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Plats och tid Torskolans matsal, 2010-09-29, 18.30 – 19.15 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Lena Gustafsson och Anita Eriksson      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-10-04  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 95 - 110 

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
    
 Justerande Lena Gustafsson                          Anita Eriksson      
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2010-09-29   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-10-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-10-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 

 
Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Roland Swedestam, S  Ja       
Håkan Algotsson, C Ja       
Bert Appert, TP Ja       
Ann-Britt Mårtensson, S, ordförande Ja       

Irma Folkesson, C Nej Lennart Gustafson, C      

Mona Magnusson, M Nej Magnus Svensson, M 

Leif Lindberg, TP, 2:e vice ordförande Ja       

Sören Bondesson, S Ja       

Hans-Olof Berg, C Ja       

Marie Jansson, KD Ja       

Ingemar Skotheim, S Nej       

Bo Alvemo, TP Ja       

Anders Palmér, M Ja       

Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Ja       

Peter Ludvigsson, S Ja       

Christina Svensson, C Ja       

Ann-Marie Sköld, TP Ja       

Lars Sjöholm, MP Nej Jan-Åke Ehrnborg, MP 

Ann Ludvigsson, S Nej Christina Lönnqvist, S 

Ronny Ramberg, C Ja       

Christer Söderholm, KD Nej Kjell Johansson, KD 

Ewy Svensson, M Ja       

Henrik Nilsson Bokor, S Ja       

Lena Gustafsson, V Ja       

Kent Gullin, TP Nej Åke Gullin, TP  
Marcus Johansson, C Ja       

Magnus Holmebrant, S Ja       

Christer Andersson, FP Ja       

Kerstin Ahlberg, TP Ja       

Bernt Nykvist, S Ja       

Jörgen Johansson, C Ja       

Magnus Nilsén, M Nej       

Birgitta Arvidsson, S Nej       

Anita Eriksson, C Ja       

Monica Fredriksson, TP Ja       
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 95 - 110     
 

§ 95 Allmänhetens frågestund 

§ 96 Del av översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg avseende  
 vindkraft för Torsås kommun 

§ 97 Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2010 

§ 98 Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2010 

§ 99 Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2010  

§ 100 Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2010  

§ 101 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2010  
 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010  

§ 102 Tilläggsanslag, socialnämnden 

§ 103 Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 

§ 104 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 

§ 105 Oljeskyddsplan för Torsås kommun 

§ 106 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

§ 107 Inkomna skrivelser gällande VA söder Bergkvara 

§ 108 Delgivning, Protokoll 2010-09-09 från Kammarrätten i Jönköping  
 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, verksamhetsområde 
 för kommunalt vatten och avlopp, fråga om prövningstillstånd 

§ 109 Ersättare i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Kalmarsunds  
 Gymnasieförbund 

§ 110 Medborgarförslag – Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
----- 
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KF § 95/10 10/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nils Gustavsson, Gullabo ställer några frågor gällande ärendet punkt 5 i dagordningen, Del 
av översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S svarar att dokumentet styr inte över 
var vindkraftverken ska placeras utan visar vilka områden i kommunen som är lämpliga för 
uppförande vindkraftverk.  
När det gäller uppförande av vindkraftspark i Videbäcksmåla så är det Länsstyrelsen som 
handhar detta ärende. 
-----   
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KF § 96/10 
KS § 229/10 
KS § 286/10  
KS § 251/10 10/KS0113 
Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg avseende 
vindkraft för Torsås kommun  
      
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Rubricerat planförslag har varit föremål för utställning enligt Plan och Bygglagen 4 kap. 
Under utställningstiden 12 maj till och med 12 juli 2010 har 34 skriftliga yttrande inkommit. 
 
Sammanfattning av synpunkter från inkomna yttrande samt kommunens bemötande av 
dessa föreligger. Yttranden finns i sin helhet tillgängliga i akten. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet överlämnas 
till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anta översiktsplanen och dess tematiska tillägg 
avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla Roland 
Swedestams S yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 96/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
  
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M och Marie Jansson, KD 
yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet överlämnas till plangruppen och 
bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till att anta 
översiktsplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och 
Roland Swedestams, S med fleras bifallsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, KD och Mona 
Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 96/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar återremiss av ärendet eftersom att den slutliga versionen av 
kommunens utlåtande inte varit hos plangruppen och bygg- och miljönämnden för 
yttrande. 
 
Roland Swedestam, S instämmer i yrkandet, att plangruppen och bygg- och miljönämnden 
ska få möjlighet att yttra sig innan beslut tas i kommunfullmäktige. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller 
återremitteras finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att en 
översiktlig kostnadsredovisning ska tas fram över arbetet med del av översiktplanen samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om tilläggsyrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet återemitteras för att inhämta plangruppen och bygg- och miljönämndens 
     yttrande över den slutliga versionen av kommunens utlåtande samt 
 
att en översiktlig kostnadsredovisning över arbetet med del av översiktplanen samt  
     tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun ska redovisas i kommun-  
     fullmäktige 2010-10-27. 
-----  
Sändlista 
Plangruppen 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 97/10 

 KS § 239/10 
 AU § 269/10   10/KS0164 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Magnus Andersson, Torsås Bostads AB redovisar delårsrapporten för bolaget per den 30 
juni 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 98/10 
KS § 240/10 

AU § 270/10   10/KS0165 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

 Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB redovisar delårsrapporten för bolaget per den 30 
juni 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 99/10 
KS § 241/10 
AU § 271/10   10/KS0166 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14: 
 
att till kommunstyrelsen 2010-10-05 bjuda in VD Annjeanette Strömberg och 
     ordförande Lennart Adolfsson för en redovisning av Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB:s delårsbokslut. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
     2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 100/10 
KS § 242/10 
AU § 272/10   10/KS0167 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2010  
 
Ärendebeskrivning 
 

Tillförordnad kommunchef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2010-01-01 –  
2010-06-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2010-01-01 – 2010-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 101/10 
KS § 234/10 
AU § 248/10   10/KS0016 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2010  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2010 med 
helårsprognos. Kommunens delårsbokslut omfattar ej sammanställd redovisning för Torsås 
kommunkoncern. Personalekonomisk redovisning samt resultat- och balansräkning för 
VA-verksamheten kommer att redovisas i års- redovisningen. Augusti prognosen från 
Sveriges kommuner och landsting har använts för helårsprognos av skatter och bidrag. 
 
Viktiga händelser under perioden har varit att tre förvaltningschefer begärt entledigande 
från sina tjänster, beslut om ny sporthall och nya bibliotekslokaler samt övergång från 
central till en decentraliserad kostorganisation från och med 2010-07-01. 
 
Resultatet efter sex månader visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är 3,7 mkr bättre än 
motsvarande period förra året. Avsatta medel för löneöversyn 2010 har ej utnyttjats under 
perioden. 
 
Låneskulden har minskat med 2,5 mkr sedan årsskiftet. 
 
Investeringarna uppgår för de första sex månaderna till 2,7 mkr. Medel avsatta för de större 
investeringsprojekten, ny väg Faurecia till Norra Tångvägen och VA-utbyggnad söder om 
Bergkvara har ännu ej utnyttjas. 
 
Alla uppställda mål i kommunövergripande styrkort 2010 kommer ej att uppnås under året.   
 
Resultatet för helåret prognostiseras till 3,2 mkr, vilket är 2,7 mkr bättre än budget. 
Budgetöverskott för skatter/bidrag, 6,5 mkr varav skatteintäkter 5,5 mkr och kommunal 
fastighetsavgift, 0,6 mkr. Försiktighetsprincipen har tillämpats inom finansförvaltningen för 
reserverade medel och finansnetto. 
 
Nämndernas årsprognoser visar ett totalt budgetunderskott på 3,4 mkr. Tekniska nämnden 
1,9 mkr (därav vinterväghållning 1,1 mkr och VA 0,5 mkr) samt socialnämnden 1,5 mkr  
( därav placeringskostnader 1 mkr och 0,4 mkr för äldreomsorgen och LASS). 
 
Årsprognos för nettoinvesteringar är enligt budget. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 101/10, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 
2010  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2010. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Ronny Ramberg, förtroendevald revisor, redovisar utlåtande avseende delårsrapport 2010. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 30 
juni 2010. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och 
mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetas av Komrev inom PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer 
 
• att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, 
• att vi inte kan göra någon bedömning av kommunens möjligheter att nå den finansiella 

och verksamhetsmässiga målen utifrån innehållet i delårsrapporten, 
• att delårsrapporten i stort uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen 

och god redovisningssed, 
• att utifrån kommunens prognos kommer ekonomisk balans att uppnås under 2010, 
• att delårsrapporten i huvudsak uppfyller syftet med att ge fullmäktige underlag för 

styrning, ledning och kontroll av den kommunala verksamheten. Vi rekommenderar att 
förvaltningsberättelsen kompletteras med bland annat uppgifter om de kommunala 
bolagen, personalekonomisk redovisning samt slutsats och analys av måluppfyllelsen. 

 
Då innehållet i delårsrapporten väsentligt har försämrats och vi ser en risk för att 
fullmäktiges mål och resultat inte kommer att uppnås vid årets slut påtalar vi att åtgärder 
måste vidtas. 
 
Revisionsrapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 101/10, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 
2010  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att notera utlåtande avseende delårsrapport 2010 samt 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2010. 
-----  
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KF § 102/10 
KS § 236/10   10/KS0069 
AU § 253/10   10/KS0015 
Tilläggsanslag 2010, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige har i samband med arvodesbeslut, tagit beslut om att socialjouren ska 
bemannas av tjänstemän istället för av socialnämndens ordförande. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-08-19 § 91 att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag 
om 81,9 tkr för 2010 för finansiering av tjänstemannajouren. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Ordförande i socialnämnden Henrik Nilsson Bokor informerar om att bemanning av 
socialjouren med tjänstemän kommer att påbörjas 2011-01-01 och att finansieringen 
kommer att beaktas i budgeten inför 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010 samt 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen för beaktande. 
-----  

Sändlista 
Socialnämnden 
Budgetberedningen 
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KF § 103/10 
KS § 238/10 
AU § 287/10   10/KS0163 
Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar ett förslag till nya differentierade hyror i särskilt 
boende vid Mariahemmet i Torsås. 
Anledningen är att man ska betala hyra efter den yta man hyr. Idag betalar alla 
boende samma hyra oavsett storlek på lägenheten. 
 
En jämförelse mellan lägenheter i samhället och hyrorna i det särskilda boendet 
har gjorts tillsammans med VD Magnus Andersson på Torsås Bostads AB och 
visar att hyrorna i särskilt boende ligger högre än lägenheter ute i samhället. I 
hyreskostnaden på särskilt boende ingår även kostnad för del i allmänna 
utrymmen. 
 
På Mariahemmet finns 56 lägenheter. Storleksmässigt fördelas de mellan 20 och 
33,1 kvadratmeter och konsekvensen för hyresgästerna av en förändrad hyra 
enligt förslaget skulle bli enligt följande: 
 

 
Antal 
lgh 

Yta 
kvm 

1. Avgift 
våtutrymme 
kr/månad 

2.Avgift  
gem utr 
kr/mån 

3. Kvm 
avgift 
kr/månad 

Summa/månad 
Ny hyra 
kr/månad 

Tidigare 
hyra 
kr/mån 

Skillnad 
kr/mån 

8 20,0 406 621 2 000 3 027  3 558 -531  

32 24,3 406 621 2 430  3 457  3 558 -101  

4 28,4 406 621 2 840  3 867  3 558 +309 

2 29,5 406 621 2 950  3 977  3 558 +419 

8 30,1 406 621 3 010  4 037  3 558 +479 

2 33,1 406 621 3 310  4 337  3 558 +779 

 

Förslaget bygger på att hyresintäkten för Torsås kommun skall vara oförändrad. 
Jämförelsen nedan visar att så är fallet. 
 

Antal 
lgh 

Yta  1. Avgift 
våtutrymme 

2. Avgift  
gem utr 

3. Kvm 
avgift 

Summa 
Ny hyra 

Tidigare 
hyra 

Skillnad  
månad 

56 st 1417 

kvm 

22 736 

kr/månad 

34 776 

kr/mån 

141 720 

kr/mån 

199 232 kr/mån 199 248 

kr/mån 

-16 

kr/mån 

 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 103/10, Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2010-09-14 samt 
 
att ekonom Torsten Karlsson bjuds in för att föredra ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att anta upprättat förslag till differentierade hyror på Mariahemmet i  
     Torsås, 
 
 att den nya hyressättningen tillämpas för nyinflyttade hyresgäster samt  
     för befintliga hyresgäster som begär en ändring, 
 
 att den nya hyressättningen tillämpas så snart den vunnit laga kraft, 
 
 att särskilt notera att bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer Torsås  
      Bostads AB:s hyreshöjningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut  
      § 129, 2008. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Uppgifter framtagna av ekonom Torsten Karlsson: 
 
Max hyra som Försäkringskassan godkänner är 5 000 kronor per månad. Max bostadstillägg 
är 93 % av hyran. 
 
Största och dyraste lägenheten på Mariahemmet är på 33 kvm och kostar med den nya 
hyran 4 337 kronor per månad. Då bör man få ett bostadstillägg på 4 033 kronor per månad, 
men eftersom hushållsel ingår görs tydligen ett avdrag på cirka 200 kronor per månad. 
Bostadstillägget blir cirka 3 800 kronor per månad. 
 
Detta år beräknat på www.pensionsmyndigheten.se och då antagit att man bara har garanti- 
pension samt att inga tillgångar har räknats in. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 103/10, Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättat förslag till differentierade hyror på Mariahemmet i  
     Torsås, 
 
 att den nya hyressättningen tillämpas för nyinflyttade hyresgäster samt  
     för befintliga hyresgäster som begär en ändring, 
 
 att den nya hyressättningen tillämpas så snart den vunnit laga kraft, 
 
 att särskilt notera att bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer Torsås  
      Bostads AB:s hyreshöjningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut  
      § 129, 2008. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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 KF § 104/10 
KS § 228/10 
AU § 256/10   10/KS0174 
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mars 2010 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med anledning av en ny lag 
om brandfarliga och explosiva varor. 
 
I den nya lagen tilldelas kommunerna nya uppgifter.  
 
De viktigaste förändringarna för kommunerna är att kommunerna övertar polisernas 
tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna får själv bestämma var 
handläggningen av tillstånds- respektive tillsynsfrågor gällande brandfarlig och nu också 
explosiva varor ska ske. Kommunerna ges möjlighet att helt eller delvis uppdra åt en annan 
kommun att utföra den nya uppgifterna. 
 
Den 2 juni föreslår Försvarsutskottet att lagen tidigareläggs till 2010-09-01. Beslut i frågan 
beräknas komma den 22 juni. Motiven till tidigareläggningen är att Sverige är skyldig att 
införliva ett EU-direktiv i Svensk lag om inrättande av ett system för identifiering och 
spårning av explosiva varor för civilt bruk. Det betyder inte princip 70 dagar från 
riksdagsbeslut till ny lag. 
 
I samband med den nya lagen och delegering av ansvaret för tillstånd och tillsyn av 
explosiv och brandfarlig vara enligt den nya lagen föreslås att även tillstånd för brandfarlig 
vara flyttas över från bygg- och miljönämndens verksamhetsområde till 
Räddningstjänstförbundet i Emmaboda – Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor enligt 
     den nya lagen delegeras till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att den nya taxan fastställs av Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Lars Persson, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föredrar ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 104/10, Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor enligt 
     den nya lagen delegeras till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att den nya taxan fastställs av Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor enligt 
     den nya lagen delegeras till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att den nya taxan fastställs av respektive kommunfullmäktige på förslag från 
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 105/10 

 KS § 230/10 
AU § 264/10   10/KS00015 
Oljeskyddsplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Joakim Åberg redovisar sitt uppdrag med att upprätta en oljeskyddsplan för Torsås 
kommun. 
 
Målet med oljeskyddsplanen är att skapa förutsättningar för en effektiv räddnings- och 
saneringsinsats efter ett oljeutsläpp till sjöss. Detta för att minimera påfrestningen på 
människa, miljö och egendom i Torsås kommun. 
 
Syftet med oljeskyddsplanen är att utgöra ett stöd för kommunen, räddnings- tjänsten och 
andra inblandade parter vid en eventuell räddningstjänstinsats och saneringsinsats på grund 
av ett oljeutsläpp. 
 
Oljeskyddsplanen för Torsås kommun se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-08-27: 
 

att innan oljeskyddsplanen godkänns av kommunfullmäktige inhämta yttrande  
     från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad oljeskyddsplan för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås yttrande föreligger daterat 2010-08-27, att 
de har ingen erinran mot förslaget till ny oljeskyddsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättad oljeskyddsplan för Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättad oljeskyddsplan för Torsås kommun.  
----- 
Sändlista 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
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KF § 106/10   10/KS0182 
Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för kretsloppsprincipen och skall 
eftersträvas vid kommunal beslut. 
 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4. Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 107/10   10/KS0169 
Inkomna skrivelser gällande VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelser daterade 2010-09-05 gällande antagna beslut i kommunfullmäktige 2009-12-16 § 
140 förslag till verksamhetsområde och 2010-09-01 § 84 anslutningsavgifter VA föreligger 
från  
 
Peter Rigling, Bergkvara 
Connie och Pagona Ohlsson, Bergkvara 
Jennifer Robson, Bergkvara 
Jeanette Karlsson, Bergkvara 
Titti Andersson, Grisbäck 
Diana Hagert, Bergkvara 
Anette Karlsson, Skogås 
Carl-Gustav Haglund, Bergkvara 
Per-Olof Olsson, Oxie 
Eva Johansson 
Bengt Rastell, Jönköping 
Inger Jonsson, Bergkvara 
Mikael Andreasson, Bergkvara 
Ebba Robertsson, Bergkvara 
Allan Jonsson 
Otydlig namnteckning 
Marcus Lundgren 
Karl-Olof Petersson, Bergkvara 
Sven-Åke Holmberg, Bergkvara 
Marie Krantz, Bergkvara 
Göran Kjellman, Lidingö 
 
Samtliga skrivelser är ställda till Socialdemokrater, Vänsterpartister och ledamöter från Torsåspartiet i 
kommunfullmäktige i Torsås kommun samt för kännedom till övriga kommunfullmäktige- 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkomna skrivelser noteras och läggs till handlingarna. 
-----   
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KF § 108/10   10/KS0030 
Delgivning, Protokoll 2010-09-09 från Kammarrätten i Jönköping gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp, fråga om prövningstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges Protokoll 2010-09-09 från Kammarrätten i Jönköping gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp, fråga om prövningstillstånd. 
 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför 
fast. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att protokollet noteras och läggs till handlingarna. 
-----   
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KF § 109/10   10/KS0132 
Ersättare till kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sebina Masinovic, S har avsagt sig uppdraget med omedelbar verkan 2010-05-16 som 
ersättare i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Valberednings förslag till ersättare efter avgående Sebina Masinovic, S 
 
Kommunstyrelsen Jill Jonsson 
 
Bildningsnämnden Anita Winblad 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund Inga-Britt Karlsson 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna valberedningens förslag till ersättare efter avgående Sebina Masinovic, S. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Personalavdelningen 
Jill Jonsson 
Anita Winblad 
Inga-Britt Karlsson 
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KF § 110/10   10/KS0191 
Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara att bildningsnämnden ser över 
helheten i Torskolans matsal i samband med renovering av köket samt tar fram en kost- 
policy för hela Torsås kommuns kostverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 


