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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-03-01 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Möre Hotell, Söderåkra tisdagen den 1 mars 2005 kl 08.00 – 16.10 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s ej § 37 pga jäv   
 Anders Walterson, c, 08.00-12.30 
 Irma Folkesson, c, 08.45-16.10 
 Hans-Olof Berg, c 
 Kjell Johansson, kd, tjg.ers 
 Lars Sjöholm,mp, tjg.ers    
 Anita Svensson, s, tjg.ers  
 Monika Petersson, s, tjg.ers, 08.00-12.00 
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 § 30: 
 Kent Frost, ekonomichef, föredragande  
 Per Lindberg, personalchef  
 Irmgardt Strand, vd Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB  
 Ulf Bardh socialchef, Hans Wendell ordf SN, Torsten Karlsson, ekonom  
 Nils Bemnell, räddningschef, Anita Eriksson, sekreterare byggnadsnämnden   
 Bo Olsson tf skolchef, Ann-Britt Mårtensson ordf Barn- o utbildningsnämnden  
 Rune Fransén, teknisk chef, Lennart Gustafson, ordf tekniska nämnden    
 Karin Seebass, kultur- och fritidschef  
 Jan Andersson miljöchef Sten Bondesson ordf Ann Ludvigsson vice ordf MN  
  
Utses att justera Hans-Olof Berg 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-03-07 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 30 - 39  
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Håkan Algotsson   

 Justerande  
  Hans-Olof Berg 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-03-01   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-03-07 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-03-29 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 30/05 05/KS0050 
Årsredovisning 2004 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar företrädare för Torsås Fastighets AB/Torsås 
Bostads AB, kommunstyrelsen, socialnämnden, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
miljönämnden redogörelse för respektive nämnds/bolags bokslut 2004, med 
utblick 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 31/05   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar föregående sammanträdesprotokoll och 
åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 32/05  
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 2005-02-15: 
 
att hänskjuta ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde 2005-03-01. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Roland Swedestam, s vill ha en redogörelse på sparbetinget för 
sammanhållet kommunkontor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till arbetsutskottet att godkänna förslaget på interbudget 2005  
     för kommunstyrelsen. 
----- 
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KS § 33/05 
AU § 38/05 
KS § 117/04 
BB § 2/ 04/KS0006 
Samarbete mellan räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Emmaboda och Torsås kommuner har sedan år 2000 och fram till 2004-08-31 
haft en överenskommelse om gemensam ställföreträdande räddningschef. 
 
På grund av att ordinarie räddningschefs i Emmaboda tjänstledighet har Em-
maboda och Torsås kommun fått teckna ett nytt samarbetsavtal. 
 
Torsås kommun förbinder sig att svara för ledningen av räddningstjänsten i 
Emmaboda kommun inom ramen för sammanlagt 0,5 räddningschef och 1,0 
ställföreträdande räddningschef. Emmaboda kommun ska i genomsnitt under 
avtalsperioden, ha tillgång till hälften av denna ledningsresurs. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Avtalet gäller från avtalets undertecknande till den tidpunkt när en ordinarie 
räddningschef finns på plats i Emmaboda, dock längs till och med 2005-07-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal mellan Torsås kommun och Emmaboda kommun 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att under-     
     teckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Emmaboda kommun, Räddningstjänsten 
Emmaboda kommun, kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Nilsson 
Emmaboda kommun, kommunchef Ingemar Niklasson 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 34/05  
AU § 36/05  05/KS0041 
Digital miljöatlas 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöatlas är ett besluts- och planeringsunderlag för situationer då olja hotar 
länets kuststräckor. Atlasen består i stort av kartmaterial med kända och utpe-
kade natur-, kultur, ekonomi- och friluftsintressen samt en klassificering av 
kuststräckans känslighet för oljepåslag och sanering. 
 
Länet har cirka 375 mil kust + 50 mil Ölandskust. Totalt ca 3 000 öar. Hoten 
om oljepåslag har ökat markant de sista åren och förväntas öka i takt med den 
ständigt  växande fartygstrafiken bl. a. till den ryska oljehamnen i Primorsk. 
 
Miljöatlas är i stora delar ett kommunalt hjälpmedel. 
 
Länsstyrelsen hemställer om att respektive kustkommun delfinansierar projek-
tet med 25 000 kr under 2005 .  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delfinansiera med 25 000 kronor under 2005 under förutsättning att de  
     övriga kustkommunerna i länet delfinansierar projektet med 25 000 kronor, 
 
att finansieringen sker genom kommunstyrelsens anslag för planarbete i 2005 
     års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  
Ekonomikontoret 
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KS § 35/05  
AU § 34/05 05/KS0002 
Masters i Sydost 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet Masters i Sydost ansöker om lägst 15.000 kronor i projektbidrag för 
regional marknadsföring med golf. 
 
Ansökan har ställts även till Emmaboda, Nybro, Mörbylånga, Borgholm och 
Oskarshamns kommun. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att delta i projektet Masters i Sydost 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Masters i Sydost c/o Nils Nilsson  
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KS § 36/05 
AU § 42/05 
KS § 17/05 
AU § 9/05  04/KS0264 
Förfrågan om finansiell samordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen ger i lagen 2003:1210 möjlighet till finansiell samordning inom reha-
biliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och 
kommun i syfte att få en effektiv resursanvändning. 
 
Styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa har 2004-12-02 beslutat 
att försäkringskassan ska ingå som en part i ett samordningsförbund för finan-
siell samordning enligt ovanstående lag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att kontakta  
     närkommunerna för att höra deras uppfattning i ärendet samt  
 
att återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid Regionförbun-
dets Primärkommunala nämnds sammanträde 2005-02-03 där frågan om fi-
nansiell samordning kommer att diskuteras. 
 
Ett beslut om att delta i finansiell samordning samt eventuella synpunkter skall 
vara Kalmar Läns Allmänna Försäkringskassa tillhanda senast 2005-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om en eventuell 
     deltagande i finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta ett  
     yttrande till svar. 
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forts § 36/05, Förfrågan om finansiell samordning 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson fick i uppdrag av arbets-  
utskottet 2005-02-15 § 42 att upprätta ett yttrande till svar, vilket utsänts till le-
damöterna inför dagens sammanträde. 
 
Inlämnande av yttrande är förlängt till 2005-03-15.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande yttrande till svar om finansiell samordning. 
----- 
Exp till: 
Kalmar läns allmänna försäkringskassa 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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KS § 37/05 05/KS0019 
Bidrag till samlingslokaler 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om samlingslokalsbidrag för år 2005 på 
140 000 kronor. Föreningen ansöker samtidigt om förskottsutbetalning av  
halva beloppet. 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftsbidrag för år 2005 med 210 000 
kronor för verksamheten i Centrumbiografens lokaler. 
 
Torsås Folketshusförening har ansökt om förskottsutbetalning på 105 000 
kronor.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 105 000 kronor samt 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2005 års budget. 
 
Jäv 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s deltar ej i beslutet. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
Ekonomikontoret  
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KS § 38/05   
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet den 25 januari och 15 februari 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 39/05  
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 2005-02-15: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att till seminariet den 4 – 5 april 2005 även bjuda in ordförande, vice ord- 
     förande i övriga nämnder samt företrädare för partier som inte represen- 
     teras i kommunstyrelsen samt chefsgruppen.  
----- 
 

 


