
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 36   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, tisdagen den 29 november 2005 kl 18.00 – 21.30  
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s    
 Hans-Olof Berg, c 
 Irma Folkesson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Jessica Lundgren, mp  
 Christer Söderholm, kd 
 Siv Eriksson, s 
 Anders Walterson, c 
 Sören Bondesson, s tjg ers 
   
   
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 213 - 214 
 Per Lindberg, personalchef § 216 - 221 
   
   
  
Utses att justera Siv Eriksson 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-12-02 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 213 - 243 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Håkan Algotsson   

 Justerande  
  Siv Eriksson 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-11-29   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-12-02 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-12-24 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 213/05 05/KS0153 
Information IT-verksamheten  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om IT-verksamheten i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att göra en utvärdering av IT- 
     verksamheten innehållande en jämförelse med andra kommuner, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KS § 214/05 04/KS0263 
Kravverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport gällande kravverksamheten. 
Idag finns ingen effektiv kravverksamhet i Torsås kommun. 
 
Under en längre tid har en utredning pågått om samarbete med Nybro kom-
mun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att upprätta ett verksamhetsförslag  
     för att driva verksamheten i egen regi,  
 
att finansiering sker inom ramen av kravverksamhet samt 
 
i övrigt noter informationen. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KF § 215/05 05/KS0191 
Delegerad beslutanderätt för central inköpssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föreslår att ekonomichef Kent Frost som tilika är 
central inköpssamordnare bemyndigas för löpande verksamhetsupphandlingar 
att 
 
* fatta beslut om val av leverantör 
* själv underteckna avtalen. 
 
Alla tecknade avtal ska förtecknas och anmälas till kommunstyrelsens arbets-
utskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag att bemyndiga ekonomichef Kent Frost upp 
     till 30 basbelopp/år.  
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KS § 216/05 05/KS0179 
Policy mot kränkande särbehandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till en policy mot 
kränkande särbehandling med tillhörande råd och anvisningar för Torsås kom-
mun. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 49 föreligger. 
 
Inom Torsås kommun ska ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbe-
handling. Alla anställda har ett ansvar för att aktivt verka för ett positivt arbets-
klimat och att inte någon utsätts för kränkande särbehandling.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med tillägget Torsås kommun accepterar inte att någon utsätts för  
     kränkande särbehandling anta föreliggande förslag till policy mot  
     kränkande särbehandling för Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
 

KS § 217/05 05/KS0180 
Mångfaldsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till mångfaldsplan 
för Torsås kommun. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 50 föreligger. 
 
Sedan 1999-05-01 gäller lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbets-
livet. Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet. 
Arbetsgivaren ska bedriva ett aktivt målinriktat arbete för att främja etnisk 
mångfald i arbetslivet. 
Se vidare aktbilaga. 
   
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta föreliggande förslag till mångfaldsplan för Torsås kommun.  
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
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KS § 218/05 05/KS0181 
Drog- och missbrukspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till en drog- och 
missbrukspolicy för Torsås kommun. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 51 föreligger. 
 
Missbruk av alkohol och andra droger går inte att förena med arbete. Torsås 
kommuns arbetsplatser ska vara drogfria. 
Se vidare aktbilaga.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta föreliggande förslag till drog- och missbrukspolicy i Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
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KS § 219/05 05/KS8259 
Policy mot sexuella trakasserier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till policy mot  
sexuella trakasserier för Torsås kommun. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 52 föreligger. 
 
Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna av 
den som utsätts för dem. Det är varje individs ensak att avgöra vilket uppträdan-
de som kan accepteras och vad som är kränkande. 
Se vidare aktbilaga.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta föreliggande förslag till policy mot sexuella trakasserier för Torsås  
     kommun. 
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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KS § 220/05 05/KS0183 
Jämställdhetsplan 2005  
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till jämställdhetsplan 
för Torsås kommun. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 53 föreligger. 
 
Förslitningsskador ska förebyggas och förhindras. Antal sjukdagar ska minska 
med minst 25 % till år 2008. 
Se vidare aktbilaga.    
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 att texten Torsås kommun ska bli en hälsodiplomerad arbetsplats under 2005 
      tas bort,  
 
att i övrigt anta förslaget till jämställdhetsplan för Torsås kommun.  
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
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KS § 221/05 05/KS0184 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg presenterar ett utarbetat förslag till ny delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 
 
Protokoll från personalskottet 2005-10-11 § 54 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 att anta ny delegationsordning för kommunstyrelsen.  
----- 
Exp till: 
Personalavdelningen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 

 

KS § 222/05   
Föregående sammanträdesprotokoll   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör 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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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
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KS § 223/05      
AU § 237/05 05/KS0141 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapporten och dess innehåll och struktur har förbättrats sedan tidigare 
år. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat per den 31 augusti 2005, 5,1 Mkr. 
 
Lagförändringen om god ekonomisk hushållning 2003/04:105 innebär att det 
numera är lagkrav på att formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i del-
årsrapport och årsredovisning. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera granskningen av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera granskningen av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2005. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
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KS § 224/05  
AU § 238/05 04/KS0161 
Granskning av budget 2005 
 
Ärendebeskrivning 
   
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- Co-
opers i uppdrag att granska kommunens budget för år 2005. Granskningen 
har utförts parallellt i Borgholms, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
Granskningen visar bland annat att budgeten saknar plan för verksam-
heterna och att det saknas mål för verksamheterna utifrån god ekonomisk 
hushållning. Vidare konstateras att drifts- respektive investeringsbudgeten 
redovisas netto.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera granskningen av budgeten 2005. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-29 
 
Yrkanden 
 
S-gruppen yrkar att i fortsättningen ska mål- och budgetförutsättningarna re-
dovisas nämnd för nämnd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
i enlighet med s-gruppens yrkande samt 
 
att notera granskningen av budgeten 2005. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 225/05  
AU § 259/05  
AU § 215/05 05/KS0144 
Ansökan om medfinansiering av projektet Lokala serviceplaner - varuför-
sörjningsplaner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund till projektet är bl a att Regionförbundet behöver aktuella varuförsörj-
ningsplaner från kommunerna för att fortsätta med stödet till lanthandelsbutiker 
och små bensinstationer på landsbygden samt till kommunernas hemsänd-
ningsverksamhet på landsbygden. Enligt förordningen (SFS 200284, 6 § ) om 
stöd till kommersiell service får stöd endast lämnas om kommunen har planerat 
varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Kom-
munerna kommer vidare ges möjlighet att utöka varuförsörjningsplanen till en 
serviceplan, som integrerar den kommersiella servicen med annan grundservi-
ce, t ex skolor och vårdinrättningar. 
 
I en varuförsörjningsplan/serviceplan ska kommunerna göra bedömningar av 
vilka åtgärder som behöver genomföras för att upprätthålla en god servicenivå. 
 
För att finansiera projektet behövs en kommunal finansiering av 50 % av kost-
naderna, vilket innebär en finansiering på maximalt 20 000 kr per kommun. 
Länsstyrelsens och Regionförbundet går in med 100 000 kronor vardera. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i projektet Lokal serviceplaner – varuförsörjningsplaner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i projektet Lokal serviceplaner – varuförsörjningsplaner. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län  
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AU § 226/05 05/KS0027 
Konsultkostnad för ombyggnad Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB har genom kommundirektör Bo 
Lönnqvist initierar frågan om vem betalar konsultkostnaderna i samband med 
ombyggnad av Mjölnerskolan om inte det blir någon byggnation. 
 
Konsultkostanden beräknas till cirka 300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun ansvarar för konsultkostnaderna om byggnation ej utförs. 
----- 
Exp till: 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB 
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KS § 227/05  
AU § 248/05 05/KS0174 
Regler vid tomtförsäljning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
förslag på regler vid tomtförsäljning i Torsås kommun. 
 
Om en byggnad inte kommer tillstånd på markområdet inom två (2) år från till-
trädesdagen äger kommunen rätt att återköpa markområdet till då gällande 
kommunalt fastställt tomtpris. 
 
Typ av byggnad framgår av fastställd detaljplan för området.  
 
Tomter under 700 kvm undantas från denna regel. 
 
Yrkanden 
 
Ledamot Mona Magnusson, m yrkar bifall till kommundirektörens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att försäljning av tomter under 700 kvm prövas av kommunstyrelsen från fall  
     till fall,  
 
att grannarnas synpunkter inhämtas vid prövningen, 
 
att i övrigt godkänna kommundirektörens förslag till regler vid tomtförsäljning i  
     Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försäljning av tomter under 700 kvm prövas av kommunstyrelsen från fall  
     till fall,  
 
att grannarnas synpunkter inhämtas vid prövningen, 
 
att med tillägget Om en bygglovspliktig byggnad inte kommer tillstånd inom  
     två (2) år från tillträdesdagen äger kommunen rätt att återköpa markområ- 
     det till då gällande kommunalt fastställt tomtpris, godkänna kommun- 
     direktörens förslag till regler vid tomtförsäljning i Torsås kommun.  
----- 
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KS § 228/05  
KS § 176/05  
AU § 167/05 05/KS0099 
Markförsäljning Ragnabo 3:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Lena och Ingemar Skotheim om att få köpa fastig-
heten Ragnabo 3:54 i Bergkvara.  
 
Förslag till köpekontrakt föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av fastigheten Ragnabo 3:54 i Bergkvara samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 
Jäv 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
 
Jäv 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-29 
 
Eftersom köparen avser att bebygga tomten, har grannarnas synpunkter inte 
inhämtats trots att den är mindre än 700 kvm. Kommunen kan därför pröva för-
säljningen enligt återköpsklausulen om byggnation inte har kommit till stånd 
inom två (2) år.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna en försäljning av fastigheten Ragnabo 3:54 i Bergkvara samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Ingemar Skotheim 
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KS § 229/05 
AU § 214/05 
AU § 188/05  05/KS0134 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastigheten Torsås 53:9 hyrs idag ut till gymnasieelever. Huset är i stor behov 
av en upprustning. 
 
Kostnadsberäkning på renovering av fastigheten Torsås 53:9 från byggnads-
ingenjör Christer Franzén föreligger. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun löser ut fastigheten från Isakssonska fonden, 
 
att finansiering av renoveringen av fastigheten Torsås 53:9 upptas i samband  
     med budgetarbetet 2006. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar ett förslag på köpeavtal gällande köp 
av fastigheten Torsås 53:9. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal gällande fastigheten Torsås  
     53:9. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal gällande fastigheten Torsås  
     53:9. 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 230/05  
AU § 257/05 06/KS0001 
Sammanträdestider 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för arbetsutskottet, personalutskottet, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 2006. 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari 10, 24 Augusti 8, 22 

Februari 14 September 5, 19 

Mars 7, 21 Oktober 3, 17  

April 4, 18 November 7, 21 

Maj 2, 16, 30 December 5 

      

   
Sammanträdestiden är 08.30—12.00 om inte annat bestäms. Kallelse till ar-
betsutskottets sammanträden sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som 
avses behandlas på arbetsutskottet skall anmälas till kansliet senast kl. 10.00 
torsdagar. 
 
Personalutskottet 
 
Januari 17 Augusti 15 

Februari 7 September 12 

Mars 14 Oktober 24 

April 11 November 14 

Maj 9 December 12 

 
Sammanträdestiden är 08.30—12.00 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen  
 
Januari 17, 31 September 5 

Februari 28 Oktober 3, 31 

Mars 21 November 28  

April 4    

Maj 2, 30    

 
Sammanträdet startar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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forts § 230, Sammanträdestider 2006 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari 22 Torsås 

April 26 Söderåkra 

Juni  14 Torsås 

September 27 Bergkvara  

November 1, 22 (kl. 18.00) (1) Gullabo, (22) Torsås 

December 13 (kl. 18.00) Bestäms senare 

 
Sammanträdet börjar 18.30 förutom den 23 november och 14 december, då 
sammanträdet börjar kl. 18.00.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2006 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2006 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-22 
 
Flertal av ledamöterna var överens om att vid kommunfullmäktige sammanträ-
den krävs en bättre ljudanläggning. 
 
Förslag finns att kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-22 (sportlovsveck-
an) flyttas till 2006-02-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2006 för arbetsutskottet, personalut- 
     skottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att undersöka möjligheterna till en 
     bättre ljudanläggning med bandinspelning. 
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forts § 230, Sammanträdestider 2006 
 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta sammanträdestider 2006 för kommunfullmäktige enligt kommun- 
     styrelsens förslag med ändringen att sammanträdet i februari flyttas  
     till den 15 februari. 
 
att inlägg från ledamöterna i kommunfullmäktige ska framföras i talarstol. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 231/05  
KF § 70/05  
KS § 123/05  
AU § 178/05  
AU § 161/05  
KS § 1/05  
AU § 230/04  
AU § 108/05  
KS § 53/04  
AU § 75/04  
AU § 25/04  
KS § 24/03 01/KS0027 
Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-09-28 § 70 att kommunstyrelsen får teckna 
avtal med Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om att 
kommunalförbundet övertar personal och anläggning mm på i huvudsak de 
villkor som framgår av upprättade förslag till ”Övertagandeavtal”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande övertagandeavtal. 
-----  
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

KS § 232/05  
AU § 240/05  
KS § 137/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Karin Jonsson, 
Laduryd 1:8 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Karin Jonsson med anledning av att fastighetsägaren ej själv utför  
     sotningen . 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att godkänna Leif Ohlsson för egensotning av fastigheten Laduryd 1:8, 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Leif Ohlsson för egensotning av fastigheten Laduryd 1:8, 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
 ----- 
Exp till: 
Karin Jonsson 
Laduryd 212 
385 98 Bergkvara 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 233/05   
AU § 241/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Leif Persson, 
Slätafly 4:5 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-09-30 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Leif Persson med anledning av anmärkningar i protokollet från Sotning &  
     Brandskydd Torsås . 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Leif Persson med anledning av anmärkningar i protokollet från Sotning &  
     Brandskydd Torsås . 
----- 
Exp till: 
Leif Persson 
Slätafly 409 
385 93 Torsås 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 234/05  
KS § 242/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Kjell Svensson, 
Slätafly 4:19 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-09-30 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att godkänna Kjell Svensson för sotning av egen anläggning. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Kjell Svensson för sotning av egen anläggning. 
----- 
Exp till: 
Kjell Svensson 
Slätafly 141 
385 93 Torsås 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 235/05  
AU § 244/05  
KF § 72/05  
KS § 153/05  
AU § 177/05  98/KS0259 
Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågan angående planläggning av sjöbodar vid Bergkvara hamn initierades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 § 33. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-08-01 § 162, att hos kommunstyrelsen efter-
höra om planarbetet ska fortsätta och vilket konto som ska belastas.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Christer Söderholm, kd yrkar återremittering av ärendet i avvaktan på besked 
om hur byggnadsnämnden bedömer ärendet. 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar bifall till återremittering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för 
     ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Protokoll 2005-10-24 § 203 föreligger från byggnadsnämnden. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
forts § 235/05, Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 236/05  
AU § 246/05 05/KS0167 
Delårsbokslut 1 januari – 20 juni 2005,  Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har enligt propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting beslutat om vissa ändringar i kommunallagen som berör Region-
förbudets i Kalmar län verksamhet. 
 
Bland annat ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även be-
handla delårsbokslut för kommunförbund utan fullmäktige. 
 
Regionförbundet i Kalmar län delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 237/05  
AU § 247/05  
AU § 218/05  
KS § 14/05  
AU § 234/04  
KF § 94/04 04/KS0249 
Motion – Starkare medborgarmakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion att Torsås kommun 
påbörjar ett arbete med att införa medborgarkontrakt i den kommunala verk-
samheten.  
 
Syftet med kontraktet ska vara att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän och 
kommuninvånarna kring den kommunala verksamheten och att skapa tydlighet 
kring målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar av offentliga tjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamot Jessica Lundgren, mp utvecklar innehållet i motionen vid nästa  
     kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp redogör för innehållet i sin motion – starkare 
medborgarmakt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-01: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder,   
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-05-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Synpunkter föreligger från barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden och social-
nämndens ordförande Hans Wendell. 
Se vidare aktbilaga. 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
forts. § 237/05, Motion – Starkare medborgarmakt 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden för inhämtande av deras yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Sammanställning över inkomna yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 
miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritids-
nämnden och socialnämnden föreligger. 
 
Med hänvisning till att Torsås kommun är en liten kommun, med korta avstånd 
samt ett nätverk tillsammans med bygdegrupper, föreningar m fl finns det goda 
förutsättningar för medborgare att påverka kommunala beslut och service även 
utan formellt beslutade medborgarkontrakt.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 238/05 

  

Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2005-11-08, 2005-11-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 239/05 05/KS0190 
Arvode vid kommunfullmäktiges decembersammanträde 2005 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att arvodet till kommunfullmäktiges ledamöter vid kommunfullmäktiges  
     sammanträde i december 2005 slopas.  
----- 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 240/05 
AU § 254/05 05/KS0060 
Månadsuppföljning av nämndernas budget oktober 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget oktober 2005. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens beredning 2005-11-29 
 
Kommunstyrelsen påtalar vikten av att nämnderna ska lämna in sin månads-
uppföljning enligt utsänt tidsprogram. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Förvaltningscheferna 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 

 

KS § 241/05 05/KS0192 
Årsredovisning 2004 Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kal-
mar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet Naturbruks-
gymnasierna i Kalmar län är klar och revisorerna har avgivit sin revisionsberät-
telse. 
 
Under perioden 1999-2001 godkände förbundsfullmäktige i Kommunalförbun-
det årsredovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
I den fr o m 2003 antagna förbundsordningen finns endast en direktion. Full-
mäktige i respektive medlemskommun måste därför behandla frågan om god-
kännande av årsredovisningen och ansvarsfrihet för direktionen 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen samt  
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruks- 
     gymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för 2004. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 242/05 05/KS0005 
Entledigande från tjänst som socialchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från socialchef Ulf Bardh om entledigande från tjänsten 
som socialchef i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna uppsägningen från socialchef Ulf Bardh. 
----- 
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Kommunstyrelsen 2005-11-29 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 243/05 05/KS0004 
Avslutning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, c tackar ledamöter och tjänstemän för det gång-
na året och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Roland Swedestam, s, tackar ordföranden och önskar En God 
Jul och Ett Gott Nytt År. 
----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


