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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30-23.05 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s   
 Mona Magnusson, m 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Jessica Lundgren, mp   
 Hans-Olof Berg, c, tjg ers 
 Sören Bondesson, s, tjg ers  
 Christina Svensson, c, tjg.ers    
   
   
   
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Projektledare Leif Magnusson § 1   
  Rune Fransén, teknisk chef § 1- 4  
    
    
   
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-01-18 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 1 - 13 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
   Håkan Algotsson   
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-01-11   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-01-18 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-02-09 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 1/05  
AU § 230/04  
AU § 108/04  
KS § 53/04  
AU § 75/04  
AU § 25/04  
KS § 24/03  01/KS0027 
Regional avfallsplan för södra Kalmar Län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya miljökrav och samhälleliga krav nödvändiggör nya lösningar för avfallshan-
teringen. Kommunerna i Södra Kalmar län har redan idag en stark inriktning 
mot en hållbar utveckling och detta vill man utveckla ytterligare genom en för-
bättrad avfallshantering. Ökat behandlingsbehov, behov av större bredd i be-
handlingen och ökad sortering kräver tillgång till fler behandlingsmetoder. 
 
För att få resurser i form av kompetens och ekonomi att svara mot framtida 
miljö- och kvalitetskrav krävs regionalt samarbete samt delaktighet av alla 
medborgare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2004-12-14 att inbjuda projektledare 
Leif Magnusson till kommunstyrelsens sammanträde 2005-01-11. 
 
Projektledare Leif Magnusson ger en intressant lägesrapport om arbetet med 
den regionala avfallsplanen. 
 
I slutet av februari 2005 överlämnas ett förslag på beslut gällande den regiona-
la avfallsplan för södra Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 2/05  
AU § 227/04 04/KS0209 
Renhållningstaxa 2005 
Tippavgifter Hallagärde deponianläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår renhållningstaxa för år 2005. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag.    
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Roland Swedestam, s påtalar att renhållningstaxan ska komplette-
ras med ”Sorterat” bygg- och industriavfall. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta tekniska nämndens förslag på renhållningstaxa med tillägget 
     ”Sorterat” bygg- och industriavfall. 
----- 
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KS § 3/05 
AU § 226/04 
AU § 83/04 
AU § 72/04 
AU § 135/03 02/KS0215 
Vatten och avloppsinventering Kvilla by 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2003-08-12 att uppdra åt Tekniska kontoret 
att utreda begränsad VA-ledning till Kvilla by. 
 
Miljökontoret har i augusti 2002 framtagit en inventering av vatten- och av- 
loppssituationen i Kvilla. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-02-10 att meddela Kommunstyrelsen och 
Miljönämnden att Tekniska nämnden som företrädare för VA-verket ej kan fö-
reslå en utbyggnad av VA-nätet mot bakgrunden av det låga intresset bland 
fastighetsägarna i Kvilla. 
 
Miljönämnden beslutade 2004-04-21 att arbetet med området fortsätter, god-
tagbara VA-förhållande är grundläggande för hälsoläget mm i ett område. 
Medel i budget får tas i anspråk för ny- och/eller utvidgad vattenprovtagning. 
Besiktning/bedömning av befintliga VA-förhållanden görs i ett större område än 
tidigare i den takt personalresurserna tillåter. 
Miljönämnden kommer därefter att överväga lämna ärendet till Länsstyrelsen 
för handläggning enligt 2 § VA-lagen 
 
Vid dagens sammanträde redogör teknisk chef Rune Fransén, miljöchef Jan 
Andersson och miljönämndens ordförande Sten Bondesson för ärendet. 
 
Jan Andersson och Sten Bondesson efterlyste en arbetsgruppen som gemen- 
samt kunde arbete med VA-planer.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tekniska kontoret och miljökontoret att gemensamt arbeta fram  
     en alternativ lösning på va och avlopp i Kvilla by 
 
att remittera frågan om arbetsgrupp till kommunstyrelsen. 
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forts § 3, Vatten och avloppsinventering Kvilla by 
 
 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Vid dagens sammanträde redogör tekniske chef Rune Fransén för ärendet. 
 
Tekniska nämnden och miljönämnden anser att en översiktlig och fördjupad 
utredning på konsultbasis bör genomföras. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att en utredning görs av VA-frågan i Kvilla. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Teknisk chef Rune Fransén ger en lägesrapport gällande pågående upphand-
ling av utredning VA-frågan i Kvilla. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
----- 
Exp till: 
Tekniska kontoret 
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KS § 4/05  
AU § 228/04 04/KS0234 
Trafiksituationen på Elledalsgatan, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Åke Nyström angående trafiksituationen på Elledalsgatan i Tor-
sås samhälle föreligger. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2004-11-16 § 121 att anlägga ett permanent fart-
hinder, anpassat för 30 km/h mitt för fastigheten Torsås 1:17, att teknisk chef 
Rune Fransén ser över möjligheten att förbättra för gående samt att när det 
gäller Allfargatans utformning hänvisa till Vägverket. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 -----   
Exp till: 
Åke Nyström 
Tekniska nämnden 
   
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 7 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-01-11 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 5/05   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören Bo Lönnqvist föredrar föregående sammanträdesprotokoll 
och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 6/05  
KS § 166/04  
AU § 213/04  05/KS0001 
Sammanträdestider 2005, Kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2004-11-30 § 166 föreligger. 
  
Januari 11 September 6 
Februari 1 Oktober 4 
Mars 1* November 30 
April  5 December  
Maj 3   
Juni  7   
    
* Sammanträdet den 1 mars börjar kl 08.00 (bokslutsdagen) 
Övriga sammanträden startar kl 18.30.  

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa kommunstyrelsens november-sammanträde till tisdagen den 
     29 november. 
----- 
Exp till: 
Samtliga ledamöter 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Samtliga bygdegrupper 
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KS § 7/05 
AU § 219/04  04/KS0061 
Månadsuppföljning av nämndernas budget november 2004 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson.  
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget november 2004. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inbjuda socialchef Ulf Bardh till nästa arbetsutskotts sammanträde för  
     redogörelse för förutsättningarna inför nästa år, 
 
att understryka vikten av att nämnderna skall lämna in sin månadsuppföljning  
     enligt utsänt tidsprogram, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 8/05 
AU § 221/04  04/KS0128 
Hemställan om fastställande av taxa för brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde informerade skorstensfejarmästare Gunde Magnus-
son om ärendet. 
 
Enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun 
ansvara för att brandskyddskontroll utförs av de objekt som enligt samma lag-
rum är föremål för rengöring (sotning) samt gaseldade anläggningar med tillhö-
rande avgaskanaler.  
 
För att den första brandskyddskontrollen skall kunna genomföras inom den 
tidsfrist som framgår av Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) om 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll måste arbetet med detta påbörjas 
i januari 2005. 
 
För att täcka kostnaderna för brandskyddskontrollen får kommunen enligt 3 
kap. 6 § i lagen om skydd mot olyckor föreskriva om en taxa för brandskydds- 
kontrollen. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till taxa för brandskyddskontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ny beredning. 
----- 
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KS § 9/05 
AU § 217/04  04/KS0263 
Samverkan fakturahantering och kravverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, hälsar ekonomichef Mats 
Arnér, skolchef Jan Lagerqvist, KR ansvarig Gunilla Sundh från Nybro kommun 
samt övriga inbjudna välkomna till dagens sammanträffande. 
 
Ekonomichef Kent Frost inleder med att informerar om ärendet. 
 
Ekonomichef Mats Arnér, skolchef Jan Lagerqvist och KR ansvarig Gunilla 
Sundh informerar om hur fakturahantering och kravverksamhet fungerar i 
Nybro kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till en samverkan när det gäller fakturahantering och  
     kravverksamhet med Nybro kommun, 
 
att inriktning är att Torsås kommun skall använda samma regelverk som  
     Nybro kommun, 
 
att ekonomichef Kent Frost ansvarar för att arbetet fortsätter när det gäller en  
     samverkan om fakturahantering och kravverksamhet, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
S-gruppen hävdar att kravverksamheten skall hanteras av egen personal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 10/05  
AU § 231/04 04/KS0063 
Expandering Motoman Robotics Europe AB, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om sammanträffande med inköpschef 
Hans Petersson på Motoman Robotics Europe AB i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att upplåta mark till Motoman Robotics Europe AB för    
     expansionsbehov, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta avtal med Motoman  
     Robotics Europe AB avseende aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 11/05  
AU § 235/04 04/KS0093 
Applerum 5:58 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson informerar om ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja en detaljplaneändring på fastig- 
     heten Applerum 5:58 under förutsättning att ägaren till Applerum 5:58  
     tecknar plankostnadsavtal och bekostar hela planändringen, 
 
att när detaljplanen med fastighetsägaren antagits försälja den del av mark  
     som omfattas av ett dispositionsavtal daterad 2003-03-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ägare till fastigheten Applerum 5:58 har uppfört en carport på mark som inte får 
bebyggas. Dessutom är största delen av carporten förlagd på parkmark. 
Något bygglov har ej beviljats för denna byggnation. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2004-04-26 § 66 att överlämna ärendet till Läns-
rätten för utdömande av tilläggsavgift. 
 
Kommunstyrelsen avslog 2004-05-04 en framställan från fastighetsägaren om 
att få köpa mark på del av Applerum 5:6. 
 
Besök på platsen har gjorts av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
och byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner att yrkandet vunnit bifall. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Erling Andersson 
Byggnadsnämnden 
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KS § 12/05  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet den 7 december och 14 december 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 13/05  
AU § 196/04 04/KS0243 
Infocenter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-11-09 § 196 att överlämna ärendet till partigrup-
perna för synpunkter.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 
 
 ----- 

 


