TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 1 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

Plats och tid

Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 30 maj 2006, kl. 18.30 – 22.45

Beslutande

Håkan Algotsson, c, ordförande
Irma Folkesson, c
Hans-Olof Berg, c
Mona Magnusson, m
Jessica Lundgren, mp § 109 – 129
Roland Swedestam, s
Magnus Holmebrant, s § 105 - 109
Ingemar Skotheim, s
Siv Eriksson,s
Christina Svensson, c, tjg ers
Kjell Johansson, kd, tjg ers

Övriga deltagande

Bo Lönnqvist, kommundirektör § 105 - 109
Yvonne Nilsson, sekreterare
Kent Frost, ekonomichef/tf kommunchef
Torsten Karlsson, ekonom, § 105 - 109

Utses att justera

Mona Magnusson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, Torsås 2006-06-02

Paragrafer 105 - 129

Underskrifter
Sekreterare
Yvonne Nilsson
Ordförande
Håkan Algotsson
Justerande
Mona Magnusson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2006-05-30
2006-06-02
Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift
Yvonne Nilsson
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2006-06-23

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 2 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

AU § 105/06
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendebeskrivning
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna med
anledning av besluten.
Kommunstyrelsen beslutar:
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 3 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 106/06
AU § 124/06
Budgetuppföljning tertial 1, 2006

06/KS0109

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen januari –
april 2006 att budgeten för 2006 hålls.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera budgetuppföljning teritial 1, 2006.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera budgetuppföljning teritial 1, 2006.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 107/06
AU § 125/06
Finansrapport 2006-04-30

06/KS0110

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.
Finansrapport per den 30 april 2006 föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
att notera finansrapporten per den 30 april 2006.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera finansrapporten per den 30 april 2006.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid. 4 av 33

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 5 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 108/06
Rekrytering socialchef

06/KS0005

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson.
Intresse för socialchefstjänsten föreligger från tf socialchef Carina Leijon.
Yrkande
Roland Swedestam, s tillsammans med Mona Magnusson, m, Siv Eriksson, s, Christina
Svensson, och Irma Folkesson, c yrkar bifall till att anställa Carina Leijon som
socialchef i Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att sammankalla till en MBL-förhandling,
att uppdra åt personalutskottet att träffa överenskommelse med Carina Leijon angående
villkor för tillsvidareanställning som socialchef i Torsås kommun samt
att anställa Carina Leijon som socialchef under förutsättning att överenskommelse
träffas.
----Exp till:
Carina Leijon
Kommundirektör Bo Lönnqvist
Personalutskottet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 6 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 109/06
AU § 126/06
AU § 107/06
AU § 104/06
KS § 63/06
Budget 2007, plan 2008 - 2009

06/KS0090

Ärendebeskrivning
Ekonomi Kent Frost informerar från budgetberedningen 2006-04-26.
Finansiella mål
Budgetöverskott 7 Mkr per år
Soliditeten får inte minska, nyinvesteringar finansieras med 50 % egna medel
Oförändrad utdebitering
Budgetförutsättningar
Löneökningar 3 %
Ingen kompensation för prisökningar.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar:
att uppdra åt tf kommunchef Kent Frost att upprätta förslag till åtgärdsplan
anpassad till de nya förutsättningar enligt bifogad aktbilaga.
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16
Ekonom Torsten Karlsson redovisar upplägget för LSS.
LSS-verksamheten i Torsås bedrivs i en mindre omfattning än riksgenomsnittet.
Personalkostnaderna är något under rikssnittet.
Som underlag för utjämningen 2007 har verksamheten inrapporterat 29 ärenden 1/10
2005. Som underlag för utjämningen 2006 fanns 35 ärenden 1/10 2004. Utjämningen
har ingen koppling till den verksamhet som sker 2007. Se vidare aktbilaga.
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport inför budgetarbetet 2007.
Förslag till utökade budgetramar 2007 föreligger från ekonomichefen på 10,5 Mkr.
Se vidare aktbilaga.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 7 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 109/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009

Arbetsutskottet beslutar:
att till arbetsutskottets sammanträde 2006-05-30 bjuda in handläggare för en
redovisning av hantering av LSS-ärende,
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning samt
att notera informationen.
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-30
Torsås kommun drabbades under våren av två stora förändringar i förutsättningarna för
den ekonomiska planeringen för 2007, dels förändringen i utjämningssystemet för LSS
och dels ett utökat ägartillskott till KLT, sammanlagt en belastning på 5 100 Tkr. För
att nå det resultatmål, 7 000 Tkr som kommunfullmäktige har fastställt för 2007 ser
kommunstyrelsen ingen annan möjlighet än att gå ut med ett sparbeting till verksamheterna på ett belopp som motsvarar de nya kostnaderna.
Eftersom det under de senaste tre (3) åren har genomförts kraftiga besparingar är det
viktigt att det nu ges möjlighet att arbeta med långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor. Ett nytt kraftig sparbeting skulle skada denna process. Kommunstyrelsen
föreslår därför att resultatmålet 2007 sänks till 2 400 Tkr.
Det bör uppmärksammas att det långsiktiga målet för den ekonomiska planeringen i
Torsås kommun bör vara ett överskott på 5 – 6 Mkr. Det innebär att målet i framtida
budgetprocesser måste vara att återställa resultatet till denna nivå.
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson ger en redogörelse utifrån
upprättade budgetramar 2007-2009 för Torsås kommun. Se vidare aktbilaga.
Budget 2007
Resultat 2006: 7,0 Mkr
Nya intäkter:
6,0 Mkr
Finansnetto
0,5 Mkr
Summa
13,5 Mkr
Resultat
2,4 Mkr
Att fördela
11,1 Mkr

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 109/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons budgetförslag för 2007
Löner 2,7 %
5,4 Mkr
Löner centralt
0,4 Mkr
Pensioner
0,7 Mkr
Gymnasiet
1,4 Mkr
KLT
1,8 Mkr
IFO, socialnämnden
0,4 Mkr
Förskola, barn- och utbildningsnämnden
0,4 Mkr
Torsås Fastighets AB
1,0 Mkr
Uppdrag budgetberedningen - 0,4 Mkr
Summa
11,1 Mkr
Yrkande, propositioner och votering angående 1,0 Mkr till Torsås Fastighets AB
Roland Swedestam, s och Kjell Johansson, kd yrkar att 1,0 Mkr till Torsås Fastighets
AB delas, 0,5 Mkr till Tekniska nämnden för vägunderhåll enskilda vägar och 0,5 Mkr
till Torsås Fastighets AB.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt
Håkan Algotsson, c förslag varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c förslag och nej = enligt Roland
Swedestams, s och Kjell Johansson, kd yrkande avges 2 st ja-röster och 9 st nej-röster.
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, s och Kjell
Johansson, kd yrkande att 1,0 Mkr delas , 0,5 Mkr till Tekniska nämnden för vägunderhåll enskilda vägar och 0,5 Mkr till Torsås Fastighets AB.
Tidplan
Datum

Händelse

Organ

2006-10-19 kl 08.30

Budgetförslag behandlas

2006-11-07

Budgetförslag behandlas

2006-11-14

Budgetförslag behandlas

2006-11-29

Budget 2007 fastställs

Arbetsutskottet (ej ordinarie
sammanträde
Arbetsutskottet (enligt ordinarie
sammanträdesplan)
Kommunstyrelsen (ej ordinarie
sammanträde
Kommunfullmäktige (flyttas
från 061122)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 109/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att sänka resultatmålet till 2,4 Mkr för 2007,
att resultatmålet 2008 och 2009 är 6,0 Mkr,
att anslå 0,5 Mkr till vägunderhåll enskilda vägar,
att anslå 0,5 Mkr till höjda lokalhyror till Torsås Fastighets AB,
att i övrigt anslå budgetramar enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens
ordförandes förslag,
att uppdra åt budgetberedningen att göra en nerdragning på generellt 400 Tkr,
att godkänna förslag på investeringsramar 2007-2009,
att uppdra åt nämnderna att fortsätta arbeta med måldokument med inriktning på
effektmål för 2007,
att godkänna förslag till tidplan för budgetarbetet 2007.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 10 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 110/06
AU § 119/06
Projekt Vision Torsås

06/KS0004

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport om företagsbesöken som utförs
tillsammans med Tuulikki Åkesson på Möre ResursCentrum.
Till nästa kommunstyrelsesammanträde 2006-05-30 kommer ett förslag på ansökan till
Regionförbundet att redovisas.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen.
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-30
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.
Prioriterade kommunala områden är:
1. Befolkningstillväxt
2. Stabil ekonomi.
Inriktningsmål för utveckling och tillväxt:
* Ett starkt varumärke
* Ett bättre företagsklimat.
För att stärka näringslivssidan och främja tillväxten föreslås att samtliga löpande
näringslivsfrågor inklusive frågor kring besöksnäringen läggs över/köps av Möre
ResursCentrum Ekonomisk Förening.
Förslag på ansökan till Regionförbundet redovisas.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att arbeta vidare med en samverkan med
Möre ResursCentrum gällande näringslivsfrågor och besöksnäringen samt
att godkänna redovisad ansökan till Regionförbundet.
----Exp till:
Kommundirektör Bo Lönnqvist
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 11 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

AU § 111/06
Grafisk profil

06/KS0115

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.
I ett allt större och mer intensivt flöde av information blir identitet och tydlighet i
budskapet allt viktigare. Dagligen skapar vi en mängd olika sorters informationsplatser
där mottagaren befinner sig innanför eller utanför den kommunala organisationen. Det
kan vara ett brev, en trycksak, en information på kommunens hemsida. Antalet
mottagare varierar liksom det kommunicerande mediet. Gemensamt är att det finns en
avsändare – Torsås kommun.
Enlighet i material och profil skapar en gemensam avsändaridentitet och medverkar till
att stärka Torsås kommun som en attraktiv ort för boende, arbete och etablering . För
att kunna följa vår grafiska profil så har en Grafisk manual arbetats fram som alla ska
följa. Denna manual fungerar både som hjälpmedel och inspiration i arbetet med att ge
Torsås kommun en tydlig profil.
En ”fullfjädrad kommun” har varit vår kommun devis de senaste åren, men nu är det
tid att byta ut den mot något nytt och mer aktuellt. Den slogan som valts är ”Torsås
kommun – Sydöstra Sveriges Vindkraftscentrum”, med marknadssymbol vindkraftverk.
Förslag på grafisk profil föreligger.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2001-11-06 § 226,
att efter borttag av förslag på slogan godkänna den grafiska profil för Torsås kommun.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 12 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 112/06
AU § 106/06
AU § 99/06
Kommunal borgen till Matsleven i Gullabo

06/KS0083

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.
Matsleven i Gullabo står på nytt inför ett ägarskifte. Nuvarande ägare måste på grund
av sjukdom lämna affären. Diskussion förs med en ny intressent. Bankens krav för lån
till checkkredit är att någon borgar för lånet.
Enligt kommentarer till Kommunallagen framgår under ”Exempel på tillåtet stöd till
företag” följande:
När det enskilda initiativet viker eller faller bort på ett visst serviceområde som normalt
hävdas av den privata företagsamheten, kan det uppkomma ett rättsligt utrymme för
kommunala åtgärder som annars skulle betraktas som otillåtna.
Denna kompetensgrund har särskild betydelse i glesbygdsområden där det har blivit allt
längre mellan livsmedelsaffärerna och bensinstationerna. När servicenivån sjunker klart
under det acceptabla kan kommunen ha rätt att ekonomiskt understödja enskilda
näringsidkare för att garantera kommersiell service av en viss ministandard till
hushållen.
Konstateras kan att om Matsleven i Gullabo ska kunna starta upp på nytt krävs en
borgen kommunal eller annan samt att Gullaboborna själva tar ansvar för köptroheten.
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-18:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2006-05-02
Lada och Roland Sjödahl, Växjö informerar om deras tankar inför ett övertagande av
Gullaboaffären 2006-05-15.
I samband med besöket överlämnades en hemställan om kommunal borgen för Ladas
Lanthandel-Gullabo Eko AB.
Som blivande ägare till Matsleven i Gullabo hemställs härmed om kommunal borgen
för lån till checkkredit på 350 000 kronor samt en bankgaranti till Nära Dej-konceptet
på 75 000 kronor. Sammanlagt 425 000 kronor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 112/06, Kommunal borgen till Matsleven i Gullabo

Paret Sjödahl har bildat ett 100 000 kronors-bolag för driften av Matsleven i Gullabo.
Bolagets bank är Långasjö Sockens Sparbank.
En kommunal borgen är en av förutsättningarna för att Gullabobygden ska kunna
bibehålla sin affär samt att Gullaboborna själva tar ansvar för köp-troheten.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bevilja kommunal borgen för lån till checkkredit på 350 000 kronor samt
en bankgaranti till Nära Dej-konceptet på 75 000 kronor. Sammanlagt
425 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bevilja kommunal borgen för lån till checkkredit på 350 000 kronor samt
en bankgaranti till Nära Dej-konceptet på 75 000 kronor, sammanlagt
425 000 kronor till Ladas Lanthandel-Gullabo Eko AB .
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 14 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 113/06
AU § 130/06
Ansökan om kommunal borgen för företagslån

06/KS0100

Ärendebeskrivning
Ansökan föreligger om kommunal borgen för företagslån från Ulf-Peter Rosenblad.
I samband med att företagslånet i Föreningssparbanken ska skrivas om ansöks om
kommunal borgen om 420 000 kronor. Se vidare aktbilaga.
Enligt kommentarer till Kommunallagen framgår under ”Exempel på tillåtet stöd till
företag” följande:
När det enskilda initiativet viker eller faller bort på ett visst serviceområde som normalt
hävdas av den privata företagsamheten, kan det uppkomma ett rättsligt utrymme för
kommunala åtgärder som annars skulle betraktas som otillåtna.
Denna kompetensgrund har särskild betydelse i glesbygdsområden där det har blivit allt
längre mellan livsmedelsaffärerna och bensinstationerna. När servicenivån sjunker klart
under det acceptabla kan kommunen ha rätt att ekonomiskt understödja enskilda
näringsidkare för att garantera kommersiell service av en viss ministandard till
hushållen.
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta:
att avslå framställan om kommunal borgen från Ulf-Peter Rosenblad med
hänvisning till ovanstående kommentarer till Kommunallagen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå framställan om kommunal borgen från Ulf-Peter Rosenblad med
hänvisning till ovanstående kommentarer till Kommunallagen.
----Exp till:
Ulf-Peter Rosenblad

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 15 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS 114/06
Syskonen Johanssons stipendiefond 2006

06/KS0017

Ärendebeskrivning
Vid ansökningstidens utgång 2006-05-06 hade 17 ansökning inkommit.
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna
urvalskriterierna att tilldela följande stipendiater 3 500 kronor vardera:
Emma Hedberg
Hanna Svensson
Emelie Nilsson
Emma Svensson

Hasselgatan 6, Torsås
Kyrkebo 703, Gullabo
Strömby, Torsås
Hästmahult 109, Gullabo

att stipendiet utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-14.
Kommunstyrelsen beslutar:
enligt donationskommitténs förslag.
----Exp till:
Samtliga stipendiater
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 16 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 115/06
AU § 110/06
KS § 32/06
AU § 22/06
Bidrag till samlingslokaler 2006

06/KS0015

Ärendebeskrivning
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2005:
Lokal/förening
Bidrag 2005
Föreningen Garpens vänner 10 000: Skruvemåla skolrotes
5 000:byggnadsförening
Gullabo
25 000: Bygdegårdsförening
Torsås Bygdegårdsförening 140.000:Torsås Folketshusförening
Norra Tång BK

210 000: 5 000:-

Ansökan 2006
10 000:5 000: 58 500:140 000: - (varav 70 000: utbetalats som förskott)
210 000:- (varav 105.000:utbetalats som förskott)
5 000:-

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2006 enligt följande:
Lokal/förening
Föreningen Garpens
vänner
Skruvemåla skolrotes
byggnadsförening
Gullabo
Bygdegårdsförening
Torsås
Bygdegårdsförening
Torsås
Folketshusförening
Norra Tångs BK

10 000:5 000:25 000:- (med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut 2004-02-03 § 13 att utbyggnaden inte innebär
att anslaget till driftsbidrag till samlingslokaler ökar)
140 000:- (varav 70.000:- utbetalats som förskott)
210 000:- (varav 105.000: utbetalats som förskott)
5 000:-

att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2006 års budget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 17 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 115/06, Bidrag samlingslokaler 2006
Jäv
Roland Swedestam, s deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-30
Yrkande och proposition
Kjell Johansson, kd och Irma Folkesson, c yrkar att Torsås Bygdegårdsförening och
Torsås Folkeshusförening bidrag minskas med 10 000 kronor vardera för att öka
bidraget till Gullabo Bygdegårdsförening med 20 000 kronor.
Siv Eriksson, s och Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kjell Johansson, kd och Irma Folkesson, c
yrkande och Siv Eriksson, s och Mona Magnusson, m yrkande finner han att
kommunstyrelsen beslutat enligt Siv Eriksson, s och Mona Magnusson, m yrkande att
bevilja bidrag enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Kjell Johansson, kd reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
Att bevilja bidrag till samlingslokaler 2006 enligt följande:
Lokal/förening
Föreningen Garpens
vänner
Skruvemåla skolrotes
byggnadsförening
Gullabo
Bygdegårdsförening
Torsås
Bygdegårdsförening
Torsås
Folketshusförening
Norra Tångs BK

10 000:5 000:25 000:- (med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut 2004-02-03 § 13 att utbyggnaden inte innebär
att anslaget till driftsbidrag till samlingslokaler ökar)
140 000:- (varav 70.000:- utbetalats som förskott)
210 000:- (varav 105.000: utbetalats som förskott)
5 000:-

att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2006 års budget.
Jäv
Roland Swedestam, s deltar ej i beslutet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 18 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 116/06
AU § 120/06
Förlängning städavtal Sodexho, ISS

05/KS0103

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.
Under 2003 tecknadas avtal med Sodexho och ISS gällande lokalvård, att gälla
2004-01-01 – 2006-12-31, med möjlighet till ett (1) års förlängning.
En eventuell förlängning av avtalet ska skriftligen bekräftas av Torsås kommun senast
2006-05-30.
Under december 2006 utförs en kvalitetsuppföljning av städservicen.
Synpunkter från kvalitetsuppföljningen tillställs Sodexho och ISS och vid sammanträffande under maj månad 2006 redovisar städbolagen vad som åtgärdats.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att förlänga gällande avtal med Sodexho och ISS ett (1) år till.
Kommunstyrelsen beslutar:
att förlänga gällande avtal med Sodexho och ISS ett (1) år till.
----Exp till:
Sodexho
ISS

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 19 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 117/06
AU § 116/06
06/KS0087
Revidering av reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Regelmente för bidragsgivning till underhåll av enskilda vägar i Torsås kommun
antogs av kommunfullmäktige 1977-10-19 § 89.
Efter diskussion om reglementets aktualitet i vissa delar föreslås att reglementet ska
revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2002-09-10 § 195 åt dåvarande
utvecklingschef Rune Fransén och dåvarande teknisk chef Bert Nordström att utarbeta
förslag till reviderat reglemente med inriktning bland annat på att stimulera
fritidshusägare att bli permanent boende i kommunen.
Arbetsutskottet beslutar 2003-08-19 § 148 att en arbetsgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, vice ordförande Roland Swedestam,
tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafson samt dåvarande teknisk chef Rune
Fransén bildas, med uppgift att utarbeta förslag till reviderat reglemente för
bidragsgivning till och underhåll av enskilda vägar inom Torsås kommun.
Tekniska nämnden beslutar 2006-03-20 § 32 att överlämna reviderat förslag av
reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna reviderat förslag av reglemente för enskild väghållning inom
Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna reviderat förslag av reglemente för enskild väghållning inom
Torsås kommun.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 20 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 118/06
AU § 134/06
Hamnordning Bergkvara hamn

06/KS0102

Ärendebeskrivning
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Bergkvara hamn och Stuveri AB
föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta föreliggande förslag på lokal ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
Bergkvara Hamn & Stuveri AB.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunsfullmäktige besluta:
att anta föreliggande förslag på lokal ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
Bergkvara Hamn & Stuveri AB.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 21 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 119/06
AU § 129/06
AU § 89/06
Delgivningar

04/KS0219
06/KS0068
06/KS0002

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1.
Öppet brev från Halina Petersson för kännedom till kommunstyrelsens ledamöter
angående luftburet bredband.
Skrivelse från Lars-Rune Jäverbrant, Medlem i Vågbrytaren Sydost ställt till Hans
Wendell angående luftburet bredband.
Skrivelse angående luftburet bredband från Ann-Helén Nilsson, Påryd ställt till
kommunalråden i Kalmar län.
Arbetsutskottet beslutar:
att till nästa arbetsutskott inbjuda ansvarig för bostadsanpassningsbidrag för
redogörelse av regler och riktlinjer samt vad som tillämpas när det gäller
anpassning för elöverkänsliga,
att notera inkomna skrivelser gällande luftburet bredband,
i övrigt notera delgivningen.
Arbetsutskottet behandling 2006-05-16
Assistent Anita Eriksson informerar om att byggnadsnämnden tillämpar lagen om
bostadsanpassningsbidrag och där utgår inget bidrag för elöverkänsliga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att luftburet bredband i Kalmar län inte är aktuellt,
att byggnadsnämnden följer gällande regler för bostadsanpassningsbidrag,
inget bidrag utgår för elöverkänsliga.
Kommunstyrelsen beslutar:
att luftburet bredband i Kalmar län inte är aktuellt,
att byggnadsnämnden följer gällande regler för bostadsanpassningsbidrag,
inget bidrag utgår för elöverkänsliga.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 119/06, Skrivelse från elöverkänsliga

Exp till:
Halina Petersson
Lars-Rune Jäverbrant
Ann-Helén Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid. 22 av 33

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 23 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 120/06
AU § 115/06
Årsredovisning 2005 – Regionförbundet i Kalmar län

06/KS0089

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans- organ
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband
därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ½)
som beslutande församling.
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och
landstinget).
Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning 2005 föreligger från
Regionförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna årsredovisning 2005 samt
att bevilja styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2005.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna årsredovisning 2005 samt
att bevilja styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2005.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 24 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 121/06
AU § 135/06
06/KS0103
Intresseförfrågan Regional KLIMP-ansökan 2007-2011
Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län har de två senaste åren stått bakom länsgemensamma
KLIMP-ansökningar. Detta som en del i arbetet för en fossilbränslefri region. Den
första ansökan resulterade i november 2004 i att länet fick 6,2 MKR i bidrag för ett
klimatinvesteringsprogram 2005-2008. Den andra ansökan ledde till att Rådet för
investeringsstöd nyligen beviljat länet 22 Mkr i stöd för klimatinvesteringsprogram
2006-2010.
Regionförbundet vill undersöka intresset för att lämna in en länsgemensam KLIMPansökan hösten 2006, för perioden 2007-2001. Frågan ställs till länets kommuner och
landsting, de organisationer som själv har möjlighet att lämna in ansökan om KLIMPbidrag.
Grundförutsättningarna för att delta i en läns-KLIMP är att kriterierna enligt KLIMPregelverket uppfylls av respektive åtgärdsägare samt att åtgärden bedöms uppfylla
kriterierna för hög prioritet enligt sektorsmyndigheternas bedömningskriterier 2005.
Arbetsutskottet beslutar:
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att hänskjuta frågan till extra arbetsutskottssammanträde under vecka 24, 2006.
----Exp till:
Arabetsutskottet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 25 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 122/06
AU § 131/06
AU § 92/06
Riktlinjer för hantering av e-post

06/KS0086

Ärendebeskrivning
Förslag på hantering av e-post upprättat av kommunassist Yvonne Nilsson föreligger.
Som tjänstemän i kommunen är vi skyldiga att tillgodose allmänhetens rätt till insyn.
Den skyldigheten är oförändrad även när vi hanterar e-post.
För e-post gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för ”vanliga”
brev.
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-18:
att uppdra åt tf kommunchef att tillsammans med chefsgruppen upprätta
förslag på ett hanterbart arbetssätt inom förvaltningarna utifrån upprättade
riktlinjer samt
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av chefsgruppens
förslag på hantering av riktlinjer av e-post.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna föreliggande förslag på riktlinjer för hantering av e-post.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna föreliggande förslag på riktlinjer för hantering av e-post.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 26 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 123/06
AU § 123/06
AU § 35/06
KF § 122/06
05/KS0015
Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträde från Kurt Jonsson
föreligger. Se vidare aktbilaga.
Kommunfullmäktiges beslut:
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-24
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges presidium och kommunkansliet
för beaktande.
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16
Kurt Jonsson, Söderåkra har föreslagit
* att Torsås kommun ordnar med en fast sammanträdeslokal för kommunfullmäktige,
* att denna lokal utrustas med fast ljudanläggning för normalhörande och
hörselslinga för hörselskadade. Utrustningen behöver vara anpassad så att
den kan skötas även av teknisk obegåvade,
* att ljudanläggningen även kan anslutas till en bandspelare så att det blir
möjligt att i efterhand för kommunmedborgarna dokumentera vad ordföranden och ledamöterna faktiskt säger och hur ordföranden hanterar
klubban,
* att lokalen förses med en talarstol dit de förtroendevalda har stående order
att gå för att framföra sina debattinlägg.
Eftersom vi nu är i slutskedet av innevarande mandatperiod föreslår nuvarande
presidium i kommunfullmäktige att den nya kommunfullmäktige som påbörjar den nya
mandatperioden den 1 november 2006 ska ges möjlighet att beakta de synpunkter som
redovisas i ovanstående medborgarförslag.
Nuvarande presidium i kommunfullmäktige föreslår därför att frågan om fast
sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare och sammanträdeslokal
med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 27 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

forts § 123/06, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
föreslå kommunfullmäktige besluta
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare
och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare
och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 28 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 124/06
KF § 45/06
06/KS0012
Medborgarförslag – Verkställighet av kustvårdsplanen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag angående verkställighet av kustvårdsplanen från Leif Lindberg
föreligger.
Leif Lindberg föreslår att kommunfullmäktiges beslut kompletteras så att verkställighet
ska vara en prioriterad fråga. Se vidare aktbilaga.
Kommunfullmäktiges beslut:
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå inlämnat medborgarförslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 125/06
Anmälan av beslut i arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-05-02.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid. 29 av 33

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 30 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 126/06
KS § 70/06
AU § 55/06
AU § 243/05
05/KS0169
Detaljplan för Ragnabo 13:5 m fl fastigheter i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för Ragnabo
13:5 m fl fastigheter, Torsås kommun, Kalmar län.
Syftet med planen är dels att justera planbestämmelser efter nuvarande markanvändning där bland annat bebyggelse delvis ligger på park- och gatumark samt dels
att möjliggöra större byggrätter då kommunalt vatten och avlopp numera finns utbyggt
i området.
Förslag har under tiden 2005-11-07 – 2005-11-28 varit föremål för samråd enligt PBL
5 kap 20 §, normalt planförfarande.
Under samrådstiden har 22 skriftiga yttrande inkommit, vilket sammanställts i en
samrådsredogörelse daterad 2006-01-23.
Utställning har skett under tiden 2006-02-20 – 2006-03-13 varvid 11 skriftliga
yttranden med synpunkter har inkommit vilka sammanställts i kommunens utlåtande
daterat 2006-05-15.
Byggnadsnämnden beslutar 2006-05-15 § 72 att efter revideringar gjorts sända
detaljplanen vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta upprättad detaljplan för Ragnabo 13:5 m fl fastigheter, Torsås kommun.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 31 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 127/06
06/KS0092
JO-anmälan mot kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson
Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson.
Bert Appert, partiordförande i Torsåspartiet har till Riksdagens ombudsmän – JO
anmält kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson för att ha uttalat kritik mot en
medlems engagemang i Torsåspartiet.
Kommunstyrelsen i Torsås kommun anmodas att yttra sig över vad som framförts i
anmälan senast 2006-06-21.
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom skrivelsens punkt 1 bakgrund och punkt 3 särskilda skäl att ta upp
frågan vid samtalet,
att man inte kan uttala sig om punkt 2 själva händelsen.
Reservation
Jessica Lundgren, mp reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga 2.
----Exp till:
Riksdagens ombudsmän - JO

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 32 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 128/06
Musikundervisning i grundskolan

06/KS0120

Ärendebeskrivning
Jessica Lundgren, mp initierar frågan om att bibehålla MiT:s musikundervisning i
grundskolan genom att ansöka om dispens för musikinstitutet.
Irma Folkesson, c informerar om att barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga
upp alla avtal med MiT och istället anställa egna musiklärare.
Yrkande och propositioner
Kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens princip.
Jessica Lundgren, mp yrkar att en framställan görs till barn- och utbildningsnämnden
om att söka dispens.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Jessica
Lundgren, mp yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan
Algotssons, c yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att göra en framställan till barn- och utbildningsnämnden om dispens.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid. 33 av 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-05-30

KS § 129/06
Kontaktpersoner - Kustmiljögruppen

06/KS0027

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson initierar från om att önskemål finns
från Kustmiljögruppen om två (2) kontaktpersoner från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande till kontaktpersoner
gentemot kustmiljögruppen.
----Exp till:
Kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

