användas inom den egna nämndens område. Vem som 
ansvarar för detta och vem som man ska vända sig till regleras i nämndens delegations-
ordning. 
 
I andra hand ska kommunens övriga verksamheter erbjudas egendomen. Vem som 
ansvarar för detta och vem man ska vända sig till regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Övrig egendom av lågt värde skall tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
Vågen skall en gång per år redovisa vilken egendom som man fått in från de olika 
verksamheterna. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner och liknande skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stort ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. Detta skall 
även anmälas till ekonomichefen. 
 
All beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av enhetschef eller 
motsvarande. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 109/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
-----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
Vågen 
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KF § 110/07 
KS § 217/07 
AU § 356/07             07/KS0076 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007. 
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – september 2007 att 
budgeten för 2007 hålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljning för januari – september 2007. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa ett omedelbart inköpsstopp till och med 2007-12-31,  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa för ledningsgruppen ett regel-  
     verk med anledning av inköpsstoppet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa ett omedelbart inköpsstopp till och med 2007-12-31,  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa för ledningsgruppen ett regel-  
     verk med anledning av inköpsstoppet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, tp yrkar att Kommunfullmäktige uppmanar alla förvaltningar att avstå 
från sådana inköp under resten av 2007 som utan negativ inverkan på verksamheten kan 
anslå till efter årsskiftet. Ansvarsnivå: Den normala för aktuellt inköpsärende. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 110/07, Införa inköpsstopp till och med 2007-10-31. 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, tp yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutar enligt Roland 
Swedestams, s yrkande att införa ett omedelbart inköpsstopp till och med 2007-12-31 
samt att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa för ledningsgruppen ett 
regelverk med anledning av inköpsstoppet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att införa ett omedelbart inköpsstopp till och med 2007-12-31,  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa för ledningsgruppen ett regel-  
     verk med anledning av inköpsstoppet. 
-----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
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KF § 111/07 
KS § 215/07 
AU § 360/07 
AU § 333/07 
AU § 314/07 
AU § 295/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att bjuda in Marcus Johansson till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19 samt 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till detta sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Räddningstjänstens utlåtande angående Gullabo Prästgård: 
 
• Skall från övervåningen anordnas utrymningsvägar med utvändiga trappor 
• Utrymningslarm skall monteras 
• Byte av dörrar till köket 
• Vad det gäller pannrummet skall det utformas som en egen brandcell 
• Viss brandavskiljande behövs göras. Beroende på vilka ändringar som behövs. 
 
Detta är vad som räddningstjänsten kan se av den information som finns i dagsläget. Det 
kan bli mer som kan behövs göras vid användning av lokalerna. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert Appert, tp yrkar att den kommunala 
förköpsrätten nyttjas. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att avstå från att nyttja den kommunala förköpsrätten. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 32   
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2007-10-24   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
Fortsättning § 111/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert 
Apperts, tp yrkande och Roland Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och Håkan Algotssons, c 
och Bert Apperts, tp yrkande avges 2 ja-röster och 3 nej-röster. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert Apperts, tp yrkande att den 
kommunala förköpsrätten nyttjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att den kommunala förköpsrätten nyttjas på fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Sören Bondesson, s reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-18 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert Appert, tp yrkar att den kommunala 
förköpsrätten utnyttjas. 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar att avstå från att utnyttja den kommunala förköpsrätten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert 
Apperts, tp yrkande och Roland Swedestams, s med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande och Håkan 
Algotssons, c och Bert Apperts, tp yrkande avges 4 ja-röster och 6 nej-röster samt 1 
avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert 
Apperts, tp yrkande att den kommunala förköpsrätten utnyttjas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att den kommunala förköpsrätten utnyttjas på fastigheten Binnaretorp 2:3. 
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Fortsättning § 111/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson och Peter Ludvigsson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Tf räddningschef Michael Foleby föredrar Räddningstjänstens synpunkter. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Mona Magnusson, m, Lena Gustafsson, v och 
Sören Bondesson, s yrkar i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för att inhämta barn- och utbildningsnämndens ställningstagande till lösningar av lokal- 
frågan och finansiering för skola och barnomsorg i Gullabo.  
Motivering att berörd nämnd, barn- och utbildningsnämnden har inte getts tillfälle att 
yttra sig i ärendet. I andra hand att Kommunfullmäktige avstår från att nyttja 
kommunens förköpsrätt på Binnaretorp 2:3. 
 
Bert Appert, tp yrkar att ärendet återremitteras för beredning av berörd facknämnd samt 
att kalla till ett nytt sammanträde innan tiden för förköpsyttrande har löpt ut. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Håkan Algotsson yrkar som tillägg att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att bereda återremissen så att 
ärendet kan avgöras vid ett nytt sammanträde innan tiden för kommunens 
förköpsyttrande har löpt ut samt att kalla till nytt sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och om ärendet ska avgöras i kväll finner hon att Kommunfullmäktige har beslutat att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att inhämta barn- och utbildnings-
nämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan och finansiering för skola och 
barnomsorg i Gullabo.  
Motivering att berörd nämnd, barn- och utbildningsnämnden har inte getts tillfälle att 
yttra sig i ärendet.  
 
Sammanträdet ajourneras klockan 21.25 och återupptas igen klockan 21.30. 
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Fortsättning § 111/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta barn- och utbildnings- 
     nämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan och finansiering för skola  
     och barnomsorg i Gullabo, 
 
att uppdrar åt kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att bereda 
     återremissen så att ärendet kan avgöras vid ett nytt sammanträde innan tiden för  
     kommunens förköpsyttrande har löpt ut samt  
 
att kalla till nytt sammanträde 2007-11-06. 
----- 
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KF § 112/07 
KS § 216/07 
AU § 362/07        07/KS0187 
Samhalls lokaler, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger där Samhall AB överlåter och försäljer fastigheten 
Torsås 5:100 till Torsås kommun för en köpeskilling av 2 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-10-02: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:100 för en köpeskilling av 2 500 000 kronor enligt  
     upprättat köpekontrakt med Samhall AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att uppta eventuella lån i samband med  
     övertagandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:100 för en köpeskilling av 2 500 000 kronor enligt  
     upprättat köpekontrakt med Samhall AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att uppta eventuella lån i samband med  
     övertagandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:100 för en köpeskilling av 2 500 000 kronor enligt  
     upprättat köpekontrakt med Samhall AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att uppta eventuella lån i samband med  
     övertagandet. 
-----  
Exp till: Samhall, Ekonomikontoret 
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KF § 113/07 
KS § 206/07 
AU § 316/07        08/KS0001 
Sammanträdestider 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2008 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  15, 29   Augusti   5, 26 
Februari  12, 26   September  9, 23 
Mars   11, 25   Oktober   14, 28 
April   8, 22   November   11, 25 
Maj   13, 27   December   9 
Juni   10 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast onsdag veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  22    Augusti   19 
Februari  19    September  16 
Mars   18    Oktober   21 
April   15    November   18 
Maj   20    December   15 
Juni   24 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  8    Augusti   12 
Februari  5    September  2 
Mars   4    Oktober   7 
April   1    November   4 
Maj   6    December   2 
Juni   3 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 113/07, Sammanträdestider 2008 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari  30    September  24 
Februari  27    Oktober   22 
Mars   26    November   26 
April   23    December   16 
Maj   28  
Juni   17  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 26 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för arbetsutskottet, personalutskottet 
  samt kommunstyrelsen,  
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att meddela övriga nämnder att upprätta och 
     anta sammanträdestider för 2008,  
 
att överlämna antagna sammanträdestider till kommunkansliet för sammanställning av  
     samtliga nämnders sammanträden under 2008. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-02: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för arbetsutskottet, personalutskottet 
  samt kommunstyrelsen,  
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att meddela övriga nämnder att upprätta och 
     anta sammanträdestider för 2008 samt  
 
att överlämna antagna sammanträdestider till kommunkansliet för sammanställning av  
     samtliga nämnders sammanträden under 2008. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
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Fortsättning § 113/07, Sammanträdestider 2008 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
----- 
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KF § 114/07             07/KS0193 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Holmebrant, s avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2007-10-26. 
 
Valberedning föreslå Christina Lönnqvist, s som ny ledamot och ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden efter avgående Magnus Holmebrant, s. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Magnus Holmebrant, s,  
 
att utse Christina Lönnqvist, s som ny ledamot och ordförande i kultur- och  
     fritidsnämnden. 
----- 
Exp till: 
Magnus Holmebrant 
Christina Lönnqvist 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 115/07 
KF § 134/06 
KF § 65/06 
KS § 123/06 
AU § 123/06 
AU § 35/06 
KF § 122/06             05/KS0015 
Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträde från Kurt Jonsson 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-24 
 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges presidium och kommunkansliet 
     för beaktande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16 
 
Kurt Jonsson, Söderåkra har föreslagit 
 
* att Torsås kommun ordnar med en fast sammanträdeslokal för kommun- 
   fullmäktige, 
* att denna lokal utrustas med fast ljudanläggning för normalhörande och 
   hörselslinga för hörselskadade. Utrustningen behöver vara anpassad så att 
   den kan skötas även av teknisk obegåvade, 
* att ljudanläggningen även kan anslutas till en bandspelare så att det blir 
   möjligt att i efterhand för kommunmedborgarna dokumentera vad ord- 
   föranden och ledamöterna faktiskt säger och hur ordföranden hanterar  
   klubban, 
* att lokalen förses med en talarstol dit de förtroendevalda har stående order 
   att gå för att framföra sina debattinlägg. 
 
Eftersom vi nu är i slutskedet av innevarande mandatperiod föreslår nuvarande 
presidium i kommunfullmäktige att den nya kommunfullmäktige som påbörjar den nya 
mandatperioden den 1 november 2006 ska ges möjlighet att beakta de synpunkter som 
redovisas i ovanstående medborgarförslag. 
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Fortsättning § 115/07, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Nuvarande presidium i kommunfullmäktige föreslår därför att frågan om fast 
sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare och sammanträdeslokal 
med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14: 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Minnesanteckningar förda med kommunfullmäktiges presidium 2006-11-13 föreligger. 
 
Ann-Britt Mårtensson, Leif Lindberg och Bo Lönnqvist träffade följande 
överenskommelse: 
 
* Mer frekventa sammanträden i kommunfullmäktige, eventuellt ett sammanträde per 
    månad. 
* Vissa sammanträden kan var temakvällar. 
* Möteslokal: i första hand Mariahemmets matsal, i andra hand Torskolans matsal. 
* Talarstol med fast mikrofon samt en bärbar mikrofon för bland annat allmänhetens 
    frågestund. Avvakta med att koppla bandspelare till ljudanläggningen. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14 kommer att vara i Mariahemmets 
matsal därefter kommer gruppen att sammanträffa igen. 
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Fortsättning § 115/07, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Presidiet är sedan tidigare överens om att bifalla medborgarförslaget i de delar som rör 
fast sammanträdeslokal, ljudanläggning samt talarstol. 
 
Frågan om inspelning av sammanträdet har utretts. 
 
Ordförande har utrett de juridiska omständigheterna – en inspelning blir en allmän och 
offentlig handling. Kommunen ska då kunna erbjuda möjlighet att lyssna på handlingen 
samt att på begäran kunna lämna ut en kopia. Handlingen ska arkiveras men kan föras in 
i kommunens gallringsplan. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Ann-Britt Mårtensson, s och Roland Swedestam, s yrkar bifall till fast sammanträdes-
lokal försedd med talarstol och fast ljudanläggning samt att inspelning av sammanträdet 
avslås med motiveringen att en inspelning inte har någon juridisk betydelse om tvist ska 
uppstå. Det är vad som står i det justerade protokollet som gäller.  
 
Leif Lindberg, tp yrkar bifall till fast sammanträdeslokal försedd med talarstol och fast 
ljudanläggning samt att inspelning av sammanträdet ska ske. Inspelningen ska ses som 
en komplettering till protokollet och information till allmänheten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Ann-Britt Mårtenssons, s och Roland 
Swedestams, s yrkande och Leif Lindbergs, tp yrkande finner hon att Kommun-
fullmäktige beslutat enligt Ann-Britt Mårtenssons och Roland Swedestams, s yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Ann-Britt Mårtenssons, s och Roland Swedestams, s 
yrkande och nej = enligt Leif Lindbergs, tp yrkande avges 23 ja-röster och 9 nej-röster 
samt 3 avstod. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Ann-Britt Mårtenssons, 
s och Rolands Swedestams, s yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla medborgarförslaget i de delar som rör fast sammanträdeslokal, ljudanläggning  
     samt talarstol sant 
 
att avslå inspelning av sammanträdet, 
 
att medborgarförslag därmed anses besvarat. 
-----  
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KF § 116/07 
KS § 207/07 
PU § 50/07 
AU § 173/07 
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 2007-03-28: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till personalutskottet för beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-02 
 
Personalutskottet beslutar 2007-08-14 § 50 att kommunens policy för uppvaktningar 
kompletteras med ”Hedersgåva vid 40 år i kommunens tjänst. Gåva bestående av 
speciellt framtagen keramikljusstake/skål. Hedersgåvan överlämnas av Kommun-
fullmäktige under december månad i samband med en måltid”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-10-02: 
 
att kommunens policy för uppvaktningar kompletteras i enlighet med personal-  
     utskottets förslag till beslut 2007-08-14 § 50. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunens policy för uppvaktningar kompletteras i enlighet med personal-  
     utskottets förslag till beslut 2007-08-14 § 50, 
 
att medborgarförslag därmed anses besvarat. 

     ---- 
Exp till: 
Karl-Erik Gustavsson 
Samtliga förvaltningar 
 
 
 


