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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-11-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2007-11-28, 18.00 – 21.35 
 Sammanträdes ajourneras mellan 20.10 – 20.20 
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kent Frost, ekonomichef § 118 - 132 
   
   
  
  
Utses att justera  Irma Folkesson                                            Peter Ludvigsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-12-05  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 118 - 143   

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Irma Folkesson                     Peter Ludvigsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2007-11-28    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2007-12-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-12-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-11-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

 

  
  
KF § 118/07           
KS § 219/07 
AU § 394/07          07/KS0225 
Kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan hösten 2005 har landstinget och länets kommuner förberett och diskuterat 
förutsättningar för en eventuell överföring av hemsjukvården med mera från landstinget 
till kommunerna. I januari 2006 bildades en projektorganisation med en politisk 
styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp gemensam för landstinget och kommunerna. 
Målet har varit att huvudmannaskapet för de föreslagna verksamheterna ska ändras från 
och med 2007-01-01 och att den ekonomiska regleringen ska ske genom skatteväxling. 
 
Kommunerna har idag ansvar för hälso- och sjukvård för dem som bor i särskilda 
boenden, bostäder med särskild service och dem som vistas i dagverksamhet samt 
daglig verksamhet. Bakgrunden till den överenskommelsen som nu är träffad är den att 
landstinget och länets kommuner är överens om att det ur patientens perspektiv är bättre 
om kommunerna har ansvar för de samlade resurserna kring patienten avseende de 
sociala insatserna och omvårdnadsinsatserna i såväl enskilt som särskilt boende. 
Utgångspunkten har varit att se till den enskildes bästa. Målet är att skapa en kontinuitet 
i vårdinsatsen för att få vårdkedjan att fungera smidigt och där den enskilde inte ska 
komma i kläm i vårdkedjan på grund av olika huvudmän. Syftet är sålunda att genom 
samverkan mellan kommuner och landsting tillhandahålla en god vård till förmån för 
den enskilde. 
 
Överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner innebär en 
överföring av resurser motsvarande 106 654 600 kronor från landstinget till 
kommunerna genom skatteväxling i 2006 års nivå. Kommunernas övertagande av 
hemsjukvården med mera finansieras således genom skatteväxlingen. Detta leder till en 
sänkning av skattesatsen med 26 öre per skattekrona för landstinget och en höjning med 
26 öre per skattekrona för respektive kommun. Skatteväxlingen förutsätter att alla länets 
kommuner och landsting godkänner avtalet. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar att en representant i förhandlingsgruppen 
kommer att medverka vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 för en 
genomgång av förutsättningarna för en eventuell överföring av hemsjukvården. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-05: 
 
att under förutsättning att en representant från förhandlingsgruppen medverkar vid  
     kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 för en genomgång av förutsättningarna  
     för en eventuell överföring av hemsjukvården att 
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Fortsättning § 118/07, Kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar 
län 
 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i sin helhet godkänna överenskommelsen i avsiktsförklaringen 2007-09-21 med 
     tillägg 2007-10-26 samt avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i  
     ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län i enlighet med  
     upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive  
     landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut samt 
 
att vid fastställelse av skattesatsen för 2008 beakta skatteväxlingen på 26 öre per 
     skattekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12 
 
Urban Sparre och Kerstin Björklund representanter från förhandlingsgruppen föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 20087-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i sin helhet godkänna överenskommelsen i avsiktsförklaringen 2007-09-21 med 
     tillägg 2007-10-26 samt avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i  
     ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län i enlighet med  
     upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive  
     landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut samt 
 
att vid fastställelse av skattesatsen för 2008 beakta skatteväxlingen på 26 öre per 
     skattekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i sin helhet godkänna överenskommelsen i avsiktsförklaringen 2007-09-21 med 
     tillägg 2007-10-26 samt avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i  
     ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län i enlighet med  
     upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive  
     landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut samt 
 
att vid fastställelse av skattesatsen för 2008 beakta skatteväxlingen på 26 öre per 
     skattekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet 
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KF § 119/07 
KS § 221/07 
BB § 17/07 
BB § 5/07            07/KS0204 
Tomtpriser 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedningens behandling 2007-10-30 
 
Tilläggsyrkande 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar tillägg med att vid en 
eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten med tillhörande 
planområde i Applerum, fastställs tomtpriset för detta område vid ett senare tillfälle. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag samt 
 
att vid en eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten med  
     tillhörande planområde i Applerum, fastställs tomtpriset för detta område vid ett  
     senare tillfälle. 
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Fortsättning § 119/07, Tomtpriser 2008 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag samt 
 
att vid en eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten med  
     tillhörande planområde i Applerum, fastställs tomtpriset för detta område vid ett  
     senare tillfälle. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag samt  
 
att vid en eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten med  
     tillhörande planområde i Applerum, fastställs tomtpriset för detta område vid ett  
     senare tillfälle. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-11-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 120/07 
KS § 222/07 
BB § 18/07 
BB § 6/067           07/KS0205 
Kopieringskostnader 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
    A2 = 40 kronor 
    A3 =   6 kronor 
    A4 =   4 kronor 
    Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg  A3 =   8 kronor 
    A4 =   6 kronor 
 
 Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
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KF § 121/07 
KS § 223/07 
BB § 19/07 
BB § 7/07            07/KS0206 
Kostnad för personallunch 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalutskottet föreslår 65 kronor för personallunch år 2008. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt personalutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Mariahemmet 
Sophiagården 
Ekonomikontoret 
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KF § 122/07 
KS § 224/07 
BB § 20/07 

BB § 8/07            07/KS0207 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden föreslår att byggnadsnämndens taxor för 2008 ska följa Svenska 
Kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa.  
 
 Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt byggnadsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 123/07 
KS § 225/07 
BB § 21/07 
BB § 9/07            07/KS0208 
Anläggningsavgifter för VA 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2008. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2007.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 124/07 
KS § 226/07 
BB § 22/07 
BB § 10/07           07/KS0209 
Brukningsavgifter för VA 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2008. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för fast avgift om cirka 14,59 % jämfört med år 2007. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2007. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsens sammanträde 
     2007-11-12 för en redovisning av höjningen av den fasta avgiften för  
     brukningsavgifter samt 
 
att även redovisa närkommunernas totalkostnaderna för brukningsavgifter. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
En orsak till höjningen av den fasta avgifter är mindre anslutningsavgifter under 2008. 
 
Närkommunernas totalkostnader för brukningsavgifter, 150 m3: 
 
Torsås kommun, 6 157 kronor 
Karlskrona kommun 6 657 kronor 
Kalmar kommun 4 038 kronor 
Mörbylånga kommun 5 479 kronor 
Borgholms kommun 5 183 kronor 
Nybro kommun 4 894 kronor 
Emmaboda kommun 5 197 kronor 
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Fortsättning § 124/07, Brukningsavgifter för VA 2008 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar att finansiering av försummat ledningsunderhåll sker via 
skattefinansiering med 0,5 Mkr i stället för att som i kommunstyrelsens taxeförslag 
finansieras genom höjning av den fasta VA-avgiften. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, tp yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Bert 
Apperts, tp yrkande avges 27 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enlig Roland Swedestams, s förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 125/07  
KS § 227/07 
BB § 23/07 
BB § 11/07           07/KS0210 
Taxa torgplats 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2008: 
 
1 dag per vecka, 1 000:- 
2 dagar per vecka, 1 600:- 
3 dagar eller fler per vecka, 2 000:- 
Tillfällig plats per dag, 100:- 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedningens behandling 2007-10-30 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 § 390 att begränsa torghandeln till onsdagar, 
torsdagar och lördagar. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
1 dag per vecka, 1 000:- 
2 dagar per vecka, 1 600:- 
3 dagar per vecka, 2 000:- 
Tillfällig plats per dag, 100:- 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12: 
 
Yrkande och propositioner 
 
Lena Gustafsson, v yrkar en höjning av taxorna för torgplats 2008 till 
 
1 dag per vecka, 2 000:- 
2 dagar per vecka, 3 000:- 
3 dagar per vecka, 4 000:- 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till taxa för torgplats. 
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Fortsättning § 125/07, Taxa torgplats 2008 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v och Mona 
Magnussons, m yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Lena 
Gustafssons, v yrkande att höja taxorna för torgplats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Taxa torgplats 2008: 
 
1 dag per vecka, 2 000:- 
2 dagar per vecka, 3 000:- 
3 dagar per vecka, 4 000:- 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Taxa torgplats 2008: 
 
1 dag per vecka, 2 000:- 
2 dagar per vecka, 3 000:- 
3 dagar per vecka, 4 000:- 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 126/07 
KS § 228/07 
BB § 24/07 
BB § 12/07           07/KS0211 
Taxa stenmjölsplan, Malmen 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för stenmjölsplan, Malmen år 2008: 
 

 2007   2008 
Föreningar per timme        75:-   150:- 
Privatpersoner per timme             100:-        200:- 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ansvaret för stenmjölsplan övergår till kultur- och fritidsnämnden, 
 
att taxan hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ansvaret för stenmjölsplan övergår till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ansvaret för stenmjölsplan övergår till kultur- och fritidsnämnden. 
-----  
Exp tilll: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 127/07 
KS § 229/07 
BB § 25/07 
BB § 13/07         Dnr 07/KS0212 
Båtplatstaxa 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2008. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2008. 
 
      2007    2008 
 
1     970:-     1 000:- 
2       1 055:-     1 085:- 
3.     685:-   705:- 
4.     645:-   665:- 
5.     290:-   300:- 
6.       1 585:-     1 635:- 
Exklusive mervädesskatt. 
 
Båtuppställningsplatser         15:- per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 128/07 
KS § 230/07 
BB § 26/07           07/KS0213 
Taxa inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2008. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-30; 
 
att hänskjuta taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till  
     kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § 99 att hemställa hos 
kommunstyrelsen att i samråd med kultur- och fritidsnämnden lägga ut skötseln av 
stenmjölsplanen på entreprenad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, oförändrade taxor 2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 129/07 
KS § 231/07 
BB § 27/07 
BB § 14/07           07/KS0214 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2008. 
 
Handikappomsorgen:   Pris 2007   Pris 2008 
0 – 12 år 
Heldag med lunch    26    30 
Halvdag utan lunch    21    25  
Egenavgift lägervistelse/dygn 205   225 
Bowlingresor    750   850 
 
13 – 18 år 
Heldag med lunch    52    60 
Halvdag utan lunch    31    40  
Egenavgift lägervistelse/dygn 205   225 
Bowlingresor    750   850 
 
Kost vuxna (18< 
Frukost    23    23 
Lunch pensionär    47    48 
Lunch allmänhet    65    65 
Lunchbuffé till allmänhet  
vid storhelger    100   125 
Kvällsmat    23    23 
Kaffe med kaka per dag   6    6 
Enligt matkostnad i särskilt 
boende    47    48 
 
Avgifter för insatser inom äldreomsorgen, som ingår i maxtaxan. 
Taxekonstruktionen är indelad i fyra nivåer. Oförändrad nivå förutom i nivå 2 som höjs 
från 500 till 600 kronor per månad. Nivå 4 regleras utifrån det nationellt satta beloppet 
för närvarande 1 612 kronor per månad. 
 
Avgift för förskrivning av hjälpmedel 80 kronor per månad. 
 
Hemtjänstinsats vid enstaka tillfällen samt avgift för fixartjänst, oförändrad avgift. 
Kortidsplats betalar per portion enligt ovan samt hyreskostnad 60 kronor per dygn. 
Dagverksamhet för dementa betalar för faktiskt antal portioner. Avgift för omvårdnad 
enligt nivå 3 för de som vistas i dagverksamhet. 
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Fortsättning BB § 129/07, Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2008 
 
 
Trygghetslarm     Pris 2007             Pris 2008 
Med omvårdnadsnivå   100 kr/månad       150 kr/månad 
Enbart serviceinsats   200 kr/månad       250 kr/månad 
Nödsändare 
Med omvårdnadsnivå   100 kr/månad       150 kr/månad 
Enbart serviceinsats   200 kr/månad       250 kr/månad 
 
Avgift för färdtjänst oförändrad 2008 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
 
 
 
  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-11-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 130/07 
KS § 232/07 
BB § 28/07 
BB § 15/07           07/KS0215 
Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2007.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 131/07 
KS § 259/07 
KS § 213/07             07/KS0083 
Balanserade styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg inleder sammanträdet med en genomgång av dagens 
upplägg. 
Efter varje föredragning av nämndernas styrkort ska grupparbete ske utifrån 
informationen från förvaltningscheferna. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på blankettmodell för styrkort. 
Enligt tidigare beslut ska styrkortet kompletteras med miljömål. 
Kommunstyrelsens styrkort ska biläggas budget 2008. 
 
Kommunens vision: Ett gott liv i en livskraftig kommun. 
 
Utbildning av balanserade styrkort för enhetscheferna 2007-10-29 är flyttat till  
2007-11-12 på Möre hotell. 
 
Skolchef JanEric Assarsson redovisar barn- och utbildningsnämndens och kultur- och 
fritidsnämndens styrkort. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar socialnämndens, kommunstyrelsens och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 
Miljöchef Jan Andersson redovisar miljönämndens verksamhetsområde. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar tekniska nämndens verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost sammanställer ett  
     dokument utifrån politikernas synpunkter av nämndernas styrkort, 
 
att redovisning av dokumentet sker vid extra sammanträde 2007-11-19, 
     klockan 08.00 – 12.00, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-19 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Utbildning av balanserade styrkort för enhetscheferna är genomförd 2007-11-12. 
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Fortsättning § 131/07, Balanserade styrkort 
 
 
Förslag på kommunövergripande styrkort föreligger. 
 
Ekonomiperspektiv 
 
Övergripande mål 
• Kommunen skall ha God ekonomisk hushållning. 
 
Mätbara mål 
• Nettokostnader skall vara högst 98 % av skatte- och bidragsintäkterna. 
• Alla skattefinansierade investeringar skall vara självfinansierade senast år 2012. 
• På minst 5 ytterligare kommunala områden skall kommunen inom 3 år ha en 

verksamhetssamverkan med kommuner och företag. 
• På en 5 årsperiod skall kommunen öka befolkningen med 5 %. 
 
Medborgarperspektiv 
 
Övergripande mål 
• Kommunens invånare skall ha tillgång till god kommunal service som bygger på en 

väl förankrad värdegrund. 
 
Mätbara mål 
• Kommunens invånare skall 2 gånger per år få skriftlig kommunövergripande 

information. 
• Varje verksamhet skall mäta nöjdhetsgraden vartannat år och målet är minst 80 % 

nöjda brukare i all kommunal verksamhet. 
• Kommunen skall årligen 1 gång per år genomföra analys om behovet av bostäder. 
• Inom 2 år skall varje verksamhet ha tydliggjorda service- och kvalitetsnivåer med 

servicegarantier för brukarna. 
 

Medarbetarperspektiv 
 
Övergripande mål 
• Kommunen skall ha en hög delaktighet samt friska och nöjda medarbetare. 
 
Mätbara mål 
• Kommunen skall tillhöra de 30 främsta kommunerna vad gäller låga sjuktal. 
• Medarbetarundersökningar skall genomföras vart tredje år och kommunen skall ha 

en 90 % nöjdhetsgrad. 
• 90 % av alla medarbetare skall frekvent besöka kommunens intranät. 
• Alla enheter skall vid den årliga kvalitetstävlingen skicka in minst ett eget förslag på 

idéer eller förbättringar inom verksamheten. 
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Fortsättning § 131/07, Balanserade styrkort 
 
 
Utvecklingsperspektiv 
 
Övergripande mål 
• Kommunen skall ha ett attraktivt näringslivsklimat och en kommunal verksamhet i 

utveckling. 
 
Mätbara mål 
• Under de 3 kommande åren skall nyföretagandet i kommunen öka med 7 %. 
• Inom 2 år skall kommunen ha tillgång till ett industrihotell som kan erbjudas 

företagen. 
• Kommunledningen skall regelbundet ha kontakter med näringslivet. 
• Medverka till nya samverkansformer mellan kommunen och näringslivet. 
• På en 3-års period skall kommunens verksamheter totalt ha besökt minst 10 andra 

kommuner som lyckats i sitt utvecklingsarbete. 
 

Miljöperspektiv 
 
Övergripande mål 
• Kommunens verksamhet skall präglas av ekologisk hållbarhet och bidra till god 

livsmiljö. 
 
Mätbara mål 
• Kommunen skall vara fossilbränslefri år 2030. 
• Någon av kommunens verksamheter skall vara miljöcertifierad inom 2 år. 
• Kommunen skall öka användningen av ekologiskt och lokalt producerade varor med 

20 % inom 2 år. 
• Inom 2 år skall kommunen genomföra 3 olika projekt som syftar till ökad 

livskvalité. 
• Kommunen skall inom 2 år till årsbokslut även redovisa förenklat miljöbokslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-19 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till kommunövergripande styrkort för Torsås kommun samt 
 
att avstämning och revidering skall ske i samband med delårs- och årsbokslut. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM) daterad 2007-11-05 § 2 gällande 
balanserade styrkort föreligger. 
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Fortsättning § 131/07, Balanserade styrkort 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag till kommunövergripande styrkort för Torsås kommun samt 
 
att avstämning och revidering skall ske i samband med delårs- och årsbokslut. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 132/07 
KS § 234/07 
BB § 31/07 
BB § 4/07 
BB § 3/07 
AU § 144/07 
BB § 1/07 
AU § 129/07 
AU § 125/07          07/KS0083 
Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatbudget  Bokslut Budget Ram  Budget Plan  Plan 
Mkr     2006  2007   2008  2008  2009  2010 
 
 
Nettokostnader  -279,9  -289,6  -303,7  -305,2  -309,1  -316,6 
Avskrivningar      -5,3      -5,7      -5,7      -5,7      -5,7      -5,7 
 
Nettokostnader  -285,2  -295,3  -309,4  -310,9  -314,8  -322,3 
 
Skatteintäkter    213,8   219,4   233,0   231,1   242,8   254,0 
Kommunal utjämning  81,4     79,4     78,9     82,8     76,9     73,3  
Finansiella intäkter      5,7       4,6       6,0       6,0       5,9       5,8 
Finansiella kostnader    -2,7           -3,9      -3,5      -4,0      -4,8      -4,8 
 
Resultat före extra- 
Ordinära poster      13,0        4,2   5,0   5,0   6,0   6,0 
 
Extraordinära intäkter 0    0   0   0   0   0 
Extraordinära kostnad 0    0   0   0   0   0 
 
Årets resultat      13,0   4,2   5,0   5,0   6,0   6,0  
 
Nettokostnader samt skatter och bidrag exklusive skatteväxling för kommunalisering av 

hemsjukvård med mera. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
Investeringsbudget    Ram  Nämnd Budget Plan  Plan 
Nettokostnad Mkr    2008  2008   2008  2009  2010 
 
Skattefinansierad verksamhet 
 
Kommunstyrelsen       0,6   0,6   0,6   0,6 
Tekniska nämnden       3,6   3,6   1,0   1,5 
Kultur- och fritidsnämnd     0,1   0,1   0,1   0,1  
Socialnämnden        0,6   0,6   0,6   0,6  
Barn- och utbildningsnämnden    0,8   0,6   0,6   0,6 
Miljönämnden        0,8   0,8   0,8   0,8 
Summa samlingsanslag till 

nämnderna      5,0   6,5   6,3   3,7   4,2  

 

Färdigställande av väg söder 
om Torsås sågverk    3,3      1,0 
Ny väg från Faurecia till 
Norra Tångvägen              10,0 
 
Summa       8,3   6,5      17,3   3,7   4,2 
 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
 
VA fritidsområde söder om 
Bergkvara           10,0  3,0   3,0      17,0 
VA ledningsnät, västra 
Industrigatan         3,0   3,0 
VA ledningsnät Bergkvara 
vattenverk          0,2   0,2 
VA ledningsnät        0,5   0,5    0,5  0,5 
Fordon- och transportmedel            0,2   0,6 
 
Summa       10,0  6,7   6,7       17,7  1,1 
 
Totalt        18,3     13,2      24,0       21,4  5,3 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram förslag på direktiv för en utredning  
     innefattande kostnadsanalys av verksamheterna,  
 
att ärendet återkommer vid budgetberedningens sammanträde 2007-10-30. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
 
 
Budgetberedningens behandling 2007-10-30 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost om att ny 
skatteunderlagsprognos erhållits från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
De senaste siffrorna från augusti justeras upp med 1,2 procentenheter fram till 2010. 
Den främsta orsak är att löneökningarna i hela ekonomin förväntas bli högre. Reviderat 
budgetförslag 2008 innebär att skatteintäkterna ökar med 2,7 Mkr, tidigare förslag om 
ytterligare besparingar på 3,8 Mkr utgår och att ytterligare central reserv på 2 Mkr sänks 
till 0,9 Mkr. 
 
Resultatbudget  Bokslut Budget Ram  Budget Plan  Plan 
Mkr     2006  2007   2008  2008  2009  2010 
 
 
Nettokostnader  -279,9  -289,6  -303,7  -307,9  -312,3  -319,8 
Avskrivningar      -5,3      -5,7      -5,7      -5,7      -5,7      -5,7 
 
Nettokostnader  -285,2  -295,3  -309,4  -313,6  -318,0  -325,5 
 
Skatteintäkter    213,8   219,4   233,0   233,8   245,6   256,9 
Kommunal utjämning  81,4     79,4     78,9     82,8     77,3     73,6  
Finansiella intäkter      5,7       4,6       6,0       6,0       5,9       5,8 
Finansiella kostnader    -2,7           -3,9      -3,5      -4,0      -4,8      -4,8 
 
Resultat före extra- 
Ordinära poster      13,0        4,2   5,0   5,0   6,0   6,0 
 
Extraordinära intäkter 0    0   0   0   0   0 
Extraordinära kostnad 0    0   0   0   0   0 
 
Årets resultat      13,0   4,2   5,0   5,0   6,0   6,0  
 
Nettokostnader samt skatter och bidrag exklusive skatteväxling för kommunalisering av 

hemsjukvård med mera. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
Driftbudget          Ram    Budget 
Nettokostnader Tkr exklusive kapitalkostnader   2008    2008 
 
Kommunstyrelsen        -74 290   -73 826 
Kommunrevisionen             -500        -500 
Byggnadsnämnden          -1 160     -1 160 
Tekniska nämnden          -3 990     -4 490 
- affärsdrivande verksamhet              2 750 
-skattefinansierad verksamhet                -7 240 

Kultur- och fritidsnämnden        -6 700         -6 700 
Socialnämnden                -112 760     -112 724 
Barn- och utbildningsnämnden     -89 940   -89 940 
Miljönämnden           -1 890     -1 890 
Centrala poster (pensioner mm)     -12 510   -16 674 
Summa              -303 740      -307 904 
 
I nämndernas budget 2008 ingår ej löneökningar med mera, se centrala poster. 

 

Centrala poster (pensioner med mera)  2007-10-30 
Central pott löneökningar       -2 510 
Pensionsutbetalningar        -6 000 
Pensionsutbetalningar ansvarsförbindelse   -1 000 
Ökning semesterlöneskuld              -300 
Kompetensutveckling/ledarutveckling       -300 
Avsättning framtida återställande 
Hallagärde soptipp            -600 
Lokalhyror Torsås Fastighets AB     -2 000 
Central reserv           -1 000 
Besparing kostorganisationen          400 
Besparing städorganisationen          400 
Besparing administrativa stödfunktioner       400 
Ytterligare löneökningar Kommunal    -3 264 
Ytterligare lokalhyror Torsås Fastighets AB     -500 
Ökad nyttjanderättsavgift hamnbolaget       500 
Ökad central reserv            -900 
Ytterligare minskning av nettokostnad        0 
Summa               -16 674     
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
• För att klara resultat på 5 Mkr år 2008 krävs att samtliga nämnder håller sina 

budgetramar. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning. 
 
• För att säkerställa kommande åtaganden och för att långsiktigt klara de finansiella 

målen bedöms att kommunen har ett för högt kostnadsläge. För att se om det är 
möjligt att ytterligare sänka kostnadsläget för kommunens pedagogiska verksam-
heter kommer under våren 2008 att anlitas en extern konsult med uppdrag att 
genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet för att få underlag för 
effektiviseringar och kommande prioriteringar. 

 
• Utifrån kommunövergripande mål(styrkort) som Kommunfullmäktige beslutar om 

för kommunens verksamhet i november 2007 ska nämnderna under tiden fram till 
sista april 2008 arbeta med att ta fram mål(styrkort) för sin verksamhet. Nämndernas 
mål ska inrymmas i driftbudget 2008. 

 
Eftersom ny prognos inkom 2007-10-26 som förändrar förutsättningarna avsevärt 
meddelar ledamot Håkan Algotsson, c att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut vid dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp 
och alliansen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har förståelse för detta och föreslår att förslag till budget 
tas upp direkt på kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12. 

 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30: 
 
att förslag till budget antas på kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12,  
 
att i övrigt notera informationen från ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12 
 
Yrkande och propositioner 
 
 Roland Swedestams, s förslag till budget 2008: 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Nettokostnader Tkr exklusive kapitalkostnader    
Kommunstyrelsen           -73 826 
Kommunrevisionen                    -500 
Byggnadsnämnden             -1 160 
Tekniska nämnden                  -4 490 
- affärsdrivande verksamhet            2 750 

-skattefinansierad verksamhet              -7 240 

Kultur- och fritidsnämnden               -6 700 
Socialnämnden                       -113 724 
Barn- och utbildningsnämnden            -89 940 
Miljönämnden                  -1 890 
Centrala poster (pensioner mm)            -14 774 
- därav löneökningar                 -5 774 

- därav pensionsutbetalningar             -6 000 

- därav ökning semesterlöneskuld          -300 

- därav kompetensutveckling/ledarutveckling       -300 

- därav avsättning framtida återställande  

  Hallagärde soptipp              -600 

- därav ökade lokalhyror Torsås Fastighets AB   -3 000  

- därav ökad nyttjanderättsavgift hamnbolaget       500 

- därav central reserv              -1 400 

- därav besparing kostorganisation          400 

- därav besparing städorganisation         400 

- därav besparing administrativa stödfunktioner      400 

Summa                  -307 904 
 
Håkan Algotsson, c förslag till budget 2008: 
 
Resurstillskott 
 
Löneökningar      10,6 
Pensionskostnader      1,2 
Ansvarsförbindelse      0 
Kompetensutveckling     0,3 
Gymnasieförbundet      1,9 
Socialnämnden       4,0 
Torsås Fastighets AB     2,5 
Gator och vägar       0,5 
Hallagärde        0,6 
Central reserv        0 
Leadersamarbete       0,2 
Summa       21,8 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Volymförändringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden +1,0 
Summa       +1,0 
 
Sparprogram 
 
Minskning av nettokostnader +1,8 
Kostorganisationen    +0,2 
Städorganisationen      0 
Administrativa stödfunktioner     0 
Summa       +2,0 
 
Övrigt 
 
Nyttjanderättsavgift Hamn- 
Bolaget       +0,5 
Summa       +0,5 
Totalt        18,3 
 
Tilläggsyrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att 
omarbeta nyttjanderättsavtalet med Bergkvara Hamn & Stuveri AB så att den baseras på 
godsflödet i hamnen och inte på ett fast belopp. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 16.00 – 16.20. 
 
Roland Swedestam, s kompromiss med Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m 
ger en budget för 2008: 
 
Resurstillskott 
Löneökningar          10,6 
Pensionskostnader            1,2 
Kompetensutveckling/ledarutveckling     0,3 
Kalmarsunds Gymnasieförbund      1,9 
Socialnämnden              4,0 
Torsås Fastighets AB, lokalhyror      3,0 
Gator och vägar            0,5 
Avsättning framtida återställande Hallagärde 
soptipp             0,6 
Leadersamarbete           0,2 
Central reserv            1,0 
Summa           23,3 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Volymförändringar 
Barn- och utbildningsnämnden    +1,0 
 
Sparprogram 
Minskning av nettokostnader   
Kostorganisationen      
Städorganisationen      
Administrativa stödfunktioner     
Summa          +3,5 (innefattande ramförändring 0,5 %) 
 
Övrigt 
Nyttjanderättsavgift Hamn- 
Bolaget          +0,5 
Totalt           18,3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2008, plan 2009 – 2010, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att omarbeta nyttjanderättsavtalet med  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB så att den baseras på godsflödet i hamnen och inte på  
     ett fast belopp, 
 
för att klara resultat på 5 Mkr år 2008 krävs att samtliga nämnder håller sina budget- 
      ramar, ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning, 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost, för att säkerställa kommande åtaganden och för  
     att långsiktigt klara de finansiella målen bedöms att kommunen har ett för högt  
     kostnadsläge, för att se om det är möjlighet att ytterligare sänka kostnadsläget inom  
     barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer under våren 2008 att anlitas  
     en extern konsult med uppdrag att framta underlag för effektiviseringar och  
     kommande prioriteringar, 
 
att utifrån de kommunövergripande mål (styrkort) som Kommunfullmäktige beslutar  
      om för kommunens verksamhet i november 2007 ska nämnderna under tiden fram 
      till sista april 2008 arbeta med att ta fram mål (styrkort) för sin verksamhet.  
      Nämndens mål ska inrymmas i driftbudget 2008, 
 
att 50 000 kronor ska överföras från tekniska nämndens budget till kultur- och  
     fritidsnämndens budget för skötsel av stenmjölsplan, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2008, 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent 
     Frost för Torsås kommuns räkning under 2008 uppta nya lån för 20 Mkr, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att fördela ut de centrala posterna till  
     förvaltningarna, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2008 till 21,84 per skattekrona. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM) daterad 2007-11-05 § 1 gällande 
budeget 2008, plan 2009 – 2010 föreligger. 
 
Förslag till budget för år 2008 föreligger från Torsåspartiet. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Mona Magnusson, m, Lena Gustafsson, v och 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 20.10 och återupptas igen klockan 20.20. 
 
Bert Appert, tp yrkar att beloppet för posten ”sparprogram” ändras till 8,5 Mkr i stället 
för det av kommunstyrelsens föreslagna belopp 2 Mkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att beloppet för posten ”sparprogram” ändras till 
8,5 Mkr finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med 
fleras  
bifallsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar att posten ”pensionskostnad ansvarsförbindelse” på 1 Mkr 
återinförs i budgeten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att posten ”pensionskostnad ansvarsförbindelse” 
på 1 Mkr återinförs i budgeten finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt 
Roland Swedestams med fleras bifallsyrkande. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
Bert Appert, tp yrkar att ytterligare 0,5 Mkr tillförs miljönämnden för att möjliggöra 
högre tempo i arbetet med att återställa skadad miljö. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att ytterligare 0,5 Mkr tillförs miljönämnden 
finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med fleras 
bifallsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras bifallsyrkande och nej = 
enligt Bert Apperts, tp yrkande avges 27 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige 
har sålunda beslutat enlig Roland Swedestams, s med fleras bifallsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar att ytterligare 2 Mkr tillförs socialnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att ytterligare 2 Mkr tillförs socialnämnden finner 
hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med fleras 
bifallsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar att posten ” ökad nyttjanderättsavgift för hamnbolaget” på 0,5 Mkr 
utgår som intäkt i driftbudgeten för att i stället tas i anspråk för ökad nedskrivning av 
skulderna för hamninvesteringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls- 
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att ytterligare posten ” ökad nyttjanderättsavgift 
för hamnbolaget” på 0,5 Mkr utgår som intäkt i driftbudgeten för att i stället tas i 
anspråk för ökad nedskrivning av skulderna för hamninvesteringar finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med fleras bifallsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar att posten ”central reserv” utökas med 0,5 Mkr till 1,5 Mkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att posten ”central reserv” utökas med 0,5 Mkr till 
1,5 Mkr finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med 
fleras bifallsyrkande. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar att tjänsteproduktionen i kommunens egenregi ska utsättas för 
konkurrens av andra utförare. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att Kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = enligt Bert Apperts, tp yrkande 
avges 19 ja-röster och 7 nej-röster samt 8 avstår. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Protokollsanteckning 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson, m överlämnar en protokollsanteckning.  
Bilaga 2. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar att i investeringsbudgeten för 2008 avsätts 2,5 Mkr för att 
färdigställa den så kallande Adolfssonska tomten (området norr om ån). 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att i investeringsbudgeten för 2008 avsätts 2,5 
Mkr för att färdigställa den så kallande Adolfssonska tomten (området norr om ån) 
finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams med fleras 
bifallsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras bifallsyrkande och nej = 
enligt Bert Apperts, tp yrkande avges 24 ja-röster och 8 nej-röster samt 2 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enlig Roland Swedestams, s med fleras 
bifallsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar att till investeringsbudgeten för 2008 överförs 4 Mkr av de 17 Mkr 
som i kommunstyrelsens förslag är budgerade för utbyggnad av VA söder Bergkvara 
unders 2009. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras bifalls-
yrkande och Bert Apperts, tp yrkande att till investeringsbudgeten för 2008 överförs 4 
Mkr av de 17 Mkr som i kommunstyrelsens förslag är budgeterade för utbyggnad av 
VA söder Bergkvara unders 2009 finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt 
Roland Swedestams med fleras bifallsyrkande. 
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Fortsättning § 132/07, Budget 2008, plan 2009-2010 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2008, plan 2009 – 2010, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att omarbeta nyttjanderättsavtalet med  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB så att den baseras på godsflödet i hamnen och inte på  
     ett fast belopp, 
 
för att klara resultat på 5 Mkr år 2008 krävs att samtliga nämnder håller sina budget- 
      ramar, ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning, 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost, för att säkerställa kommande åtaganden och för  
     att långsiktigt klara de finansiella målen bedöms att kommunen har ett för högt  
     kostnadsläge, för att se om det är möjlighet att ytterligare sänka kostnadsläget inom  
     barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer under våren 2008 att anlitas  
     en extern konsult med uppdrag att framta underlag för effektiviseringar och  
     kommande prioriteringar, 
 
att utifrån de kommunövergripande mål (styrkort) som Kommunfullmäktige beslutar  
      om för kommunens verksamhet i november 2007 ska nämnderna under tiden fram 
      till sista april 2008 arbeta med att ta fram mål (styrkort) för sin verksamhet.  
      Nämndens mål ska inrymmas i driftbudget 2008, 
 
att 50 000 kronor ska överföras från tekniska nämndens budget till kultur- och  
     fritidsnämndens budget för skötsel av stenmjölsplan, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2008, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent 
     Frost för Torsås kommuns räkning under 2008 uppta nya lån för 20 Mkr, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att fördela ut de centrala posterna till  
     förvaltningarna, 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljönämnden 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 
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KF § 133/07 
KS § 236/07 
AU § 357/07          07/KS0160 
Utlåtande avseende delårsrapport 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna skall bedöma om det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 
31 augusti 2007. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på 
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer 
 
• att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen, 
• att utifrån kommunens prognos kommer inte ekonomisk balans att uppnås år 2007, 
• att det i kommunens budget och flerårsplan finns mål utifrån ett verksamhetsmässigt 

perspektiv, man alla utgår inte från god ekonomisk hushållning och är inte mätbara 
och utvärderingsbara. Vi kan som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna 
del, 

• att finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning antogs vid samma tillfälle som 
budgeten för år 2007. Kommunen antog då tre finansiella mål varav två bedöms 
vara uppfyllda utifrån kommunens prognos. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsrapport 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsrapport 2007. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna granskning av delårsrapport 2007. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 134/07 
KS § 237/07 
AU § 365/07 
KS § 170/07 
AU § 229/07 
AU § 61/07           07/KS0024 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi, 
Internkontrollplan, Reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Torsås kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen avseende 
ekonomiska transaktioner. 
 
Revisorerna anser att det är viktigt att kommunen dokumenterar och fastställer vilka 
regler som gäller vid exempelvis fakturering, försäljning av inventarier och kontant-
hantering för att minska sårbarheten och öka den interna kontrollen. 
 
Revisorerna överlämnar granskningsrapport till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt socialnämnden för beaktande och åtgärd i 
de delar som nämndernas verksamhet berörs. 
 
Rapporten överlämnas även till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Revisorerna önskar svar om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
rapportens innehåll senast 2007-05-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med ledningsgruppen ta fram 
      förslag på en internkontrollplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till reglemente för 
intern kontroll föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll samt 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
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Fortsättning § 134/07, Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen 
avseende ekonomi, Internkontrollplan, Reglemente 
 
 
föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nytt förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen och reglemente för intern 
kontroll föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi, 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12: 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi, 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till reglemente för intern kontroll. 
----- 
Exp till: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret 
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KF § 135/07 
KF § 238/07 
AU § 358/07          07/KS0198 
Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och 
insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra rubricerad granskning. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
I bifogad rapport ”Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt 
kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun” redovisas 
analys och slutsats. 
 
Granskningen visar att kommunens delar av kommunens budgetprocess kan förbättras. 
En datafil över svaren kommer att lämnas över till kommunen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för beaktande. Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med 
anledning av rapporten senast 2008-01-15. Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges 
presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost att ta fram  
      planerade åtgärder med anledning av rapporten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i 
kommunstyrelsen på vilka åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och 
sammanställs enligt samma metod om möjligt. 
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Fortsättning § 135/07, Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun, 
 
att inför nästa års budgetmöte redovisa en uppföljning i kommunstyrelsen på vilka  
     åtgärder som vidtagits och att enkäten besvaras och sammanställs enligt samma  
     metod om möjligt. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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KF § 136/07 
KS § 241/07 
AU § 369/07 
AU § 349/07          04/KS0239 
Uppföljning av Torsås Kustvårdsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15 § 49 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till arbetsutskottets sammanträde  
     2007-10-02 för en genomgång av revideringar av Torsås Kustvårdsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet utifrån förslag på revideringar av 
Torsås kommuns Kustvårdsplan 2007-2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera Torsås kommuns Kustvårdsplan enligt förslag på revideringar 2007-2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisningen av planerade och gjorda åtgärder i Torsås kommuns  
      Kustvårdsplan. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Tilläggsyrkande 
 
Leif Lindberg, tp yrkar tillägget att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en 
bredare revidering av kustvårdsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av planerade och gjorda åtgärder i Torsås kommuns  
      Kustvårdsplan, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en bredare revidering av kustvårdsplanen. 
-----  
Exp till: Kommunstyrelsen 
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KF § 137/07 
KS § 245/07 
AU § 368/07          07/KS0151 
Rapport icke verkställda beslut SoL 2:a kvartalet 2007-10-11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 2, 2007  
 
Antal icke verkställda beslut:    3 
Typ av bistånd:        Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 4, 4, 2 
Antal män:         2 
Antal kvinnor:        1 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2007. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2007. 
-----  
Exp till:  
Socialnämnden 
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KF § 138/07 
KS § 250/07 
AU § 388/07          07/KS0203 
Delårsrapport, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändrades förbundsordningen bland annat avseende beslutorgan. Istället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) 
som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionförbundets 
verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007, granskning med utlåtande avseende delårs- 
rapport 2007 samt styrelsens delårsrapport 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 1 januari  - 30 juni 2007 från Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 1 januari  - 30 juni 2007 från Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsrapport 1 januari  - 30 juni 2007 från Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 139/07 
KS § 251/07 
AU § 370/07          07/KS0070 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2007-09-26 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2007-09-26. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Torghandel Torsås kommun 
3. Torsås kommun bör införa ytterligare en gratifikation efter 40-års tjänst i 

kommunen 
4. Erbjudande av spistimer till personer som har en demenssjukdom 
5. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
6. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2007-09-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2007-09-26. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2007-09-26. 
-----   
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KF § 140/07 
KS § 252/07 
AU § 371/07          07/KS0071 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2007-09-26 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2007-09-26. 
 
1. Sporthallen 
2. Upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
3. Tilläggsuppdrag till kostutredarna angående mattjänsten till pensionärerna i 

kommunen 
4. Införande av vårdnadsbidrag 
5. Tennisbana i Söderåkra 

 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2007-09-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2007-09-26. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2007-09-26. 
-----  
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KF § 141/07 
KS § 253/07 
AU § 390/07 
AU § 251/07 
AU § 174/07 
KF § 29/07              07/KS0077 
Medborgarförslag – Angående torghandeln 

 
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 2007-03-28: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till partigrupperna och kommunalteknik för  
     beredning, 
 
att inlämnas till kommunkansliet senast 2007-06-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 66, att nämnden ser positivt på torghandel i 
Torsås kommun samt att upprätta förslag på höjning av taxan för torgplatser från och 
med 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma till arbetsutskottet med förslag på ny taxa  
     från och med 2008 samt en redogörelse om hur torghandeln tillämpas i våra grann- 
     kommunerna. 
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Fortsättning § 141/07, Medborgarförslag – Torghandel 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Tekniska nämndens yttrande 2007-10-15: 
 
Enligt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun får torghandel ske 
på anvisade platser alla dagar utom i Torsås där sista fredagen i oktober (marknads- 
dagen) är undantagen. Tekniska nämnden ställer sig positiv till torghandel och finner 
ingen anledning till att minska antalet dagar för torghandel. 
 
Torghandel ska bedrivas på nuvarande platser. Flytta verksamheten till Torsås torg är ej 
lämpligt eftersom torget även fortsättningsvis behövs som parkeringsplats till 
bussresenärer med flera. 
 
Förslag har lämnats till budgetberedningen på taxa för 2008. 
 
Enligt § 4 Lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel är 
platsupplåtaren skyldig att föra anteckningar om namn, personnummer, adress och 
telefonnummer för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare. Om det är 
fråga om en juridisk person ska även uppgifter om firma och organisationsnummer 
antecknas eller kopia på F-skattebevis överlämnas. 
 
Kommunen har alltid möjlighet att kontakta skattekontoret vid misstanke om oseriös 
handel så att de kan göra en kontroll. 
Skatteverket lämna ej ut uppgifter om företag och privatpersoner har betalt sina skatter 
och avgifter eftersom det är belagt med sekretess. 
Kronofogdemyndighetens register är däremot offentliga så uppgifter om företag och 
privatpersoner lämnas ut till alla som gör en förfrågan. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-10-16 § 148 att godkänna förslag till yttrande och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens förslag till yttrande med revidering att begränsa  
     torghandeln till onsdagar, torsdagar och lördagar, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-11-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 141/07, Medborgarförslag – Torghandel 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens förslag till yttrande med revidering att begränsa  
     torghandeln till onsdagar, torsdagar och lördagar, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna tekniska nämndens förslag till yttrande med revidering att begränsa  
     torghandeln till onsdagar, torsdagar och lördagar, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

     ---- 
Exp till: 
Elisabeth Eriksson 
Tekniska nämnden 
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KF § 142/07 
KS § 254/07 
AU § 389/07 
KF § 80/07           07/KS0141 
Medborgarförslag – Erbjudan av spistimer till personer som har en demens-
sjukdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att erbjuda spistimer till personer som har en demens- 
sjukdom föreligger från Lena Rundgren. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-06-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Socialnämnden beslutar 2007-09-20 § 105 att remittera medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för ställningstagande att återinföra handläggning av spistimer. 
 
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1574 6 § Bostadsanpassnings-
bidrag lämnas för åtgärder för bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad 
som ska anpassas. 
 
Byggnadsnämnden som till och med 2006-12-31 handlade bostadsanpassningar beslutar 
2002-01-21 att från och med 2002  ej bevilja bostadsanpassningsbidrag för installation 
av spisvakt/timer med motiveringen att det ej är att betrakta som en fast installation utan 
som ett löst tillbehör som kan medtagas vid avflyttning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-10-16 § 161 att vidhålla byggnadsnämndens beslut 
2002-01-21 att ej bevilja bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt/timer 
med motiveringen att det ej är att betrakta som fast funktion utan som ett löst tillbehör 
som kan medtagas vid avflyttning enligt SFS 1992:1574 § 6. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s föreslår att uppdra åt tekniska 
nämnden, efter behovsbedömning av terapeut inköpa ett lämpligt antal spisvakt/timer 
för utlåning till personer med demenssjukdom. Spisvakt/timer ska vid avflyttning 
återlämnas till tekniska nämnden. 
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Fortsättning § 142/07, Erbjudan av spistimer till personer som har en demens-
sjukdom 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden efter behovsbedömning av terapeut inköpa ett lämpligt 
     antal spisvakt/timer för utlåning till personer med demenssjukdom, 
 
att spisvakt/timer ska vid avflyttning återlämnas till tekniska nämnden. 
 
att finansiering sker inom tekniska nämndens befintliga budget för bostadsanpassnings-  
     bidrag, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-12 
 
Nytt förslag föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam om att 
hjälpmedelcentralen inom socialförvaltning övertar hanteringen av spisvakt/timer från 
bostadsanpassning inom tekniska förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt hjälpmedelcentralen inom socialförvaltningen efter behovsbedömning av  
     terapeut inköpa ett lämpligt antal spisvakt/timer för utlåning till personer med  
     demenssjukdom, 
 
att spisvakt/timer ska vid avflyttning återlämnas till hjälpmedelcentralen inom  
     socialförvaltningen, 
 
att överflytta 100 000 kronor från tekniska nämndens befintliga budget för 
     bostadsanpassningsbidrag år 2008 till hjälpmedelcentralens budget inom  
     socialförvaltningen år 2008, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 142/07, Erbjudan av spistimer till personer som har en demens-
sjukdom 
 
 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt hjälpmedelcentralen inom socialförvaltningen efter behovsbedömning av  
     terapeut inköpa ett lämpligt antal spisvakt/timer för utlåning till personer med  
     demenssjukdom, 
 
att spisvakt//timer ska vid avflyttning återlämnas till hjälpmedelcentralen inom  
     socialförvaltningen, 
 
att överflytta 100 000 kronor från tekniska nämndens befintliga budget för 
     bostadsanpassningsbidrag år 2008 till hjälpmedelcentralens budget inom  
     socialförvaltningen år 2008, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Lena Rundgren 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 143/07          07/KS0237 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Eric Blomberg, kd avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige och som ordinarie ledamot i tekniska nämnden. 
 
Madeleine Blomberg, kd avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från ledamöter Jan-Eric Blomberg och Madeleine Blomberg  
     båda kd, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter  
     avgående ordinarie ledamot Jan-Eric Blomberg och avgående ersättare Madeleine  
     Blomberg. 
----- 
Exp till: 
Madeleine och Jan-Eric Blomberg 
Länsstyrelsen 
Personalavdelningen   
 
 
  


