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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2007-12-12, 18.00 – 20.00  
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera Tomas Olsson                                          Margareta Karlsson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-12-14  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 144 - 161   

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande  Tomas Olsson                  Margareta Karlsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2007-12-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2007-12-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-01-07  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-12-12   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
  
 
KF § 144/07               
KS § 267/07 
AU § 397/07          07/KS0067 
Reverslån samt räntesats för Räddningstjänstförbundet i Emmaboda - Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
I Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås avsiktsförklaring och förbundsordning 
står att förbundet ska överta inventarier som används i dess verksamhet från respektive 
kommuner. Detta har fomellt sett ännu ej skett. Inventarierna (bilar, datorer, larmsystem 
med mera) har ett bokfört värde 2006-12-31 på 1,4 Mkr i Torsås respektive 4,0 Mkr i 
Emmaboda. 
 
På förbundets direktionsmöte 2007-10-04 beslutades följande: 
 
Räddningsförbundet föreslår att respektive medlemskommun utfärdar ett reverslån 
gällande från och med 2007-01-01 avseende det bokförda värdet 2006-12-31 (1,4 Mkr i 
Torsås respektive 4,0 Mkr i Emmaboda) samt föreslår respektive medlemskommun en 
fast ränta på 4 % för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende  
     det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande  
     reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda  
     kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive  
     2008 på dessa reverslån. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende  
     det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande  
     reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda  
     kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive  
     2008 på dessa reverslån. 
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Fortsättning § 144/07, Reverslån samt räntesats för Räddningstjänstförbundet i 
Emmaboda - Torsås   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun utfärdar ett reverslån gällande från och med 2007-01-01 avseende  
     det bokförda värdet 2006-12-31, 1,4 Mkr samt med en fast ränta motsvarande  
     reporäntan plus 0,25 för 2007 respektive 2008 på dessa reverslån till Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda - Torsås. Beslutet tas under förutsättning att Emmaboda  
     kommun beslutar i enlighet med Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     förslag dock med en ränta motsvarande reporäntan plus 0,25 % för 2007 respektive  
     2008 på dessa reverslån. 
-----  
Exp till: 
Räddningstjänstförbundet i Emmaboda - Torsås  
Ekonomikontoret 
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KF § 145/07 
KS § 270/07 
AU § 415/07          07/KS241 
Binnaretorp 2:3, Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-06 § 117 att utnyttja den kommunala 
förköpsrätten på fastigheten Binnaretorp 2:3 för skola/barnomsorgens behov. 
 
Köpebrev är undertecknat 2007-11-21 av Torsås Kyrkliga Samfällighet och Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
 att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
 att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
 att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Binnaretorp 2:3. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 146/07 
KS § 262/07 
AU § 418/07 
KS § 233/07 
BB § 29/07 
BB § 16/07           07/KS0216 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att många verksamheter har klassats om. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder nu till seminarier ”Taxa inom 
miljöbalkens område” under hösten om de aktuella förändringarna och om stödet till 
kommunerna.  
Arbetet med genomgång av förändringarna har påbörjats men SKL:s underlag bör 
avvaktas. Samråd har skett med ekonomichef Kent Frost. 
 
Miljökontoret begär därför förlängd tid att inkomma med förslag till taxor 2008 med 
hänsyn till ovanstående. Närmare tid kan för närvarande inte avges. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-10-23: 
 
notera informationen. 
 
Budgetberedning beslutar 2007-10-30: 
 
att hänskjuta taxorna inom miljönämndens ansvarsområde till kommunstyrelsens  
     sammanträde 2007-11-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12: 
 
att invänta förslag på taxor från miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-27 
 
Miljönämnden föreslår taxor 2008 på följande område: 
 
• Miljöskydd 
• Djurskydd (inklusive miljöskydd vid lantbruk) 
• Strålskydd  
• Uppdragsverksamhet 
• Livsmedel (timtaxa). 
 
Miljönämnden föreslår höjning av timavgiften från 600 kronor till 700 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 146/07, Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2008 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att bjuda in miljöchef Jan Andersson till kommunstyrelsens sammanträde 2007-12-04  
     för en genomgång av miljönämndens taxor 2008. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Miljöchef Jan Andersson föredrar ärendet. 
 
Miljönämndens beslut 2007-11-22 § 81 på förslag på taxor för 2008 föreligger. 
 
Det nya förslaget till taxa är baserat på förslag till normaltaxa från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt miljönämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 147/07 
KS § 272/07 
AU § 420/07          07/KS0151 
Rapport icke verkställda beslut SoL 3:e kvartalet 2007 
 
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 3, 2007  
 
Antal icke verkställda beslut:    8 
Typ av bistånd:        Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 94*, 88*, 73*, 73*, 67, 54*, 53*, 27* 
Antal män:         3 
Antal kvinnor:        5 
* Särskilda önskemål finnes i dessa ansökningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 3, 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 3, 2007. 
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KF § 147/07, Rapport icke verkställda beslut SoL 3:e kvartalet 2007 
 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 3, 2007. 
-----  
Exp till:  
Socialnämnden 
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KF § 148/07 
KS § 261/07 
AU § 427/07          06/KS0114, 06/KS0105 
Mottagande av vuxna flyktingar samt ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Migrationsverket ska enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för 
flyktingmottagande med mera träffa överenskommelser med kommuner om att ta emot 
skyddsbehövande och vissa andra utlänningar. 
 
Länsstyrelsen ska enligt 60 § förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna för att ta emot 
skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsen ska även överlägga 
med kommunerna om mottagandet och lämna underlag för överenskommelserna till 
Migrationsverket. Överenskommelserna omfattar endast utlänningar som första gången 
flyttar in i en kommun och därmed inte så kallade sekundärflyttade utlänningar. 
 
En kommun som träffar överenskommelse om ensamkommande barn har rätt till en 
årlig ersättning på 500 000 kronor. Detta är en ersättning som skall täcka i princip alla 
kostnader inom administration och personalområdet. Löpande kostnader för individen är 
återsökningsbara. Detta gäller skola, barnomsorg, insatser inom socialtjänsten med 
mera. 
 
Avtalet med Migrationsverket omfattar totalt 30 individer i blandade åldrar för perioden 
2007 – 2009.  
 
Enligt Torsås Bostads AB finns tre till fyra lägenheter klara i januari 2008. 
 
Kommunstyrelsen handhar ansvaret för personal samt handläggning. Ansvarig 
handläggare får sin hemvist i Möre ResursCentrum. Samverkan kommer att ske 
tillsammans med Emmaboda och Migrationsverket. 
 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande föreligger. 
 
Förslag på beslut föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunchef Tommy Nybergs förslag. 
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Fortsättning § 148/07 Mottagande av vuxna flyktingar samt ensamkommande 
barn 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp är tveksam till att kommunstyrelsen handhar ansvaret för personal och 
handläggning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av  
      30 flyktingar, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket  
     om att teckna avtal om att motta ensamkommande flyktingbarn samt 
 
att upprätta en organisation för flyktingmottagandet och att anställa en samordnare. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid kvällens sammanträde medverkar Pia Fasth från Migrationsverket och Karina Alm 
Cheanley från Regionförbundet. 
 
Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 
föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av  
     flyktingar och andra skyddsbehövande enligt förslag på överenskommelse, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket  
     om att teckna avtal om att motta ensamkommande flyktingbarn samt 
 
att upprätta en organisation för flyktingmottagandet och att anställa en samordnare. 
 
Protokollsanteckning 
 
Torsåspartiet överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 148/07 Mottagande av vuxna flyktingar samt ensamkommande 
barn 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-12-12 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v och Håkan Algotsson, c 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp då det är osäkert om föreslagen omfattning av flyktingsmottagandet till 
och med år 2010 är realistisk yrkar vi att det ska krävas en skriftlig bekräftelse från 
behörig företrädare för staten att eventuella avvikelser nedåt i förhållande till antalet 90 
inte kommer att föranleda några sanktioner från statens sida. En sådan bekräftelse ska 
utgöra en förutsättning för att ny föreslagen överenskommelse om mottagande ska träda 
i kraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, tp tilläggsyrkande och 
avslags på tilläggsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt 
avslagsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslag på tilläggsyrkande och nej = enligt Bert Apperts, tp 
tilläggsyrkande avges 27 ja-röster, 7 nej-röster samt 1 avstod. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat att avslå Bert Apperts, tp tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av  
     flyktingar och andra skyddsbehövande enligt förslag på överenskommelse, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket  
     om att teckna avtal om att motta ensamkommande flyktingbarn samt 
 
att upprätta en organisation för flyktingmottagandet och att anställa en samordnare. 
-----  
Exp till: 
Migrationsverket 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KF § 149/07 
KS § 279/07 
AU § 424/07          07/KS0239 
Överföring delegation planärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår att delegation lämnas till byggnadsnämnden för 
att fastställa detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 
2:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 samt 
 
att inkomna synpunkter vid samråd redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 samt 
 
att inkomna synpunkter vid samråd redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
 
att notera inkomna synpunkter vid samrådet. 
 
Jäv 
 
Leif Lindberg, tp deltar ej i beslutet. 
-----  
Exp till: 
Byggndsnämnden 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-12-12   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 150/07 
KS § 281/07 
AU § 430/07          07/KS0069 
Delårsrapport 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för 
den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige/direktion beslutat om i årsbudget och 
flerårsplan. 
 
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Kalmarsunds Gymnasie- 
förbunds delårsrapport, 2007-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad 
och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultat framgår av 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet kommer att 
uppnå ekonomisk balans år 2007. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisnings lagen. 
• Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning att öka det egna kapitalet till  

25 Mkr uppnås år 2007. 
• Det finansiella målet att självfinansiera investeringar uppnås år 2007. 
• Verksamhetsmässiga mål med koppling till begreppet god ekonomisk hushållning är 

antagna och redovisas för första gången i delårsrapporten. Avvaktar med 
utvärdering till årsredovisningen. 

• Kommunalförbundets resultat beräknas för året till 10,9 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
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Fortsättning § 150/07, Delårsrapport 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-12-12 
 
Hans-Olof Berg, c informerar om verksamheten inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsrapport 2007 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 151/07 
KS § 255/07 
AU § 373/07 
AU § 178/07 
KF § 31/07           07/KS0089 
Motion – införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, kd hemställer i motion till kommunfullmäktige i Torsås kommun 
införande av vårdnadsbidrag i vår kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att remittera motionen till partigrupperna, barn- och utbildningsnämnden och  
     socialnämnden för yttrande,  
 
att yttrande ska inlämnas senast 2007-09-30 till kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-05-31 § 56 att föreslå Kommun-
fullmäktige att bifalla motionen. Samtidigt undrar nämnden vad som hänt i ärendet efter 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14 § 62 att tillskriva regeringen om nödvändigt 
lagstöd för att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Socialnämnden beslutar 2007-06-14 § 69, att ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag 
inte i någon grad kan påvisa en påverkan på individ- och familjeomsorgen IFO. 
 
Inga yttrande föreligger från partigrupperna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-16 föreslå kommunstyrelsen besluta; 
 
föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en kostnadsanalys och ett regelsystem för ett  
     eventuellt införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
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Fortsättning § 151/07, Motion – införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta; 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en kostnadsanalys och ett regelsystem för ett  
     eventuellt införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-12-12 
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag med tillägget att utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att 
konsekvenserna ska kunna beaktas i budget för 2009. 
 
Roland Swedestam yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att under 
förutsättning att Regering/Riksdag fastställer regler, ska utredningen vara färdig senast 
2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas i budget för 2009. 
 
Kommunfullmäktige beslutar; 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en kostnadsanalys och ett regelsystem för ett  
     eventuellt införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun, 
 
att utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna  
     beaktas i budget för 2009, 
 
att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/Riksdag fastställt regler 
     för vårdnadsbidrag, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 152/07 
KS § 256/07 
AU § 367/07 
AU § 241/06 
KF § 91/06           06/KS0170 
Motion – Ge kostutredarna ett tilläggsuppdrag där privata alternativ angående 
mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i de övriga kommundelarna utreds 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans Wendell, c hemställer i en motion om att ge kostutredarna ett tilläggs-
uppdrag där privata alternativ angående mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i 
de övriga kommundelarna utreds. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-10-17: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden och inköpsansvarig Kent Frost för yttrande  
     samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Socialförvaltningen ser positivt på en förutsättningslös utredning om mattjänsten 
(leverans av mat till enskilt hem) i kommunen. Även den organisatoriska tillhörigheten 
bör utredas såväl som privata alternativ kontra offentligt. 
 
Socialförvaltningen anser att utredningsuppdraget ges till den projektanställde kostchef 
som tidigare föreslagits. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens beslut att överlämna utredningsuppdraget till kostchefen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 152/07, Ge kostutredarna ett tilläggsuppdrag där privata alternativ 
angående mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i de övriga 
kommundelarna utreds 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens beslut att överlämna utredningsuppdraget till kostchefen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt socialförvaltningens beslut att överlämna utredningsuppdraget till kostchefen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till:  
Kostchef Ann Eklund 
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KF § 153/07 
KS § 269/07          07/KS0225 
Mellankommunal utjämning med anledning av överförandet av hemsjukvården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under förutsättning att samtliga länets kommuners samt landstingets Kommun-
fullmäktige beslutar att säga ja till övertagande av hemsjukvården med mera från och 
med 2008-01-01 uppkommer ett behov av mellankommunal kostnadsutjämning. 
 
Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner innebär en 
överföring av resurser motsvarande 106 654 600 kronor från landstinget till 
kommunerna. Detta sker genom skatteväxling i 2006 års nivå. Kommunernas 
övertagande av hemsjukvården med mera finansieras således genom skattväxlingen. 
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. Den växlade 
skattesatsen är således lika för alla länets kommuner medan den verksamhet som förs 
över är ojämnt fördelad mellan kommunerna. I en del kommuner täcker skatteväxlingen 
kostnaderna för den verksamhet som förs över medan den i andra kommuner inte räcker 
till för den överförda verksamheten,. Av den anledningen behövs en kostnadsutjämning 
mellan länets kommuner. 
 
Regeringen har i prop. 2007/08 lämnat ett förslag till tillägg i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) om kostnadsutjämning mellan kommuner. Förslaget innebär att om samtliga 
kommuner inom ett landstings område ingår i en överlåtelse av skyldighet att erbjuda 
hemsjukvård får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra om det behövs för 
en kostnadsutjämning mellan kommunerna. Ett sådant förslag till mellankommunal 
utjämningsmodell/”strut” mellan länets kommuner har under en tid processats i länet 
och överlämnas härmed till fullmäktige för beslut. En uppföljning av utjämnings-
modellen föreslås ske under 2010. 
 
Den praktiska hanteringen med utjämningen kommer att skötas av Kalmar kommun, 
kommunledningskontoret/ekonomienheten. För detta föreslås en enkel modell med 
inbetalning från de kommuner som lämnar bidrag och utbetalning till de kommuner som 
får bidrag en gång per år – den 15 juni. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning samt att en uppföljning av  
      utjämningsmodellen ska ske under 2010. 
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Fortsättning § 153/07, Mellankommunal utjämning med anledning av 
överförandet av hemsjukvården 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning samt att en uppföljning av  
      utjämningsmodellen ska ske under 2010. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet  
Ekonomikontoret 
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KF § 154/07          07/KS0244 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Görel Rydeen, tp avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och som ersättare i arbetsutskottet från och med 2007-12-31. 
 
Valberedningen föreslår Kerstin Ahlberg, tp som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
och Tommy Petersson, tp som ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Görel 
Rydeen, tp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelse från ledamot Görel Rydeen, tp, 
 
att utse Kerstin Ahlberg, tp som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och Tommy  
     Petersson, tp som ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Görel Rydeen, tp. 
----- 
Exp till: 
Görel Rydeen, tp 
Kerstin Ahlberg, tp 
Tommy Petersson, tp 
Personalavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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KF § 155/07          07/KS0245 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp avsäger sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB. 
 
Valberedningen föreslår Monica Fredriksson, tp som ersättare i styrelsen för Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB efter avgående Bert Appert, tp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelse från ledamot Bert Appert, tp, 
 
att utse Monica Fredriksson, tp som ersättare i styrelsen för Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB efter avgående Bert Appert, tp. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert, tp 
Monica Fredriksson, tp 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Personalavdelningen 
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KF § 156/07          07/KS0246 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Monica Fredriksson, tp avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden från och med 2007-12-05. 
 
Valberedningen föreslår Marianne Smith, tp som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och Bert Appert, tp som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter avgående Monica Fredriksson, tp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelse från ledamot Monica Fredriksson, tp, 
 
att utse Marianne Smith, tp som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och  
     Bert Appert, tp som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter avgående Monica  
     Fredriksson, tp. 
----- 
Exp till: 
Monika Fredriksson, tp 
Marianne Smith, tp 
Bert Appert, tp 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 157/07          07/KS0248 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Walterson, c avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Anders Walterson, c, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter  
      avgående ordinarie ledamot Anders Walterson, c. 
----- 
Exp till: 
Anders Walterson, c 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-12-12   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 158/07          07/KS0249 
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande vid Kommunfullmäktige 2007-12-12 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Kommunfullmäktige 2007-11-28 röstade bland annat kommunstyrelsens vice 
ordförande nej till ett förslag från Torsåspartiet om ”Att tjänsteproduktionen i 
kommunens egenregi ska utsättas för konkurrens av andra utförare. Snarast möjligt ska 
minst ytterligare en förskolenhet, minst en grundskoleenhet, minst en hemtjänstenhet 
och minst en enhet för särskilt boende övergå till att i stället bedriva sin verksamhet som 
utförare med annan än kommunen som huvudman. 
 
Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens vice ordförande ställt frågan Hur motiverar 
Du detta ställningstagande? 
Bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2008. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert 
Kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson 
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KF § 159/07          07/KS0250 
Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktige 
2007-12-12 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 bland annat följande ”… för att se om det är 
möjligt 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”. 
 
Enligt uppgift fick nämndens ordförande frågor om innebörden av detta konsultuppdrag 
vid ett möte i Söderåkra med anställda inom nämndens ansvarsområde. Ordförande ska 
då ha lämnat svar av innebörden att det inte blir några ytterligare neddragningar inom 
nämndens ansvarsområde under innevarande mandatperiod. På särskild fråga ska 
ordföranden vidare ha svarat att den av fullmäktige beslutade utredningen ska göras 
bara för att visa på att det redan bedrivs en bra verksamhet. 
 
Bert Appert, tp har till barn- och utbildningsnämndens ordförande ställt frågan Är det en 
i huvudsak korrekt återgivning av de svars som nämndens ordförande lämnade vi mötet 
i Söderåkra? 
Bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2008. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sören Bondesson 
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KF § 160/07          08/KS0001 
Annonsering kungörelse, allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att annonsering av kungörelse i dagspress 
förkortas men att på kommunens hemsida visas kungörelsen komplett. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att vidare utreda annonseringsförfarandet inför Kommun-
fullmäktiges sammanträde och i avvaktan på detta följa nuvarande annonsutformning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Kommunfullmäktiges kungörelse annonseras med förkortad föredragningslista i  
     tidningarna Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns Tidning, 
 
att vid Kommunfullmäktiges sammanträde ska möjlighet ges till allmänhetens  
     frågestund på max 30 minuter. 
-----
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KF § 161/07          07/KS0192 
Utdelning av 40 års gåva 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson, s överlämnar en gåva till 
anställda för 40 år i tjänst i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


