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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Folkets hus i Torsås (biografen), 2011-04-26, 18.30 – 21.00

Beslutande

Enligt deltagarlista, Bilaga 1

Övriga deltagande

Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Håkan Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län § 40
Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län § 40

Utses att justera

Pär Larsson, C och Henrik Nilsson Bokor, S

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2011-04-27

Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Sten Bondesson

Justerande

Pär Larsson

Paragrafer 39 - 50

Henrik Nilsson Bokor

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-04-26

Datum för anslags
uppsättande

2011-04-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2011-05-19
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Sammanträdesdatum

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
Ledamot
Roland Swedestam, S
Håkan Algotsson, C
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande
Christofer Johansson, C
Mona Magnusson, M
Sören Bondesson, S
Eva-Kristina Berg, C
Kerstin Ahlberg, TP
Henrik Nilsson Bokor, S
Sten Bondesson, C, ordförande
Marie Jansson, KD
Christina Lönnqvist, S
Ewy Svensson, M
Marcus Johansson, C
Peter Ludvigsson, S
Anita Borg, C
Lars Sjöholm, MP
Johnny Hansson, SD
Margareta Ohlin, FP
Inga-Britt Karlsson, S
Pär Larsson, C
Monica Fredriksson, TP
Bernt Nykvist, S
Magnus Nilsén, M
Lena Gustafsson, V
Irma Folkesson, C
Jill Jonsson, S
Åsa Haglund – Rosenborg, C
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande
Roger Isberg, S
Linda Eriksson, C
Birgitta Arvidsson, S
Magnus Svensson, M
Christina Svensson, C
Hans Larsson, S

Närvarande §
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare

Jan-Åke Ehrnborg, MP

Yngve Brink, M
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 39 - 50
§ 39
§ 40
§ 41

§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50

Justerandes signaturer

Ny ledamot för Torsåspartiet
Information från Regionförbundet om Regionindelningen
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2010, Torsås Bostads AB
Årsredovisning 2010, Torsås Fastighets AB
Årsredovisning 2010, Bergkvara Hamn & Stuveri AB
Årsredovisning 2010, Torsås Fjärrvärmenät AB
Årsredovisning 2010, KSRR
Årsredovisning 2010, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
Kompletteringsbudget 2011
Ny plan- och bygglovtaxa från och med 2011-05-02, inklusive mät – och
karttaxa
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Revidering av revisionsreglemente
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente
Ändrade regler för vistelse på fritidshem
Motion – Lagen om valfrihet (LOV)
Informationsärende, Avtal jourfamilj
Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk i Ekaryd och
Påboda

Utdragsbestyrkande
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KF § 39/40
10/KS0188
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut 2011-04-01 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående
ledamot Tommy Petersson, TP från och med 2011-04-01 – 2014-10-31.
Ny ersättare
Roger Petersson, TP
Gunnilkroka 22
385 32 TORSÅS
----Sändlista
Tommy Petersson, Degerhyltan 104, 385 92 Gullabo
Roger Petersson, TP
Personalavdelningen

Justerandes signaturer
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KF § 40/11
11/KS0004
Information från Regionförbundet om regionindelningen
Ärendebeskrivning
Från Regionförbundet, bestående av Håkan Brynielsson och Ulf Nilsson informerar
fullmäktigeförsamlingen om läget i regionfrågan och argumenten varför det är viktigt att
bilda större regioner än de som finns idag.
Den grupp som utreder regionfrågan på uppdrag av SKL:s arbetsutskott har presenterat en
rapport kring läget i regionfrågan. Man föreslå den har indelningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bildar en Norrlandsregion
Västmanland, Sörmland, Örebro, Uppsala, Dalarna och Gävleborg bildar en
Svealandsregion
Stockholm förblir som idag
Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge bildare en sydöstlig region
Västra Götaland och Värmland bildar en västsvensk region
Skåne förblir som idag
Halland förblir som idag
Gotland förblir som idag.

År 2010 blev Skåne och Västra Götaland först ut med att bilda nya regioner. Regeringen
beslöt också att Halland och Gotland ska få motsvarande ansvar från och med 2011-01-01.
Övriga regioner i riket kan bilda regionkommun tidigast år 2015.
Ska utredningen som pågår nu ha möjlighet att anpassa förslagen om statens regionala
indelning efter de nya regionkommunernas indelningsförslag behöver dessa vara klara
redan under 2011 eller senast i januari 2012. Det här året kan alltså komma att ha stor
påverkan på vår framtida regiontillhörighet.
Enligt Regeringen är utgångspunkterna för en ny regionindelning att ändringarna ska växa
fram underifrån. Det är också viktigt att kommunerna och landsting är engagerade i
processen och att en ny regionindelning inte ska bryta sönder en fungerande arbetsmarknadsregion.
Utredningen kommer slutligen att redovisas 2012-12-15.
Redan nu kan man konstatera att det finns en stor samsyn i länet om att vi ska ingå i en
större struktur. Den dominerande bilden är en Östra Götalandsregion.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera informationen från Håkan Brynielsson och Ulf Nilsson.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 41/11
KS § 69/11
AU § 69/11
Årsredovisning 2010

11/KS0057

Ärendebeskrivning
En gemensam genomgång av bokslut för 2010 med samtliga nämnder genomfördes 201103-10.
Utifrån tidigare genomgång med nämnderna lämnar tillförordnad kommunchef Kent Frost
en kort redovisning av årsredovisning för 2010.
Årets resultat 2010 blev positivt med 5,2 mkr trots att nämndernas totala budgetunderskott
uppgick till 7,3 mkr. Det är sjätte året i rad som Torsås kommun uppvisar ett positivt
resultat.
Återhämtning inom svensk ekonomi gick snabbare än förväntat och arbetslösheten blev
inte så djup som befarades, vilket innebar ett förbättrat skatte- underlag med ökade
skatteintäkter som följd. Andra förklaringar till resultatet är det tillfälliga konjunkturstödet
och lägre investeringstakt än beräknat.
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna årsredovisningen till de förtroendevalda revisorerna för granskning.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna årsredovisningen för 2010.
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar årsredovisning för 2010 som
kompletterats med resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och notförteckning
för koncernen Torsås kommun.
Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmebolag AB redovisar bolagets årsredovisning för 2010.
Enligt Fjärrvärmelagen från 2008 måste bolaget se över sina mätare och byta ut de som inte
uppfyller normerna enligt lagen, en kostnad på mellan 300 000 – 400 000 kronor.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 41/11, Årsredovisning 2010
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05:
att överlämna årsredovisningen till de förtroendevalda revisorerna för granskning,
att notera årsredovisningarna från Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB,
Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fjärrvärmenät AB, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, Kalmarsunds Gymnasieförbund och
Kalmarsundsregionens Renhållare,
att Annjeanette Strömgren, Bergkvara Hamn & Stuveri AB inbjuds till
kommunstyrelsen för en redovisning av hamnbolagets verksamhet.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2010.
Kommunfullmäktiges behandling 2011-04-26
Roland Swedestam, S tackar ekonomiavdelningen för allt arbete som lagts ner vid
upprättandet av kommunens årsredovisning för 2010.
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar nämndernas årsredovisning 2010.
Åsa Bejvall och Caroline Liljebjörn, PWC bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Vidare bedömer de att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Bedömer även att kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b), dock
redovisar nämnderna budgetavvikelser på 7,3 mkr. Särskilt angeläget är att bromsa
kostnadsutvecklingen och börja styra verksamheterna.
Resultatet är inte förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som
fullmäktige beslutat om.
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse
och nämnder samt i egenskap av lekmannarevisor i kommunens bolag granskat dessa. Lars
Carlson, förtroendevald revisor redovisar revisorernas rapport.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 41/11, Årsredovisning 2010
Till revisorernas ansvar hör att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Kommunens revisorer riktar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande styrning och
ledning av verksamheten. Deras anmärkning grundas på att utifrån granskning av styrning
och ledning inom bildningsnämndens ansvarsområden funnit att nämnden inte i tillräcklig
omfattning styrt verksamheten efter de föreskrifter och mål som gäller för nämndens
ansvarsområde. Nämnden har även varit ohörsam på att följa de riktlinjer som fullmäktige
beslutat om.
Bildningsnämnden har inte anpassat sin verksamhet till den av fullmäktige beslutade
budgeten. Budgetunderskottet uppgår till 2,0 mkr varav cirka 1,3 mkr avser interkommunala ersättningar till andra kommuner.
Socialnämnden har inte anpassat sin verksamhet den av fullmäktige beslutade budgeten.
Budgetunderskottet uppgår till 2,9 mkr varav cirka 1,5 mkr avser hemtjänst.
Den skattefinansierade verksamheten inom tekniska nämnden redovisar ett underskott på
3,1 mkr som beror på vinterväghållning.
Styrelsen och nämnderna, förutom bildningsnämnden och socialnämnden, har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentlig vara rättvisande.
Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Budgetföljsamheten måste dock förbättras. Det är inte tillfredsställande att nämndernas
budgetavvikelse uppgår till – 7,3 mkr. Tack vare finansförvaltningen kan ändå Torsås
kommun redovisa ett positivt resultat.
Årsredovisningen är inte förenligt med de två finansiella mål som fullmäktige har beslutat
om. Målet om en nettokostnadsandel på högst 98 % nås inte liksom målet att självfinansiera skattefinansierade investeringar till 100 % över en konjunkturcykel. Kommunens
revisorer föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett ärende
för att nå de ekonomiska målen.
Revisionsberättelse och granskningsrapport föreligger.
Håkan Algotsson, C redovisar statistiska uppgifter som visar att Torsås har intäkter på
12 149 kronor per invånare och kostnader på 57 332 kronor per invånare. Att jämföra med
exempelvis Mönsterås, Mörbylånga, Emmaboda och Borgholm som ligger lägre.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 41/11, Årsredovisning 2010
Håkan Algotsson, C menar att det måste göras en djupare analys för att se om vår
kostnadsnivå verkligen är rimlig och det har vi inget instrument för idag. Torsås behöver
ett system med tydligare ekonomikontroll.
Lena Gustafsson, V anser att kommunstyrelsen är alltför självgod i sina budgetkommentarer.
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
De förtroende valda revisorerna för perioden 2007 – 2010 föreslår kommunfullmäktige att
rikta anmärkning mot bildningsnämnden utifrån deras kritik.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att avslå
revisorernas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2010,
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisning för 2010,
att ledamöter i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten beviljas ansvarsfrihet samt
att notera årsredovisningarna från Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB,
Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fjärrvärmenät AB och Kalmarsundsregionens
Renhållare.
----Sändlista
Ekonomikontoret
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås kommun
Överförmyndarnämnden
Torsås Bostads AB
Torsås Fastighets AB
Bergkvara Hamn & Stuveri AB
Torsås Fjärrvärmenät AB
Kalmarsundsregionens Renhållare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 42/11
KS § 70/11
AU § 70/11
11/KS0058
Kompletteringsbudget 2011/Omdisponeringar 2011
Ärendebeskrivning
Kompletteringsbudget 2011
Investeringsbudget
Belopp i tkr
Bygg- och miljönämnden
Anslag för kustmiljöplanens genomförande

Projekt

1 473

1701

Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet
Gator i tätort
Väg Ragnabo 3:23, 3:28
Ny förbifart Torsås
Parkanläggningar
Handikappanpassningar
Summa

95
969
9 987
31
260
11 342

1303
1323
1360
1392
1395

Affärsdrivande verksamhet
VA Ragnabo 3:23, 3:28
Torsås vattenverk
Projekt VA söder Bergkvara
Reinvestering vattenservis Bergkvara
Reinvestering spillvatten
Summa

675
18
10 281
582
507
12 063

1329
1343
1388
1391
1394

189

1253

Bildningsnämnden
Kosten, inventarier
Total summa

25 067

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 42/11, Kompletteringsbudget 2011, Omdisponeringar 2011
Omdisponeringar 2011
Belopp i tkr
Driftbudget
Kommunstyrelsen
Ombyggnad kök, Olssonska gården

100

Bygg- och miljönämnden
Ramjustering (lönekostnad för
bostadsanpassning)

115

Tekniska nämnden
Ramjustering (lönekostnad för
bostadsanpassning)

-115

Finansförvaltningen
Pensionskostnader
Summa

-100
-0

Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011.
Kommunfullmäktiges behandling 2011-04-26
Håkan Algotsson, C informerar om hur resultatregleringspotten kommer att fördelas.
Resultatregleringsposterna läggs i en central pott
Denna ska täcka alla nämnders regleringsposter
Den belastar det budgeterade resultatet
Den ackumuleras inte
Vill man skärpa kravet kan man överväga större pott
I beslutet kan potten delas ut helt eller delvis
Efter hand bör även andra måluppfyllelser påverka beslutet om tilldelning
När budgeten så tillåter bör en ny gemensam pott införs som belönar ett extra väl
utfört arbete.
Fortsättning
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 42/11, Kompletteringsbudget 2011, Omdisponeringar 2011
Förslag på hur det kan se ut:
År 2

År 1

Budget

Ram best
99+1

Verksamhet
planeras efter ram

Verksamhet Resultatprognos 100

Resultatprognos 101

Bokslut
100

Tilläggsbudget med definitivt
politiskt rambeslut

Prel. Ram100
ram
99

Bokslut Prel. Ram 99
ram
101
99

Sammanfattningsvis, klarar nämnden budgetramen år 1, får nämnden ut hela nästa ram för
år 2.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa kompletteringsbudgeten för 2011 samt
att notera informationen från Håkan Algotsson, C.
----Sändlista
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 43/11
KS § 83/11
11/KS0093
Ny plan- och bygglovtaxa från och med 2011-05-02, inklusive mät- och
karttaxa
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för ärenden
enligt Plan- och bygglagen (PBL). Förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen lägger är
en modifiering av SKL:s förslag avseende planavgifter. I övrigt följs systemet med
uträkning av avgifterna. Systemet är i princip samma som gällt sedan PBL infördes 1987
och som har tillämpats i Torsås kommun sedan dess.
Från och med 2011-05-02 gäller en ny Plan- och bygglag (PBL). Den innehåller förändrade
och utökade system för planläggning och byggande. Kontroll och tillsyn över byggandet
görs tydligare och minst ett arbetsplatsbesök skall göras i varje större bygglovärende, t ex
nybyggnad av enbostadshus. Även de administrativa reglerna ändras bl.a. genom ytterligare
kommunikation med sakägare och kungörande av besluten i Post- och inrikestidningar. En
beräkning av tidsåtgången med nya plan- och bygglagen i förhållande till det nuvarande
visar generellt mer än en fördubbling i ärendehanteringstid. Bygg- och miljönämnden har
inte tillsatt ytterligare resurser för att den förändrade lagstiftningen skall kunna följas.
Förslaget till ny taxa innebär generellt höjning av befintliga avgifter. Höjningen ger däremot
inte kostnadstäckning för att täcka merkostnaderna för att utöka handläggningsresurserna.
Lagstiftningen inom PBL-området håller på att kompletteras med en plan- och
byggförordning. Denna kommer att reglera lovplikten för andra anläggningar än byggnader
samt för i vilka fall anmälningsplikt gäller. Tabellerna i taxan kommer att behöva justeras
efter det att regeringen beslutat om förordningen (enligt uppgifter skall beslut om
förordningen tas 7 april 2011). Bygg- och miljönämnden bör därför få en sådan delegation
av kommunfullmäktige.
Bygg- och miljönämnden godkänner 2011-04-05 förslaget till plan- och bygglovtaxa
inklusive mät- och karttaxa daterat 2011-04-05 utan justeringsfaktor och föreslår att
fullmäktige antar förslaget till taxa att gälla från och med 2011-05-02 samt att föreslå att
Kommunfullmäktige ge bygg- och miljönämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar
som är beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 43/11, Ny plan- och bygglovtaxa från och med 2011-05-02,
inklusive mät- och karttaxa
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att anta förslaget till taxa inklusive mät- och karttaxa daterat 2011-04-05 att
gälla från och med 2011-05-02 samt
att ge bygg- och miljönämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är
beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen.
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslaget till taxa inklusive mät- och karttaxa daterat 2011-04-05 att
gälla från och med 2011-05-02 samt
att ge bygg- och miljönämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är
beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen.
----Sändlista
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 44/11
KS § 74/11
AU § 61/11
11/KS0065
Förslag till revidering, kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringarna samt
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att godkänna revideringarna samt
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna revideringarna samt
att fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 16 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 45/11
KS § 95/11
Revisionsreglemente

11/KS0094

Ärendebeskrivning
Från de förtroendevalda revisorerna föreligger förslag om att revidera revisionsreglementet
med ett nytt datum från när reglementet ska gälla.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att revidera reglementet med ”Reglementet gäller från 2011-05-01 tills det att
kommunfullmäktige fattar annat beslut,
att fastställa reviderat revisionsreglementet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att revidera reglementet med ”Reglementet gäller från 2011-05-01 tills det att
kommunfullmäktige fattar annat beslut,
att fastställa reviderat revisionsreglementet.
----Sändlista
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 17 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 46/11
KS § 84/11
KF § 26/11
KS § 51/11
AU § 31/11
11/KS0039
Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-01-20 § 14 med följande tillägg i bygg- och
miljönämndens reglemente:
•
•
•

Fullgöra de uppgifter som rör ansvar och arbete med ajourhållning av BALK
(byggnader, adresser och lägenheter med kartstöd).
Fullgöra de uppgifter som rör registrering enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister.
Fullgöra de uppgifter som rör bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om
bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte
tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte
tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28:
att återremittera reglementet till bygg- och miljönämnden för ny revidering med anledning
av nya regler i plan- och bygglagen.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 18 av 26

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 46/11, Revidering av reglemente för bygg- och
miljönämnden
Kommunstyrelsen behandling 2011-04-05
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-04-05 § 50 att godkänna revideringar i reglementet
enligt ny Plan- ocgh bygglag samt att föreslå Kommunfullmäktige anta reviderat reglemente
för Bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att fastställa reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
----Sändlista
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 19 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 47/11
KS § 80/11
AU § 89/11
11/KS0066
Ändrade regler för vistelse på fritidshem
Ärendebeskrivning
I Torsås kommuns regler för vistelse på fritidshem står det ”Inom fritidshemmet bedrivs
en pedagogisk verksamhet för skolbarn från och med det år barnet fyller 6 år till och med
det är barnet slutar årskurs 6”.
I den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 stadgas att ”Fritidshem ska erbjudas till
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17 § 19 att hemställa hos kommunfullmäktige att
ändra reglerna för vistelse i fritidshem från och med höstterminen 2011 enligt ovanstående
förslag.
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta:
kommunfullmäktige besluta:
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med
höstterminen 2011 enligt den nya skollagen.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med
höstterminen 2011 enligt den nya skollagen.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa gällande ändrade regler för vistelse i fritidshem från och med
höstterminen 2011 enligt den nya skollagen.
----Sändlista
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 20 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 48/11
KS § 88/11
AU § 90/11
AU § 208/10
KF § 65/10
Motion – Lagen om valfrihet (LOV)

10/KS0124

Ärendebeskrivning
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD och Christer Andersson, FP
hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att Torsås kommun inför
valfrihetssystemet (LOV), för omvårdnadstjänster och att socialnämnden får i uppdrag att
ta fram ett regelsystem som ska gälla vid införandet av LOV.
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09:
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning.
Arbetsutskottet behandling 2011-03-22
Socialnämnden beslutar 2011-02-23 § 16
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons, C med fleras motion om att införa
LOV i Torsås kommun
att LOV ska införas i kommunen under 2011 – 2012,
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut
som behövs så att LOV kan införas i kommunen,
att om möjligt ansökan om stimulansmedel för utredning om LOV
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till
kommunstyrelsen samt
att uppdra åt konsulterande socialchef Bengt Jartsell att anmäla Torsås
kommun till Sveriges kommuner och Landstings nätverk för LOV.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 21 av 26

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 48/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV)
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun i enlighet med
socialnämndens beslut samt
att anse motionen härmed besvarad.
Reservation
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05
Yrkande, proposition och votering
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att under
förutsättning att bidrag beviljas anlita konsult Bengt Jartsell att vara behjälplig med att
införa Lagen om Valfrihet (LOV).
Roland Swedestam, S yrkar enligt Bernt Nykvist, S yrkande i socialnämnden 2011-02-23 §
16 om att ändra skrivningen i att satserna till:
•
•
•
•

att söka stimulansmedel för utredning om LOV
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut som
behövs för att se om LOV kan införas i Torsås kommun
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen
att övriga att satser stryks.

Vid av ordförande ställs proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande samt Rolands
Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotssons,
C yrkande, varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C, med fleras yrkande och nej = enligt
Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster, 5 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan
Algotssons, C yrkande att bifall arbetsutskottets förslag med tillägget att under
förutsättning av bidrag beviljas anlita konsult Bengt Jartsell att vara behjälplig med att
införa Lagen om Valfrihet (LOV).
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 22 av 26

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 48/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV)
Voteringslista nummer 1
Ledamöter
Eva-Kristina Berg
Christofer Johansson
Marcus Johansson
Mona Magnusson
Marie Jansson
Roland Swedestam
Henrik Nilsson Bokor
Sören Bondesson
Ann-Britt Mårtensson
Monica Fredriksson
Håkan Algotsson

Parti
C
C
C
M
KD
S
S
S
S
TP
C

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

Roger Isberg, S

Summa

X
6

5

Reservation
Roland Swedestam, S, Roger Isberg, S, Sören Bondesson, S, Ann-Britt Mårtensson, S samt
Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolands Swedestams, S
yrkande.
Protokollsanteckning
Lena Gustafsson, V och Hans Larsson, S ej tjänstgörande ersättare vill få antecknat i
protokollet att de ansluter sig till Bernt Nykvist, S skrivelse i socialnämnden 2011-02-23 §
16.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05 föreslå kommunfullmäktige
besluta:
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons, C med fleras motion om att införa
LOV i Torsås kommun
att LOV ska införas i kommunen under 2011 – 2012,
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut
som behövs så att LOV kan införas i kommunen,
att om möjligt ansökan om stimulansmedel för utredning om LOV
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till
kommunstyrelsen samt
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 23 av 26

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 48/11, Motion – Lagen om valfrihet (LOV)
att uppdra åt konsulterande socialchef Bengt Jartsell att anmäla Torsås
kommun till Sveriges kommuner och Landstings nätverk för LOV.
att ställa sig positiva till att införa LOV i Torsås kommun i enlighet med
socialnämndens beslut,
att under förutsättning att bidrag beviljas, anlita konsult Bengt Jartsell, att vara
behjälplig med att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun samt
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2011-04-26
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, S yrkar att ärendet återremitteras med motivering att först söka
stimulansmedel för utredning om LOV och därefter invänta ett besked på om medel
beviljas.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande och om
ärendet ska avgöras under kvällen finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
Roland Swedestams, S yrkande att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ärendet återremitteras enligt Roland Swedestams, S yrkande.
Reservation
Samtliga kommunfullmäktigeledamöter inom Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 24 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 49/11
KS § 90/11
AU § 60/11
Informationsärende, Avtal jourfamilj

11/KS0060

Ärendebeskrivning
Sedan hösten 2008 har det på uppdrag av kommunfullmäktige 2008-11-26
§ 106/08, pågått ett arbete gällande utökad samverkan, inom individ och familjeomsorgen,
mellan kommunerna Nybro, Emmaboda och Torsås.
Under 2010 började man se över möjligheterna med ett gemensamt jourfamiljhem.
Tillsammans har nu kommunerna hittat en jourfamilj i Nybro som är utredd och godkänd
som familjehem. Familjehemmet har fyra platser varav en är upptagen av Nybro kommun.
De tre övriga platserna delas enligt förslaget mellan kommunerna det vill säga en jourplats
till varje kommun.
Förutsättningarna för jourfamiljehemmet föreslås vara:
•
•
•
•
•
•
•

barn mellan 0 – 12 år
3 – 4 platser
tillgänglighet inom ett dygn
arvode cirka 24 000 kronor per månad som delas på fyra platser, varav Torsås kommun
betalar en plats á 4 845 kronor per månad
varje kommun gör upp vanligt avtal för varje placering vari regleras
omkostnadsersättning, försäkring, uppdragets innehåll med mera
visstidsuppdrag så förutsättningar för jourfamiljhem finns kvar
plats kan ”lånas” av annan kommun om möjlighet finns.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2011-02-15 § 8 att Torsås kommun ingår avtal
gällande gemensamt jourfamiljehem tillsammans med Nybro och Emmaboda kommuner
samt att delge socialnämnden och kommunfullmäktige beslutet.
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08:
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informationen gällande
avtal om jourfamiljehem.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05:
att delge kommunfullmäktige informationen gällande avtal om jourfamiljehem.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 49/11, Informationsärende, Avtal jourfamilj
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera informationen gällande avtal om jourfamiljehem.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 25 av 26

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2011-04-26

Sid 26 av 26

Sammanträdesdatum

KF § 50/11
11/KS0106
Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk i Ekaryd och
Påboda
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag om att mätning ska utföras av redan befintliga vindkraftverk i Ekaryd
och Påboda föreligger från Lena Peribert, Söderåkra och Karl E W Petersson, Torsås.
Förslagsställarna anser också att Torsås kommun ska ta del av den pågående forskning från
Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet som belyser akustiska såväl som hälsomässiga och
samhälleliga aspekter.
Med ledning av dessa åtgärder ska kommunen därefter göra en översyn av översiktsplanen
för vindkraftsetablering i kommunen.
Denna undersökning är ett måste för att inte fler människor och djur ska drabbas av
ständiga olägenheter samtidigt som frågan har ett riksintresse och skulle säkert ge Torsås
kommun uppmärksamhet som en kommun som värnar om trivsel och livskvalitet för sina
invånare enligt Lena Peribert och Karl E W Petersson.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

