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Plats och tid Torskolans matsal, 2008-02-27, 18.30 -  
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera   
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-02  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 14 -      
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande    
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-02-27     
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008- Datum för anslags 
nedtagande 

2008-03- 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 14/08           08/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
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KF § 15/08 
KS § 36/08 
AU § 42/08           07/KS0187 
Ägardirektiv, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 att förvärva fastigheten Torsås 5:100 enligt 
upprättat köpekontrakt med Samhall AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-02-05 förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 16/08 
KS § 29/08 
AU § 15/08           07/KS0039 
Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet fastställde verksamhetsplan och budget för 2008 
vid möte 2007-11-23. Se vidare aktbilaga. 
 
Från och med 2008-01-01 är Borgholms kommun medlem i Samordningsförbundet och 
därmed är alla kommunerna i länet med. I och med detta blir avgiften per medlem något 
mindre för 2008. För Torsås kommun innebär detta efter invånarantalet per den 30 juni 
2007: 
 
Administration 2008: 6 329 
Finansiell ram för verksamheten 2008: 146 640 
Summa: 152 969 
Siffrorna kan justeras något vid definitiv beräkning av invånarantalet 1 januari 2008. 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännas av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Ändring av Inledningen har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till 
Arbetsförmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 3 har sin grund i att Borgholms kommun blir medlem i Samordnings- 
förbundet från och med 2007-01-01. Därmed är alla länets kommuner medlemmar i 
förbundet. 
 
Ändring av § 4 och § 6 har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till Arbets-
förmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 7 
Genom at en ny lagändring som väntas träda ikraft från och med 2008-01-01 så skall 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsför- 
medlingen. Hittills har det varit Riksrevisionen. 
Dessutom införs ett förtydligande om att var och en av de kommuner och det landsting 
som är medlemmar i samma samordningsförbund skall kunna träffa överenskommelse 
om att använda sig av en eller flera gemensamma revisorer som för deras räkning 
granskar räkenskaperna och årsredovisningen samt styrelsen förvaltning. 
Denna möjlighet för kommuner och landsting att använda sig av en gemensam revisor 
skall dock inte innebära någon skyldighet att göra så. Var och en av de samverkande 
kommunerna och landstinget behåller möjligheten att utse en egen revisor som granskar 
samordningsförbundet. 
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Fortsättning § 16/08, Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i 
Kalmar län 
 
Kravet att det skall finnas ersättare för revisorerna avskaffa. 
Ändringarna skall träda ikraft 2008-01-01. 
 
Nuvarande förbundsordning och förslag till ny förbundsordning från och med  
2008-01-01 samt styrelseprotokoll 2007-11-23 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-02-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
-----  
Exp till: 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 17/08 
KS § 27/08 
AU § 39/08           07/KS0019 
Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet. 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk 
marken som ligger öster om nuvarande verksamhet, del av fastigheten Torsås 2:4, 2:8 
och 26:2. Detaljplanen förslår att Verkstadsgatan stängs av för genomfartstrafik och 
trafikmatning till Motoman Robotics Europé AB samt intilliggande verksamhetr i stället 
sker söderifrån. Ny vändplan anläggs på Verkstadsgatan samt Spångatan i norra delen 
av planområdet. 
 
Planförslaget har under tiden 2007-01-22 – 2007-02-09 varit föremål för samråde enligt 
PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Utställning har skett under tiden 2007-09-28 – 2007-10-22, varvid 2 skriftliga yttranden 
med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens utlåtande daterat 
2007-12-03.  
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 212 att godkänna upprättat utlåtande daterat 
2007-12-03 och ta det som sitt eget samt att sända detaljplanen till Kommunfull- 
mäktige för antagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-02-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
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Fortsättning § 17/08, Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman 
Robotics Europé AB” Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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KF § 18/08           08/KS0059 
Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förse förslagsvis nya kommunkontorets tak med 
solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF 19/08             08/KS0001 
Ändrat datum för septembersammanträde 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 § 113 att sammanträdet i september ska 
infalla den 24. Med anledning av att Lettlands Vänner firar 10-års jubileum med middag 
samma dag så är det önskvärt om fullmäktiges sammanträde flyttas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde i september flyttas till den 
-----  
Exp till: 
Samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige 
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KF 20/08      
Delegation till kommunstyrelsen att sälja mark enligt plan, Garvaren 5 och 6 
 
Ärendebeskrivning 
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KF § 21/08           08/KS0069 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, kd avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 2008-03-20. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från ledamot Marie Jansson, kd, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter 
     avgående ledamot Marie Jansson. 
----- 
Exp till: 
Marie Jansson 
Länsstyrelsen 
Personalavdelningen 


