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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 15 februari 2005 kl 18.30-22.05 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s   
 Anders Waltersson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Hans-Olof Berg, c 
 Magnus Holmebrant, s 
 Christer Söderholm, kd 
 Lars Sjöholm, mp, tjg.ers    
   
   
   
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
      
     
    
    
   
  
Utses att justera Siv Eriksson 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-02-17 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 26 - 29  
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
   Håkan Algotsson   
 Justerande  

  Siv Eriksson 
 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-02-15   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-02-17 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-03-11 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 26/05 05/KS0039 
Kommunstyrelsens internbudget 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektören Bo Lönnqvist. 
 
Föreligger förslag till internbudget 2005 inklusive sparprogram för kommun-
styrelsens verksamhetsområde. 
 
Av sparprogrammet framgår att kommunstyrelsen klarar sitt sparprogram på 
2,0 Mkr för 2005. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde 2005-03-01. 
----- 
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KS § 27/05  
KS § 179/04  04/KS0237 
Förstudie förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Rydén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ger en redogörelse utifrån PM - 
Förstudie angående administrativa funktioner i Torsås kommun.  
 
Uppdraget har ett tvådelat upplägg. Dels i steg 1 – en förstudie avseende den 
administrativa funktionen och dels i steg 2 – en intervjuserie med inriktning på 
att under våren 2005 genomföra ett seminarium med inriktning på ”Hur styr och 
leder vi Torsås kommun in i framtiden”. 
 
Förstudien i steg 1 görs med utgångspunkt från statistik och jämförelser med 
andra likvärdiga kommuner. Vidare är syftet att översiktligt bedöma vilka kom-
petenser som krävs inför framtiden samt att bedöma om trenden i kommun-
sverige är decentralisering eller centralisering av kommunernas förvaltnings-
administration. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inbjuda ordinarie kommunstyrelseledamöter till ett seminarium den 4 – 5  
     april 2005 med inriktning ”Hur styr och leder vi Torsås kommun in i fram- 
     tiden”, 
 
att hänskjuta PM till detta seminarium, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
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KS § 28/05  
KF § 84/04 04/KS0161 
Budget 2005, plan 2006-2007, IT-organisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-11-17 § 84, att inrätta en central IT-
organisation där uppdraget åvilar kommunstyrelsens IT-enhet. 
 
Ledamot Mona Magnusson, m och Siv Eriksson, s yrkar att kommunfullmäkti-
ges beslut skall verkställas omgående.  
 
Torsås kommun är i stort behov av att ha en väl uppdaterad hemsida/intranät. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att genomföra kommunfullmäktiges beslut om central IT-organisation genom  
     att placera IT-tekniker Jonas Persson under den centrala IT-enheten från  
     den 1 mars 2005 och IT-tekniker Andreas Ihrström från den 1 september  
     2005. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ianspråkta 300 Tkr ur budgetreservationen för 2005 för att finansiera en  
     projektanställning inom den centrala IT-enheten med ny inriktning mot  
     hemsida/intranät och information. 
----- 
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KS § 29/05  
KS § 72/04 05/KS0040 
Samverkan med andra kommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-08-10 § 72 att uppdra åt kommundirektör Bo 
Lönnqvist att ta fram ett förslag på samarbetsparters inom regionen. 
 
Diskussion fördes huruvida vi ska jobba vidare med frågor om samarbete med 
andra kommuner. 
 
När det gäller samverkan om kravverksamhet pågår en utredning om samarbe-
te med Nybro kommun. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2005-01-11 hävdar s-gruppen att krav-
verksamheten skall hanteras av egen personal. 
 
Samverkan är ett området som bör utredas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samverkan och köp av tjänster är område som bör utvecklas inom det  
     2004-08-10 § 72 givna uppdraget till kommundirektören att söka nya 
     samverkansformer för den kommunala verksamheten, 
 
att i första hand bör sådana avtal träffas med andra kommuner, 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost och kommundirektör Bo Lönnqvist att 
     upprätta förslag på samverkansavtal med Nybro kommun gällande krav- 
     verksamheten. 
----- 
  
  

 

 

 

 


