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Plats och tid Torskolans matsal, 2008-11-26, 18.00 – 22.15 
 Sammanträdet ajourneras mellan 20.55 – 21.30 
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kent Frost, ekonomichef § 104 - 117 
   
   
  
  
Utses att justera  Henrik Nilsson Bokor                                      Irma Folkesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-11-28  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 104 - 126   

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

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-11-26    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-12-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-12-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 104/08          08/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad ställer frågan, vad kommunalrådet från kommunal synvinkel, 
kommer att göra för att sänka kostnaderna gällande renhållning, el, vatten och 
fastighetsskatt för fastighetsägare, vilket kan göra att fler bor kvar i kommunen och fler 
kanske flyttar in? 
 
Kommunalrådets svar är att Torsås kommun inte kan påverka detta eftersom kommunen 
inte äger frågan. 
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-01-28 klockan 18.00 kommer Martin 
Herold, Kalmarsundsregionens Renhållare och en representant från Förpacknings-
industrin informera om den nya renhållningsordningen. 
 
Ulf-Peter Rosenblad frågar kommer kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande 
verka för att tjänsten som kostchef försvinner och istället låter kockar och övrig köks-
personal sköta inköp och planering till en mycket lägre kostnad?  
 
Roland Swedestam och Håkan Algotssons svar är nej. 
 
Sigurd Mellström vädjar till berörda nämnder och markägare att samarbeta för att få 
bukt med översvämningarna i Applerums-området och frågar om kommunen tänker 
göra något för att få Bruatorpsån upprensad? 
 
Roland Swedestam svarar att han kommer inte att sätta sig emot en årensning av 
Bruatorpsån. 
-----
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KF § 105/08 
KS § 268/08 
AU § 379/08 
AU § 344/08          08/KS0188 
Förslag nämndsorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den politiska arbetsgruppen för förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation över- 
lämnar förslag på ny organisation till ledamöterna i arbetsutskottet.  
 
Arbetsgruppen föreslår fyra förvaltningar och fem nämnder. 
 
Förvaltning för ledning och administration (kommunstyrelsen) 
Socialförvaltning (socialnämnden) 
Bildningsförvaltning (bildnings- nämnden) 
Samhällsbyggnadsförvaltning (bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden).  
 
Politisk organisation: 
Kommunstyrelse   11,  arbetsutskott 5, personalutskott 3 
Bildningsnämnd     9,  arbetsutskott 3 
Socialnämnd      9,  arbetsutskott 3 
Bygg- och miljönämnd   9,  arbetsutskott 3 
Teknisk nämnd     5  
 
Krav ställs från Allianspartierna om förändring ska ske från 2009-01-01 måste alla fem 
nämnderna väljas om för att Allianspartierna ska kunna omfördela nämndsplatserna 
partierna emellan. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att notera förslaget från den politiska arbetsgruppen, 
 
att snarast möjligt inleda fackliga förhandlingar, 
 
att påbörja rekrytering av samhällsbyggnadschef/förvaltningschef  
 
att i rekryteringsprocessen framgår att rekryteringen genomförs under förutsättning att  
     Kommunfullmäktige beslutar om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation  
     Samt 
 
att arbetsgruppens organisationsförslag återkommer för besluta i arbetsutskottet 
     2008-10-28, för beslut i Kommunfullmäktige 2008-11-26. 
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Fortsättning § 105/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Konsekvensbeskrivning av organisationsförändring/nämndsförändring föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att i alla fem nämnderna ska nämndsplatserna väljas om samt 
att mandaten ökas till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat- 
period. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att fackliga förhandlingar är slutförda, fastställa ny nämnds- 
     och förvaltningsorganisation från och med 2009-01-01, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna samt  
 
att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat-  
     period. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition, ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att tekniska nämnden/tekniska förvaltningen läggs under 
kommunstyrelsen med ett särskilt utskott, i stället för under samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsgruppens förslag till ny nämnds- och 
förvaltningsorganisation och Håkan Algotssons, c yrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat enligt arbetsgruppens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson och Hans-Olof Berg samtliga c reserverar sig mot 
beslutet. 
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Fortsättning § 105/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Yrkande och proposition, Utökning av mandat 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildnings-
nämnden under innevarande mandatperiod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsgruppens förslag till att utöka 
mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden och Bert Apperts, tp avslagsyrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsgruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att fackliga förhandlingar är slutförda, fastställa ny nämnds- och  
     förvaltningsorganisation enligt arbetsgruppens förslag från och med 2009-01-01, 
 
att utöka mandaten till 11 i barn- och utbildningsnämnden under innevarande mandat-  
     period, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna samt 
 
att uppdra åt valberedningen att lämna förslag på nämnds- och styrelseledamöter till  
     Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-11-26 
 
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 och 14, daterat 2008-10-22 och 2008-11-10 
föreligger. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s, Bert Appert, tp, Lena Gustafsson, v och Mona Magnusson, m  
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att tekniska nämnden/tekniska förvaltningen läggs under 
kommunstyrelsen med ett särskilt utskott, i stället för under samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsen förslag till ny nämnds- 
och förvaltningsorganisation och Håkan Algotssons, c yrkande finner hon att Kommun-
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Anita Eriksson, Jörgen Johansson, 
Sten Bondesson, Christina Svensson, Ronny Ramberg och Anita Borg samtliga c 
reserverar sig mot beslutet tillförmån för sitt egna yrkande. 
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Fortsättning § 105/08, Förslag nämndsorganisationen 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa ny nämnds- och förvaltningsorganisation enligt arbetsgruppens förslag från  
      och med 2009-01-01, 
 
att utöka mandaten till 11 i bildningsnämnden under innevarande mandatperiod, 
 
att nyval ska ske i alla fem nämnderna samt 
 
att uppdra åt valberedningen att lämna förslag på nämnds- och styrelseledamöter till  
     Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-12-16. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 106/08 
KS § 279/08  
KS § 255/08 
AU § 351/08 
AU § 334/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 - 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost delger ledamöterna budgetrapport per 2008-10-09. 
 
Budgetrapporten innefattar ramen för 2009 samt förslag på förändringar, resultatbudget 
samt investeringsbudget. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen kommer under tiden fram till 2008-10-28 att informera om nya 
budgetförutsättningar uppstår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
ärendet återkommer på arbetsutskottet sammanträde 2008-10-28. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost att Sveriges Kommuner 
och Landsting har lämnat nya budgetförutsättningar som bygger på reviderad bild av 
den samhällsekonomiska utvecklingen. 
 
För Torsås kommun innebär dessa nya budgetförutsättningar jämfört med budgetrapport 
2008-10-19 totalt minskade skatter och bidrag med 1 Mkr för år 2009. 
 
Förslag till ny resultatbudget daterad 2008-10-28 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet förslag till resultatbudget för 2009 
 
Besparing 1,0 Mkr för förändring av nämnds- och förvaltningsorganisationen fördelas 
 
*  0,5 Mkr, bildningsnämnden 
*  0,5 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden 
*  en minskning på 0,6 % för samtliga förvaltningar 
*  sänkt resultat till 5,0 Mkr 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m kommer inte att ta ställning till några 
förslag vid dagens sammanträde utan inväntar kommunstyrelsens sammanträde. 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Förslag till Investeringsbudget 
 
         Förslag  Plan   Plan 
         2009   2010   2011 
Kommunstyrelsen     0,4 Mkr   0,4 Mkr  0,4 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden   0,2 Mkr   0,1 Mkr  0,1 Mkr 
Socialnämnden      0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden  0,6 Mkr   0,6 Mkr  0,6 Mkr 
Miljönämnden     0,8 Mkr   0,8 Mkr  0,8 Mkr 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet  2,5 Mkr   1,9 Mkr  1,5 Mkr 
Affärsdrivande verksamhet      19,1 Mkr      22,2 Mkr     11,6 Mkr 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Bert Appert för Torsåspartiet och Håkan Algotsson för alliansen (folkpartiet, 
kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) delger ledamöterna sina förslag till 
budget för 2009 vid dagens sammanträde. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Torsåspartiets förslag till budget för 2009. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, 
moderaterna och centerpartiet) förslag till budget för 2009. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att budgeten för 2009 
hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde 2008-11-11, eftersom nya budget- 
förslag framkommit vid sammanträdet, en vecka efter att socialdemokraterna och 
vänsterpartiet lämnat sitt. 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04: 
 
att hänskjuta budget 2009, plan 2010 – 2011 till kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2008-11-11. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-11 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag, alliansens 
(folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag och Torsås-
partiets förslag till budget för 2009. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärs och ordförande förklarar att arbetsutskottets förslag blir ja-förslag i 
voteringen och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvoteringen 
antingen alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) 
förslag eller Torsåspartiets förslag. 
 
Vid votering där ja = Torsåspartiets förslag och nej = enligt alliansens förslag avges  
4 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt  
alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag som 
motförslag i huvudvoteringen. Bilaga 2. 
 
I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag ja-proposition och alliansens förslag nej-
proposition. 
 
Avges 4 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat 
enligt alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) förslag 
till budget för 2009. Bilaga 3. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet till förmån sitt egna förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta alliansens (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet)  
     förslag till resultatbudget för 2009, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent  
     Frost för Torsås kommuns räkning under 2009 uppta nya lån för 18,2 Mkr, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2009 till 21,84 per skattekrona, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med socialchef Carina Leijon  
      att kontakta en närkommun för att allvarligt diskutera möjligheten att samverka  
      kring individ- och familjeomsorgsverksamheten, 
 
att omedelbart ge alla nämnder i Torsås kommun i uppdrag att redovisa kostnads- 
     minskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma, redovisas 
 senast 2009-02-02, 
 
att en lokalutredning görs i Torsås kommun där möjliga effektiviseringar redovisas till  
     kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-11-26 
 
Bert Appert, tp delger ledamöterna en revidering av tidigare inlämnat budgetförslag 
2009. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets 
förslag till resultatbudget för 2009 samt övriga att-satser i kommunstyrelsens förslag 
med tillägg att kommunchefen tillsammans med berörda  förvaltningscheferna får i 

uppdrag att göra en lokalutredning i Torsås kommun där möjliga effektiviseringar 
redovisas till kommunstyrelsen senast 2009-02-02. 
    
Tilläggsyrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar 
 
att ekonomikontoret får i uppdrag att lägga fram ett resursfördelningssystem inför 
budgetarbetet 2009, för att därigenom underlätta arbetet med att göra politiska 
prioriteringar i den ekonomiska planeringen, 
 
att Torsås Bostads AB ges i uppdrag att närmare undersöka om en eller flera av bolagets 
bostadsfastigheter kan omvandlas till bostadsrätter, till exempel enligt det förslag som 
lades fram i samband med beslutet om Brobacksgården. Bolaget ska också ta fram 
förslag på fastigheter som kan bjudas ut till extern försäljning så att denna fråga är 
beredd och kan verkställas när konjunkturen vänder, 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
att Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut att ett resultatutjämningssystem ska 
införas 2009, 
 
att kommunstyrelsen uppdras att arbeta fram ett förslag till regler för systemet, 
 
att regelsystemet fastställs i samband med beslut om bokslut och tilläggsbudget 2009. 
 
Roland Swedestam, s begär att sammanträdet ajourneras.  
Sammanträdet ajourneras mellan 20.55 – 21.30 innan Kommunfullmäktige återupptog 
förhandlingarna. 
 
Roland Swedestam, s kompromiss med Håkan Algotsson, c ger en budget för 2009: 
 
Kommunstyrelsen            -73,3 
Revision                 -0,5 
Byggnadsnämnden + miljönämnden         -2,8 
Tekniska nämnden                   -7,0 
Tekniska nämnden affärsdrivande               2,7 
Bildningsnämnden                                                        -97,8 
Socialnämnden               -121,5 
Centrala poster, pensioner med mera             -9,6 
Reserv                        0,0 
Löneökningar                    -9,8 
Torsås Fastighets AB                 -1,5 
Städ                       0,5 
Arbetsgivaravgift                    1,6 
Avskrivningar                  -6,0 
Skatter och bidrag              327,9 
Finansnetto                    1,1 
Årets resultat              4,0 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kompromissförslaget. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar bifall till 
kompromissförslaget med tilläggsyrkande. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Torsåspartiets reviderade budgetförslag. 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 

Vid av ordförande ställd proposition mellan kompromissförslaget och Bert Apperts, tp 
reviderade budgetförslag finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt 
kompromissförslaget. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan bifall till Håkan Algotssons, c 
tilläggsyrkande angående resursfördelningssystem och avslag på tilläggsyrkande finner 
hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt bifall till tilläggsyrkande varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, c tilläggsyrkande och nej = avslag på 
tilläggsyrkande avges 28 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att bifalla Håkan Algotssons tilläggsyrkande angående resursfördelningssystem  
Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktiges beslutar: 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2009, plan 2010 – 2011 enligt kompromissförslag, 
 
att fastställa förslag till investeringsbudget för 2009. 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent  
     Frost för Torsås kommuns räkning under 2009 uppta nya lån för 18,2 Mkr, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2009 till 21,84 per skattekrona, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med socialchef Carina Leijon  
      att kontakta en närkommun för att allvarligt diskutera möjligheten att samverka  
      kring individ- och familjeomsorgsverksamheten, 
 
att omedelbart ge alla nämnder i Torsås kommun i uppdrag att redovisa kostnads- 
     minskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma, redovisas 
 senast 2009-02-02, 
 
att kommunchefen tillsammans med berörda förvaltningscheferna får i uppdrag att göra 
    en lokalutredning i Torsås kommun där möjliga effektiviseringar redovisas till  
    kommunstyrelsen senast 2009-02-02, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att upprätta budgetdokument utifrån Kommun-  
     fullmäktiges beslut samt att återkomma Kommunfullmäktige för en redovisning, 
 
att ekonomikontoret får i uppdrag att lägga fram ett resursfördelningssystem inför  
     budgetarbetet 2009, för att därigenom underlätta arbetet med att göra politiska  
     prioriteringar i den ekonomiska planeringen, 
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Fortsättning § 106/08, Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
att Torsås Bostads AB ges i uppdrag att närmare undersöka om en eller flera av bolagets  
     bostadsfastigheter kan omvandlas till bostadsrätter, till exempel enligt det förslag  
     som lades fram i samband med beslutet om Brobacksgården. Bolaget ska också ta  
     fram förslag på fastigheter som kan bjudas ut till extern försäljning så att denna fråga  
     är beredd och kan verkställas när konjunkturen vänder, 
 
att fatta ett principbeslut att ett resultatutjämningssystem ska införas 2009, 
 
att kommunstyrelsen uppdras att arbeta fram ett förslag till regler för systemet, 
 
att regelsystemet fastställs i samband med beslut om bokslut och tilläggsbudget 2009. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KF § 107/08 
KS § 280/08 
AU § 352/08         08/KS0150 
Tomtpriser 2009 
 
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 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Arbetsutskottet föreslår 2008-10-28 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tomtpriser 2009 enligt upprättat förslag. 
----- 
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KF § 108/08 
KS § 281/08 
AU § 353/08          08/KS0151 
Kopieringskostnader 2009 
 
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 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att fastställa kopieringskostnader 2009 för samtliga förvaltningar enligt upprättat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
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KF § 109/08 
KS § 282/08 
AU § 354/08           08/KS0152 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 134 att byggnadsnämndens taxor för 2009 
ska följa Svenska Kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt byggnadsnämndens förslag till taxor 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 enligt arbetsutskottets förslag till taxor 2009, 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden till nästa års taxor, redovisa en jämförelse med andra 
     kommuner, kostnaden för bygglov av en normal villa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 enligt kommunstyrelsens förslag till taxor 2009, 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden till nästa års taxor, redovisa en jämförelse med andra 
     kommuner, kostnaden för bygglov av en normal villa. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 110/08 
KS § 283/08 
AU § 355/08          08/KS0153 
Anläggningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2009. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till tekniska nämndens förslag med tillägget, ska gälla 
inom nuvarande VA-verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa anläggningsavgifter som gäller inom nuvarande VA-verksamhetsområde  
     2009 enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 111/08 
KS § 284/08 
AU § 356/08          08/KS0154 
Brukningsavgifter för VA 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning för fast pris (vatten + spillvatten) 200,00 kronor, 
rörligt pris (renvatten) 2,00 kronor. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2008. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa brukningsavgifter för VA 2009 enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 112/08 
KS § 285/08 
AU § 357/08          08/KS0155 
Taxa torgplats 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2009. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2008.  
 
1 dag per vecka, 2 000 kronor 
2 dagar per vecka, 3 000 kronor 
3 dagar per vecka, 4 000 kronor 
Tillfällig plats per dag, 200:- 
 
Torghandel får ske onsdagar, torsdagar och lördagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-11 
 
Tekniska nämnden föreslår 2008-10-21 § 179 taxa 2009 gällande elanslutning till 
torghandelsplatser. 
 
Elanslutning torgplats per år    750 kronor (torgplats 1 gång/vecka) 
Elanslutning tillfällig torgplats per dag    35 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag, 
 
att fastställa taxa 2009 för elanslutning, torghandel enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-11-26 
 
Den nya lagen (1998:514) innehåller bestämmelser om att den som upplåter plats för 
torg- och markandshandel ska anteckna uppgifter om den som platsen upplåts till. 
 
Platsupplåtaren är skyldig att bevara uppgifterna och på begäran lämna dem till 
skattemyndigheten. Om platsupplåtaren inte fullgjort sin skyldighet kan skatte- 
myndigheten påföra upplåtaren en kontrollavgift på 2 000 kronor. 
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Fortsättning § 112/08, Taxa torgplats 2008-11-27 
 
Den nya lagen innehåller också en bestämmelse om att skattemyndigheten får göra så 
kallade kontrollbesök hos den som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknads- 
handel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa torgplatstaxa 2009 enligt kommunstyrelsens förslag, 
 
att fastställa taxa 2009 för elanslutning, torghandel enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: Tekniska nämnden 
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KF § 113/08 
KS § 286/08 
AU § 358/08          08/KS0156 
Båtplatstaxa 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2009. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2008. 
 
      2008     2009 
 
1       1 000 kronor  1 030 kronor 
2       1 085 kronor  1 120 kronor 
3.     705 kronor     725 kronor 
4.     665 kronor          685 kronor 
5.     300 kronor     310 kronor 
6.       1 635 kronor  1 685 kronor 
 
Årsavgifter exklusive mervärdesskatt. 
 
Båtuppställningsplatser          15 kronor per kvm 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt tekniska nämndens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa båtplatstaxa 2009 enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 42   
 Sammanträdesdatum 
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KF § 114/08 
KS § 287/08 
AU § 359/08          08/KS0157 
Taxa inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor 2009 enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 115/08 
KS § 288/08 
AU § 360/08          08/KS0158 
Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2009. 
Se vidare aktbilaga. 
 
•••• Hemtjänstavgift per månad, ordinärt och särskilt boende Nivå 4 Omvårdnad 

inklusive service ändras. 
•••• Tillfälliga insatser (service) höjs från 150 kronor per timme till 200 kronor per 

timme. 
•••• Inskriven i hemsjukvården 200 kronor per månad. 
•••• Spistimer 100 kronor per månad. 
•••• Individuellt tillägg vid mattjänst i eget boende regleras enligt statliga regler för 

avgift inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-05-22 § 42 att begär hos kommunstyrelsen att få avvakta 
med förslag till förändrade kostpriser för brukarna 2009 till kostenheten har upprättat 
förslag till interna måltidspriser 2009 samt att få avvakta med förslag till eventuellt 
förändrad taxa för färdtjänsten då särskild utredning pågår. Beslut gällande taxan för 
färdtjänsten kommer att finnas tillgänglig i november 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna samt taxa för färdtjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna, tills kostenheten har upprättat förslag till 
     interna måltidspriser 2009, 
 
att avvakta med förslag till eventuellt förändrad taxa för färdtjänsten då särskild  
     utredning pågår samt  
 
att avvakta med taxa för inskriven i hemsjukvården. 
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Fortsättning § 115/08, Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2009 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att fastställa socialnämndens taxor 2009 enligt kommunstyrelsens förslag, 
 
att avvakta med kostpriser för brukarna, tills kostenheten har upprättat förslag till 
     interna måltidspriser 2009, 
 
att avvakta med förslag till eventuellt förändrad taxa för färdtjänsten då särskild  
     utredning pågår samt  
 
att avvakta med taxa för inskriven i hemsjukvården. 
-----  
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 116/08 
KS § 289/08 
AU § 361/08          08/KS0159 
Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens 
ansvarsområde 2009. 
 
Frukost för grundskoleelever höjs till 10 kronor, i övrigt föreslås oförändrade taxor 
2009. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor 2009 enligt kommunstyrelsens 
     förslag. 
-----  
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 117/08 
KS § 290/08 
AU § 362/08          08/KS0160 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden föreslår en nedräkning av befintlig djur- och miljötillsynstaxa med 25 %, 
för att från och med 2009-01-01 övergå till en ren miljötillsynsavgift. I övrigt fortsätta 
med oförändrad ”normaltaxa” och timavgift men avser under 2009, inför 2010, arbeta 
för en övergång till riskbaserad taxa inom miljötillsyn. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
 att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att fastställa miljönämndens taxor 2009 enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 118/08 
KS § 269/08 
AU § 380/08          09/KS0001 
Sammanträdestider 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2009 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari   20     Augusti   4, 25 
Februari   10, 24    September  8, 22 
Mars    10, 24    Oktober   6, 20, 27 
April    7, 21    November   10, 24 
Maj    12, 26    December   8 
Juni    9 
 
Sammanträdet börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Januari   27     Augusti   18 
Februari   17     September  15 
Mars    17     Oktober   19 
April    14     November   17 
Maj    19     December   15 
Juni    15 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari   13     Augusti   11 
Februari   3     September  1, 29 
Mars    3, 12, 31   Oktober   -- 
April    --     November   3 
Maj    5     December   1 
Juni    2 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
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Fortsättning § 118/08, Sammanträdestider 2009 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari   28     September 23 
Februari   25     Oktober  21 
Mars    25     November  25 
April    29     December  16 
Maj    27  
Juni    16  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 25 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. Plats: Torskolans matsal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, personalutskottet samt 
     kommunstyrelsen med förändring att arbetsutskottet börjar klockan 08.00, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2009 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, personalutskottet samt 
     kommunstyrelsen med förändring att arbetsutskottet börjar klockan 08.00, 
 
att uppdra åt sekreterare att meddela övriga nämnder att upprätta och anta samman-  
     trädestider för 2009 samt 
 
att nämndernas upprättade sammanträdestider lämnas till kommunkansliet för  
     sammanställning. 
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Fortsättning § 118/08, Sammanträdestider 2009 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2009 för Kommunfullmäktige samt 
 
att förkortad kungörelse annonseras i Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns  
     Tidning. 
----- 
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KF § 119/08  
KS § 270/08 
AU § 382/08          08/KS0222 
Avgifter för utomlänspatienter hemsjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vårdavgifter inom hemsjukvården för patienter som inte är folkbokförda i Torsås 
kommun. 
 
Med vårdavgifter avses här den avgift Torsås kommun kan ta ut av den huvudman där 
patienten är folkbokförd. 
 
Riksavtal finns som reglerar vård utom länet. Torsås kommun följer grunderna i avtalet. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram rekommendationen för avgifts-
nivån, för närvarande 570 kronor per besök. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-09-25 § 78 att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår avgiften till 570 kronor 
per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av utomlänspatienter till den av Sveriges 
     kommuner och landsting, SKL rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår  
     avgiften till 570 kronor per besök, för huvudman där patienten är folkbokförd. 
-----  
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 120/08 
KS § 272/08 
AU § 384/08 
AU § 260/08 
KF § 57/08           08/KS0135 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle   
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/timme på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från Lola 
Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan på en omläggning/förbifart av 
E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av hastigheten 
minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar bullret för de boende i 
området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband med ombyggnaden av 
genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-09-23 § 157, att begäran avslås om 30 km/h med 
motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort vid ombyggnad för några år sedan 
tillsammans med befintliga övervakningskameror anses fullt tillräckligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 42   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-11-26   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
Fortsättning § 120/08, Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle   
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marie Janssons, 
kd yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-11-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, kd yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Marie 
Janssons, kd yrkande finner hon att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, kd yrkar att Torsås kommun ansöker om att få trafikljus uppsatt vid 
övergångsstället vid turistbyrån i Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, kd tilläggsyrkande och att 
avslå tilläggsyrkande finner hon att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att begäran avslås om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som Vägverket gjort  
     vid ombyggnad för några år sedan tillsammans med befintliga övervakningskameror  
     anses fullt tillräckligt samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Lola Algotsson 
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KF § 121/08 
KS § 273/08  
AU § 350/08 
AU § 197/08 
KF § 44/08           08/KS0125 
Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att barn – och utbildningsnämnden 
undersöker om man kan införa ett GPS-system i Torsås kommun. 
 
Torsås kommun har en dokumenterat bra skola. Vi kan emellertid förbättra säkerheten 
ytterligare för alla barn som åker skolbuss. 
 
I Åhus i Kristianstad kommun har alla barn som åker skolbuss fått en egen sändare, som 
hänger på deras skolväska. Sändaren innehåller all information som busschauffören kan 
behöva ifall något händer med något av barnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 68 att meddela kommunstyrelsen 
att det ej föreligger behov av införande av ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 121/08, Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-11 § 68 meddela motionären  
     att det ej föreligger behov att införa ett GPS-system för skolskjutselever i Torsås  
     kommun samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Ronny Ramberg 
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KF § 122/08 
KS § 274/08 
AU § 347/08          08/KS0115 
Antagande av detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk marken som ligger söder om 
nuvarande verksamhet, på del av fastigheten Torsås 4:2. En industriväg har nyligen 
anlagts mellan Sågverksgatan och Norra Tångvägen vilket innebär att fler industri-
fastigheter kan skapas i anslutning till den. Likaså kan de planlagda, men i dagsläget ej 
utbyggda, industrifastigheter som finns öster om planområdet också anslutas till den nya 
vägen om resterande mark däremellan planläggs för industri. 
 
Planområdet är beläget i de södra delarna av Torsås samhälle och omfattar cirka  
3,4 hektar. Detaljplanen omfattar den nya vägen mellan Sågverksgatan och Norra Tång-
vägen samt delar av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Planen angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om gatan, i 
vänster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en bäck och 
den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett kallhygge på 
fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och befint-
liga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-01 § 154 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring samt att föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 42   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-11-26   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 122/08, Antagande av detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 i Torsås Kommun. 
 
Beslut får överklagas endast av den som under samråds- och utställningstiden skriftligen 
framfört sypunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 
Om planförslaget efter utställningen ändras till nackdel för någon får beslutet 
överklagas av den det berör. 
 
Ej heller föreligger något hinder mot att överklaga beslutet på den grund att det inte 
tillkommit i laga ordning. 
 
Besvär skall ställas till Länsstyrelsen men inges till Torsås kommun, kommunstyrelsen, 
inom tre (3) veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslut har tillkänna- 
givits på kommunens anslagstavla. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Torsås Ryttare 
Vatten & Samhällsteknik AB 
Byggnadsnämnden 
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KF § 123/08          08/KS0235 
Medborgarförslag – Cykelväg, Södra Kärr - Bergkvara   
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg Södra Kärr – Bergkvara föreligger från Solveig 
Johansson, Torsås. 
 
I samband med vatten och avloppsfrågan söderut från Bergkvara kan man ha i åtanke att 
samtidigt göra en cykelväg från Södra Kärr till Bergkvara eftersom E22:an i dagens läge 
inte är cykelvänlig på grund av tung trafik i båda riktningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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KF § 124/08          08/KS0110 
Informationsärende, Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008, 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. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ½) 
som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilket berör Regionförbundets 
verksamhet skall fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslutet, även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 92/08 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 
2008 samt beslut att rapporten sänds till Regionförbundets ägare för kännedom. 
 
Delårsrapport samt granskning av delårsrapport 2008-06-30 föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslut 2008 från Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län
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KF § 125/08          08/KS0164 
Informationsärende, Remissvar på avfallsplan/renhållningsordning 2009 – 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) har 2008-10-17 haft möte i förbunds-
fullmäktige där man fastställt förbundets avfallsplan/renhållningsordning för åren 2009 
– 2012. I samband med behandlingen av detta ärende har Torsås kommuns remissvar 
vägts in. 
 
Förbundet har följande svar på remissvaret från Torsås kommun 
 
”Fondering utan mycket goda skäl” är enligt kommunallagen inte tillåtet och denna 
lagstiftning bygger förbundets verksamhet på – precis som en kommun. Vi ser det 
därför som en självklarhet att följa det tillägg som Torsås kommun har gjort i sitt 
remissvar vad gäller uppbyggnad av taxan och fondering av ekonomiska medel. 
 
Förbundet medger att invånare i Torsås kommun som nu ”förlorar” den fastighetsnära 
insamling av förpackningar får en sämre service men hänvisar som Torsås kommun till 
lagstiftningen omkring producentansvarsmaterial vilket förbjuder att använda taxemedel 
till dessa insamlingar. 
 

I den kommande planperioden kommer förbundet att fortsätta belysa frågan om egen 
regi eller konkurrensutsättning, särskilt i fråga om hämtning av hushållsavfallet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från Kalmarsundsregionens renhållare. 
----- 
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KF § 126/08          08/KS0221 
Ny ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om ersättare i Kommunfullmäktige efter avgångna ledamot 
Christian Hedlund, fp redovisas. 
 
Ersättare 
 
Hans Gerwins 
Kvilla 318  
385 91 Torsås  
 
Gäller från och med 2008-11-17 till och med 2010-10-31. 
-----  
Exp till: 
Christian Hedlund 
Hans Gerwins 
Personalkontoret 
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§ 106 Tilläggsyrkande   

  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C I I         
Irma Folkesson C I I         
Hans-Olof Berg C I I         
Anita Eriksson C I I         
Jörgen Johansson C I I         
Sten Bondesson C I I         
Christina Svensson C I I         
Ronny Ramberg C I I         
Marcus Johansson C           
Mona Magnusson M I I         
Anders Palmér M           
Ewy Svensson M I I         
Magnus Nilsén M I I         
Christer Andersson Fp I I         
Marie Jansson Kd I I         
Christer Söderholm Kd           
Roland Swedestam S I I         
Ann-Britt Mårtensson S  I I         
Sören Bondesson S I I         
Sebina Masinovic S           
Peter Ludvigsson S I I         
Ann Ludvigsson S I I         
Henrik Nilsson – Bokor S I I         
Birgitta Arvidsson S I I         
Magnus Holmebrant S I I         
Bernt Nykvist S I I         
Lena Gustafsson V I I         
Lars Sjöholm Mp           
Bert Appert Tp I  I        
Monica Fredriksson Tp           
Leif Lindberg Tp I  I        
Bo Alvemo Tp I  I        
Anne-Marie Sköld Tp I  I        
Kent Gullin Tp           
Kerstin Ahlberg Tp I  I        
Ersättare:            

Anita Borg     C I I         

Magnus Svensson M I I         

Ingemar Skotheim  S I I         

Kerstin Olsson   Mp I I         

Elwy Holgersson  Tp I  I        

Margareta Johnsson  Tp I  I        

 Kjell Johansson Kd I I          

         35 28 7        
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