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KF § 1/08

07/KS0192

Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson framför från samtliga anställda
som erhöll gåva för 40 år i tjänst i Torsås kommun:
Vårt hjärtliga tack för hedersgåvan vi fick efter 40 års tjänst i Torsås kommun. Ett
särskilt tack till Karl-Erik Gustavsson och Ann-Britt Mårtensson för stort engagemang.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

KF § 2/08
KF § 143/07
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige

07/KS0237

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter
avgångna ledamot Jan-Eric Blomberg, kd redovisas:
Ordinarie ledamot:
Christer Söderholm
Gamla Prästgårdsvägen 7
385 51 Söderåkra
Ersättare:
Kjell Johansson
Kyrkebo 117
385 92 Gullabo
Gäller från och med 2007-12-10 till och med 2010-10-31.
----Exp till:
Jan-Eric Blomberg
Christer Söderholm
Kjell Johansson
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 3/08
KF § 143/07
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige

07/KS0237

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ersättare i Kommunfullmäktige efter avgångna ledamot
Madeleine Blomberg, kd redovisas:
Ersättare:
Kjell Mattsson
Gullabovägen 24
385 92 Gullabo
Gäller från och med 2007-12-14 till och med 2010-10-31.
----Exp till:
Madeleine Blomberg
Kjell Mattsson
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 4/08
KF § 157/07
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige

07/KS0248

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter
avgångna ledamot Anders Walterson, c redovisas:
Ordinarie ledamot:
Margareta Karlsson
Kindbäcksmåla 109
385 96 Gullabo
Ersättare:
Anita Borg
Kvilla Gärdet 410 A
385 91 Torsås
Gäller från och med 2008-01-29 till och med 2010-10-31.
----Exp till:
Anders Walterson
Margareta Karlsson
Anita Borg
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 5/08
Avsägelse politiska uppdrag

07/KS0237

Ärendebeskrivning
Jan-Eric Blomberg, kd avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i tekniska
nämnden.
Valberedningen föreslår Kjell Mattsson som ordinarie ledamot i tekniska nämnden fram
till och med 2010.
Kommunfullmäktige beslutar:
enligt valberedningens förslag.
----Exp till:
Jan-Eric Blomberg
Kjell Mattsson
Tekniska nämnden
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 6/08
KS § 265/07
AU § 421/07
KF § 107/07
KS § 200/07
AU § 324/07
Kostnad pensionsavtal

07/KS0178

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 § 107 att en återrapportering ska ske till
Kommunfullmäktige av de avtal som tecknats i samband med pensionsavgångar, för att
istället anställa yngre personal inom lärarkåren.
Personalchef Per Lindberg föredrar ärendet.
Kostnader som undviks med pensionsavtal:
Uppsägningstid
AGF (Avgångsförmån, trygghetsavtal för personal som blir uppsagd på grund av
arbetsbrist) 1 – 6 månadslöner.
Besparing med pensionsavtal:
Yngre lärare med lägre lön behålls i stället för äldre lärare med högre lön (beräkning
fram till fyllda 65 år).
Beräkning
Undvikande av kostnad för uppsägningstid = 1 233 054 kronor
Utebliven AGF = 571 243 kronor
Skillnad i månadslön = 1 959 940 kronor
Totalt = 3 764 237 kronor
Diskussioner med berörda äldre lärare (61 år och över). Pensionspremie eller kontanter
att själv förvalta). Den erbjudna lösningens storlek beroende på hur lång tid det är kvar
till 65 år. Totalt skrevs avtal med 12 lärare, 7 heltid, 5 halvtid och 5 deltid 20 – 50 %.
Den totala kostnaden för avtalade pensionslösningar = 3 767 742 kronor.
Kostnaden 2007 = 2 494 936 kronor.
Om uppsägning gjorts har kostnaden för 2007 blivit 1,8 Mkr (uppsägningstid och AGF).
Med pensionsavtal blir lönekostnaden 360 000 kronor lägre eftersom yngre lärare
arbetar i stället för äldre lärare.
Kostnaden 2008 blir 1 272 805 kronor. Lönekostnaden blir 800 000 kronor lägre på
grund av skillnaden i lön.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

Fortsättning § 6/08, Kostnad pensionsavtal
Någon hänsyn till kostnader för tjänstepension togs inte i beräkningarna.
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27 föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera informationen från personalchef Per Lindberg.
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att notera informationen från personalchef Per Lindberg.
Kommunfullmäktiges behandling 2008-01-30
Ekonomichef Per Lindberg redovisar kostnader i samband med pensionsavgångar inom
lärarkåren.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera informationen från personalchef Per Lindberg.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 7/08
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 2007-12-12:
att svar lämnas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2008.
Kommunfullmäktiges behandling 2008-01-30
Svar från kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson:
Entreprenadsättning av kommunal verksamhet är i och för sig ett intressant sätt att
skapa jämförelser i förhållande till traditionell organisation både vad det gäller kvalitet
och kostnadseffektivitet i utförandet. Besluten är däremot ofta mycket kontroversiella
eftersom de berör många medarbetare och kommuninnevånare. Därför är det viktigt att
de grundläggande kommunalpolitiska principerna hanteras med stor respekt i dessa
frågor. Det handlar om beredning och förankring.
Torsåspartiets strategi var att lägga fram förslagen för beslut direkt i fullmäktige. Detta
är enligt min uppfattning helt oacceptabelt och i direkt konflikt med dessa principer.
Därmed finns inget annat alternativ för mig än att ställa mig bakom ett avslag av
förslagen. Bilaga 2.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

KF § 8/08
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 2008-12-12:
att svar lämnas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2008.
Kommunfullmäktiges behandling 2008-01-30
Svar från barn- och utbildningsnämndens ordförande Sören Bondesson:
Nej Det är det inte!
Jag framlade mina personliga åsikter och förhoppningar att vi inte skulle behöva lägga
fram fler sparkrav förutom sedvanlig sparsamhet. Jag påpekande särskilt att vi är i
minoritet och inte kan lova någonting i princip. Slutresultatet av utredningen får visa om
jag har rätt i mina aningar och det var det jag menade. Bilaga 3.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

KF § 9/08
KS § 8/08
AU § 439/07
Taxa för kommunal hemsjukvård

07/KS0214

Ärendebeskrivning
Nuvarande ansvarsfördelning innebär att Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård
till personer i ordinärt boende. Enskilda som är bedömda som hemsjukvårdspatienter är
avgiftsbefriade.
Landstinget tar ut avgift för tillfälligt hembesök och besök på primärvårdsmottagning
för personer som inte är hemsjukvårdspatienter. Dessa besök/hembesök av
distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kostar idag 80 kronor per besök.
För personer som bedöms ha behov av hembesök så ansvarar kommunen för detta
oavsett ålder och diagnos. Detta gäller både hemsjukvårdspatienter som tillfälliga
hembesök.
Socialförvaltningen föreslår att befrielse från avgift gäller för:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter
barn och ungdomar under 19 år
uppsökande verksamhet, ex
HSL personal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för
bedömning/utredning
Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier
Förebyggande insatser, som hembesök hos äldre
Enskilda som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenserna av social
och/eller medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna
medföra
behandling enligt smittskyddslagen
bedömning inför eventuell bostadsanpassning.

Socialnämnden beslutar 2007-11-27 § 124 att Kommunfullmäktige inför en avgift med
80 kronor per hembesök för kommunal hemsjukvård att gälla från och med 2008-01-01.
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta:
att inför en avgift med 80 kronor per hembesök för kommunal hemsjukvård att gälla
från och med 2008-02-01 enligt socialnämndens förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

Fortsättning § 9/08, Taxa för kommunal hemsjukvård
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08 föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att inför en avgift med 80 kronor per hembesök för kommunal hemsjukvård att gälla
från och med 2008-02-01enligt socialnämndens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att inför en avgift med 80 kronor per hembesök för kommunal hemsjukvård att gälla
från och med 2008-02-01enligt socialnämndens förslag.
----Exp till:
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2008-01-30

KF § 10/08
08/KS0043
Fråga till kommunrevisionens ordförande Ronny Ramberg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam ställer en fråga till
kommunrevisionens ordförande Ronny Ramberg:
Jag har i en insändare blivit anklagad för att ljuga när jag påstår att Gymnasieförbundets
hyra för Mjölnerskolan täcker Torsås Fastighets AB kostnader. Det påstås också att
Gymnasieförbundet har nedsatt hyra de första åren och att Torsås kommun via Torsås
Fastighets AB får betala.
Har Gymnasieförbundet nedsatt hyra de första åren och hur mycket får Torsås kommun
betala via Torsås Fastighets AB? Bilaga 4.
Svar från kommunrevisionens ordförande Ronny Ramberg:
Gymnasieförbundet har hela tiden betalt hyra så att det väl täcker kostnaderna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2008-01-30

KF § 11/08
08/KS0046
Fråga till kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktige 2008-01-30
Ärendebeskrivning
Som i så mycket annat följer Roland Swedestam tätt i Håkan Algotssons spår när han
gång på gång hävdar att min kritik av den förda politiken skadar Torsås kommun.
Bert Appert, tp frågar kommunstyrelsens ordförande Kan du, Roland Swedestam, ge
exempel på kritik från mig och Torsåspartiet av den av dig förda politiken, som inte
visat sig vara sakligt välgrundad? Tror du verkligen att det går an att försöka lägga
munkavle på sakligt välgrundad debatt kring förd politik i en politisk demokrati med
hänvisning till vad ”den positiva bilden av vår kommun” kan kräva”? Bilaga 5.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam:
Du frågar efter exempel på kritik från dej av den förda politiken som inte är sakligt
välgrundad.
Sådana exempel är när du i insändare och tidningsintervjuer påstår att det förekommer
mygel, fiffel, manipulation, nallande från VA-kollektivet och undermåliga
beslutsunderlag. Det är inte välgrundat, utan sprider bara ett negativt rykte om Torsås
kommun. Dina exempel på dåliga beslutsunderlag och mygel i Barometern 2008-01-29
var mycket dåliga. Jag försöker inte lägga munkavle på någon, utan tar gärna en saklig
debatt. Bilaga 6.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2008-01-30

KF § 12/08
08/KS0045
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ärendebeskrivning
Ledamot i Kommunfullmäktige Irma Folkesson, c har till kommunstyrelsens ordförande
Roland Swedestam ställt interpellation när det gäller Prästgården i Gullabo. Se vidare
aktbilaga.
I december fattades beslut om att inköpa Prästgården i Gullabo för att användas till
barnomsorgen.
•
•

Vad har hänt sedan beslut fattades?
När beräknas lokalerna kunna tas i anspråk? Bilaga 7.

Svar från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam:
•

•

Sedan Kommunfullmäktige 2007-12-06 beslutade att utnyttja förköpsrätten på
Gullabo Prästgård har kommunen förvärvat fastigheten. 2007-12-12 beslutade
Kommunfullmäktige om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB att av kommunen
förvärva fastigheten, så snart som möjligt kommer köpet att transporteras från
kommunen till Torsås Fastighets AB.
Jag kan ej svara på när lokalerna kan tas i anspråk. Det är en fråga för barn- och
utbildningsnämnden och Torsås Fastighets AB hur de ska användas och vilka
ombyggnader som måste göras.

Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen härmed anses föredragen av kommunstyrelsens ordförande Roland
Swedestam samt
att notera svaret. Bilaga 8.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 13/08
Motion – Årets kvinna i Torsås kommun

08/KS0047

Ärendebeskrivning
Christer Andersson och Margareta Ohlin, samtliga fp, hemställer i en motion att
Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2009 årligen ska ”Årets kvinna i
Torsås kommun” utses.
Kommunfullmäktige beslutar:
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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