TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Plats och tid

Nya kommunhuset, Torsås 2006-10-31 kl 18.30 – 23.00

Beslutande

Håkan Algotsson, c, ordförande
Anders Walterson, c
Mona Magnusson, m
Siv Eriksson, s
Ingemar Skotheim, s
Magnus Holmebrant, s
Hans-Olof Berg, c
Irma Folkesson, c
Christer Söderholm, kd
Jessica Rydell, mp
Roland Swedestam, s
Sören Bondesson, s, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Carina Leijon, socialchef, § 182 – 183
JanEric Assarsson, skolchef, § 182 – 183
Jan Andersson, miljöchef, § 204

Utses att justera

Magnus Holmebrant

Justeringens

Kommunledningskontoret, Torsås, 2006-11-01

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Håkan Algotsson

Justerande

Magnus Holmebrant

Paragrafer 182 - 218

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2006-10-31

Datum för anslags
uppsättande

2006-11-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret,
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson
Kommunassistent

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2006-11-23

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 182/06
KS § 176/06
AU § 213/06
AU § 137/06
06/KS0105
Framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för
personer som har fått uppehållstillstånd
Ärendebeskrivning
Integrationsverket önskar teckna en överenskommelse enligt förordningen 1990:927,
med Torsås kommun om introduktionsplatser för flyktingar som får uppehållstillstånd.
Behovet av platser för introduktion är stort.
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om 2005-11-15 kommer betydligt fler asylsökande att
få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år.
Skrivelsen överlämnas 2006-04-06 till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för yttrande.
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2006-06-26 § 70 att anta socialförvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tommy Falk, tillförordnad IFO-chef anser att Torsås kommun för närvarande saknar
möjlighet att tillmötes gå Integrationsverkets framställan.
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 71 att överlämna skolchef JanEric
Assarssons yttrande till kommunstyrelsen.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
att med hänsyn till bostadssituationen i Torsås kommun ej teckna avtal med
Integrationsverket om introduktionsplatser för flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 182/06, Framställan om överenskommelse för år 2006 om
introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd

Kommunstyrelsens behandling 2006-10-03
Yrkande
Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jessica Rydell, mp och Christer Söderholm, kd yrkar återremiss av ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att med hänvisning till förordnad IFO-chef Tommy Falk och skolchef JanEric
Assarsson yttrande, ej teckna avtal med Integrationsverket med anledning av
framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som har fått uppehållstillstånd,
att till nästa sammanträde bjuda in socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric
Assarsson för att klargöra om förutsättningar finns för Torsås kommun att i
framtiden ta emot personer som har fått uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson informerar om
introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd.
Vid en flyktingmottagning bör kommunen förbereda sig på:
* Bostäder
* Utbildning
* Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Skolchef JanEric Assarsson informerar om att under 2007 kan förskolan inte ta emot
några flyktingar efter som det är fullt och 23 barn står i kö våren 2007. Däremot kan
skolan ta emot flyktingar på grund av vikande elevunderlag.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt skolchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson att utreda
förutsättningarna för Torsås kommun att teckna avtal om introduktionsinsatser för
personer som har fått uppehållstillstånd samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 182/06, Framställan om överenskommelse för år 2006 om
introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd

att upprätta en konsekvensbeskrivning innefattande behov av satsning och ekonomi,
att redovisning ska inlämnas till kommunkansliet senast 2007-03-01.
----Exp till:
Socialchef Carina Leijon
Skolchef JanEric Assarsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 183/06
KS § 177/06
AU § 214/06
AU § 143/06
06/KS0114
Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare
i Sverige så kallade ensamkommande barn
Ärendebeskrivning
Överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun föreligger angående
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade
ensamkommande barn. Se vidare aktbilaga.
Överenskommelsen avser mottagande av ett antal ensamkommande asylsökande barn
som Migrationsverket anvisar till kommunen enligt 3 § andra stycket lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m fl. I och med anvisningen blir kommunen barnets
vistelsekommun i socialtjänstlagens mening.
Arbetsutskottet beslutar:
att ställa sig positiva till mottagande av asylsökande barn,
att efterhöra med socialnämnden om möjligheten finns att ta emot barnen,
att uppdra åt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september 2006
med en utredning om det finns ekonomiska förutsättningar för att ta emot barnen.
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet.
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 att anta socialförvaltningens tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta:
att avslå framställan eftersom resurser saknas inom socialtjänsten att ta emot
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 183/06, Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn

Kommunstyrelsens besluta:
att avslå framställan eftersom resurser saknas inom socialtjänsten att ta emot
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande
barn,
att till nästa sammanträde bjuda in socialchef Carina Leijon för att klargöra om
förutsättningar finns för Torsås kommun att i framtiden ta emot asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson informerar om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt skolchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson att utreda
förutsättningarna för Torsås kommun att teckna avtal om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn,
att upprätta en konsekvensbeskrivning innefattande behov av satsning och ekonomi,
att redovisning ska inlämnas till kommunkansliet senast 2007-03-01.
----Exp till:
Socialchef Carina Leijon
Skolchef JanEric Assarsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 184/06
Föregående sammanträdes protokoll
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar 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 8 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 185/06
BB § 12/06
06/KS0021
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari - september 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen januari –
september 2006 att budgeten för 2006 hålls.
Se vidare aktbilaga.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera budgetuppföljning januari – september 2006.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera budgetuppföljning januari – september 2006.
----Exp till:
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 186/06
AU § 229/06
06/KS0183
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2006
Ärendebeskrivning
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger.
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 10 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 187/06
AU § 230/06
06/KS0184
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2006
Ärendebeskrivning
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger.
Se vidare aktbilaga.
Höga kostnader för el och uppvärmning förorsakar att det finns ett behov av tillskott i
bolaget.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 11 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 188/06
AU § 231/06
06/KS0182
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2006
Ärendebeskrivning
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30
föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –
2006-06-30.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –
2006-06-30.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 189/06
06/KS0185
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 31 augusti 2006
Ärendebeskrivning
Torsås Fjärrvärmednät AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-08-31
föreligger. Se vidare aktbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –
2006-06-30.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 190/06
AU § 232/06
06/KS0164
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2006
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den
31 augusti 2006. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Revisorerna bedömer:
* att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen,
* att det prognostiserade resultatet uppnår kommunens finansiella mål som är fastställda
för år 2006,
* att det i kommunens budget och flerårsplan saknas mål för en god ekonomisk
hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Vi kan som en följd av detta
inte bedöma resultatet i denna del. I kommunen har det påbörjats ett arbete med så
kallade styrkort. Dessa styrkort ska främja god ekonomisk hushållning. Det är av stor
vikt att styrkorten arbetas fram för att leva upp till lagens krav,
* den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå
ekonomisk balans år 2006.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 191/06
AU § 233/06
Dnr 06/KS0186
Utökning av checkräkningskredit, Torsås Bostads AB
Ärendebeskrivning
Torsås Bostads AB önskar utöka befintlig checkräkningskredit med 10 Mkr från
nuvarande 1 Mkr till 11 Mkr. Ökningen kan lämpligen placeras inom kommunens
koncernkonto hos Föreningssparbanken i Torsås.
Torsås Bostads AB önskar också kommunens godkännande av fortsatt kommunal
borgen i samband med omskrivning av lån.
Bakgrund till begäran är att bolaget önskar omstrukturera sin externa upplåning. I
dagsläget finns 40 stycken olika lån om totalt 110 Mkr.
I hanteringen kommer också följande att beaktas:
* Ingen utökning av den totala låneskulden,
* Lån med kommunal borgen respektive lån mot fastighetsinteckning kommer att
behandlas var för sig,
* Kommunens borgensåtagande gentemot bolaget kommer inte att öka.
Styrelsen i Torsås Bostads AB har 2006-09-20 behandlat ärendet. Skrivelsen är
upprättad på styrelsens uppdrag.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna att Torsås Bostads AB utökar sin befintliga checkräkningskredit med
10 Mkr, från nuvarande 1 Mkr till 11 Mkr samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att underteckna erforderliga handlingar.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna att Torsås Bostads AB utökar sin befintliga checkräkningskredit med
10 Mkr, från nuvarande 1 Mkr till 11 Mkr samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att underteckna erforderliga handlingar.
----Exp till:
Torsås Bostads AB
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson
Ekonomichef Kent Frost
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 192/06
AU § 234/06
Dnr 05/KS0193
Stiftelsen Lilian och Torsten Antonssons donationsfond
Ärendebeskrivning
Makarna Lilian och Torsten Antonsson har i testamente daterat 2001-02-06 förordat att
1 000 000 kronor ur deras kvarlåtenskap ska tillfalla Korrespondensgymnasiet i Torsås,
för inrättande av en fond.
75 % av den årliga avkastningen ska användas till stipendier till skolans avgångselever
samt till kulturresor för skolans samtliga elever. Kapitalet ska vara placerat i
Handelsbanken Fonder.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om
stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten
Antonssons donationsfond.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om
stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten
Antonssons donationsfond.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 193/06
AU § 235/06
Kommunens övriga stiftelser

Dnr 05/KS0194

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde lämnade ekonomichef Kent Frost en lägesrapport om
nuvarande avtalssituation beträffande stiftelseadministration och kapitalförvaltning av
kommunen stiftelser.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande
stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att teckna avtal i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande
stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef
Kent Frost att teckna avtal i ärendet.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 194/06
BB § 1/06
KF § 53/06
KS § 109/06
AU § 126/06
AU § 107/06
AU § 104/06
KS § 63/06
Budget 2007, plan 2008 – 2009

06/KS0090

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag till budget för
år 2007.
Beaktande i samband med budgetarbetet:
* Tillväxtprogram (förslag framtaget av kommundirektör Bo Lönnqvist)
* Besparingar 400 Tkr
* Skatteutveckling 900 Tkr
* Återställande Hallagärde med mera 700 Tkr
* Ökad energikostnad Torsås Fastighets AB, 1 Mkr
Förslag på nämndernas investeringsbudget för 2007
Kommunstyrelsen
700 Tkr
Tekniska nämnden
4 165 Tkr
Kultur- och fritidsnämnden
100 Tkr
Socialnämnden
600 Tkr
Barn- och utbildningsnämnden 600 Tkr
Miljönämnden
600 Tkr
Totalt
6 765 Tkr
Budgetberedningen beslutar:
att notera genomgången av driftbudgeten för 2007
att överlämna driftbudgeten till partigrupperna för synpunkter, därefter återkomma med
ärendet till budgetberedningens sammanträde 2006-11-14 för beslut.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att fastställa nämndernas förslag till investeringsbudget för 2007,
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2007 till 21,58 per skattekrona det vill säga
oförändrad utdebitering.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 194/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009

Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Christer Söderholm, kd och Jessica Rydell, mp föreslår att i förslaget för tillväxtprogrammet tillägga, cykelvägar i kommunen samt bostäder för flyktingar när frågan
behandlas i den fortsatta budgetprocessen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att fastställa nämndernas förslag till investeringsbudget för 2007,
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2007 till 21,58 per skattekrona det vill säga
oförändrad utdebitering.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 195/06
BB § 2/06
Tomtpriser 2007

Dnr 06/KS0199

Ärendebeskrivning
Tomtmark för bostadsändamål
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad
Industrimark
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad
Planerad hårdgjord industrimark
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 19 av 47

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 196/06
BB § 3/06
Kopieringskostnader 2007

Dnr 06/KS0200

Ärendebeskrivning
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun:
Svart/vit A1 = 60 kronor
A2 = 40 kronor
A3 = 6 kronor
A4 = 4 kronor
Föreningar som bistår med papper 0 kronor.
Färg

A3 = 8 kronor
A4 = 6 kronor

Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Yrkande och propositioner
Anders Walterson, c och Roland Swedestam, s yrkar att kopieringskostnad för svart/vit
A1 höjs till 100 kronor och A2 höjs till 75 kronor.
Vid av ställd proposition mellan budgetberednings förslag och Anders Walterson, c och
Roland Swedestam, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkande
att höja kopieringskostnaderna för svart/vit A1 till 100 kronor och A2 till 75 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att höja kopieringskostnader för svart/vit A1 till 100 kronor och A2 till 75 kronor,
i övrigt enligt budgetberedningens förslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 197/06
BB § 4/06
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2007

Dnr 06/KS0201

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-11-28 § 106, ska byggnadsnämndens taxor
följa svenska kommunförbundets rekommendationer enligt skriften ”taxa för
byggnadsnämnden verksamhet” och med en kostnadstäckningsgrad om 100 %.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att byggnadsnämndens taxor ska ha 100 % täckningsgrad.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att byggnadsnämndens taxor ska ha 100 % täckningsgrad.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 198/06
BB § 5/06
Anläggningsavgifter för VA 2007

Dnr 06/KS0202

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2007.
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2006. Se vidare aktbilaga.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 22 av 47

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 199/06
BB § 6/06
Brukningsavgifter för VA 2007

Dnr 06/KS0203

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007.
exklusive moms
Timtaxa
350:Borttagning av mätare, vintertid
Avläsning av mätare.

inklusive moms
437:50

Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006.
Se vidare aktbilaga.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 200/06
BB § 7/06
Båtplatstaxa 2007

Dnr 06/KS0204

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2007.
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2006.
2006
1
940:2
1 025:3.
665:4.
625:5.
280:6.
1 540:Exklusive mervädesskatt.

2007
970:1 055:685:645:290:1 585:-

Se vidare aktbilaga.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 24 av 47

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 201/06
BB 8/06
Dnr 06/KS0205
Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2007
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår hyra enligt följande:
Lokal
Sporthall A

Privata/timme
200:-

Föreningar/timme
75:Max/dygnstaxa 1 000:-

40:Max/dygnstaxa 500:Halva priser för bokningar efter klockan 21.00. Gäller lokalerna i Sporthallen.
Sporthall B

80:-

Stenmjölsplan

100:-

75:-

Styrketräning

Kontakta Torsås Atletklubb

Torsås gymnastiksal

80:-

40:Max/dygnstaxa 500:-

Övriga gymnastiksalar
(Gullabo, Bergkvara och
Söderåkra)

50:-

20:Max/dygnstaxa 250:-

T.M. Torsås Mötesplats

Uthyres ej

Bergkvara fritidsgård

Uthyres ej

Söderåkra fritidsgård

Uthyres ej

100:Maxdygnstaxa 500:-

Gullabo fritidsgård
Uthyres ej
Övriga lokaler på skolorna såsom klassrum, datasal, musiksal uthyres ej av Kultur- och
fritidsnämnden.
Yrkande och propositioner
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s yrkar att avgiften 100 kronor tas bort för hyra
av T.M Torsås Mötesplats.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning BB § 201/06, Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde 2007
Vid av ordförande ställd proposition mellan kultur- och fritidsnämndens förslag och
Roland Swedestam, s och Siv Erikssons, s yrkande finner han att budgetberedningen
beslutat enligt Roland Swedestam, s och Siv Erikssons, s yrkande att ta bort avgiften
100 kronor för hyra av T.M Torsås Mötesplats.
Reservation
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag med revidering att ta bort avgiften 100 kronor
för hyra av T.M Torsås Mötesplats.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Gårdskort behövs för att göra alla aktiviteter på T.M Torsås Mötesplats såsom att spela
x-box, air-hockey, pingis, biljard, surfa på datorerna, låna tidningar, spel samt att vara
med vid turneringar som anordnas på fredagar.
Kostnad för gårdskort är 30 kronor per termin eller 50 kronor per läsår. Intäkterna går
tillbaks till ungdomarna för till exempel nya inköp eller nya aktiviteter.
Musikkort behövs för tillträde till replokalen.
Lilla musikkortet kostar 50 kronor per 20 stycken halvtimmar. Passar för de ungdomar
som inte repar så mycket. Kortet är ej terminsbundet.
Stora musikkortet kostar 50 kronor per termin. Fri tillgång till replokalen under en hel
termin.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt budgetberedningens förslag med revidering att ta bort avgiften 100 kronor för
hyra av T.M Torsås Mötesplats,
att delegera till kultur- och fritidsnämnden att fastställa avgifterna för T.M Torsås
Mötesplats verksamhet.
----Exp till: Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 202/06
BB § 9/06
Dnr 06/KS0206
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2007
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Taxa 2006
Kost vuxna (äldre än 18 år)
Frukost
Lunch pensionär
Lunch allmänhet
Lunchbuffé (allmänhet vid storhelg)
Kvällsmat
Kaffe med kaka/dag

22:46:60:90:22:-

Insatser inom äldreomsorgen, vilka ingår i maxtaxa
Nivå 1,Enbart service
Nivå 3, Omvårdnad inklusive service, ej dagligen
Nivå 4, Omvårdnad inklusive service, 1-2 gånger/dag
Nivå 5, Omvårdnad inklusive service, fler än 2 gånger/dag
Färdtjänst
Färdtjänst till träffpunktsverksamhet

23:47:65:100:23:6:-

400:500:1 000:1 588:30 % av taxameterbeloppet
15 % av taxameterbeloppet

Övriga avgifter inom äldreomsorgen, utanför maxtaxan:
Hemtjänstinsats vid enstaka tillfälle
100:-/timme
Korttidsplats
Avgift för förskrivning av hjälpmedel

Taxa 2007

50:-

150:-/timme
60:-/dygn
80:-

Avgifter vid ansökan om tillstånd till alkoholservering och tillsyn enligt
alkohollagen
Ansökan om stadigvarande tillstånd till
allmänhet och slutna sällskap
3 500:-*
6 700:Utvidgade tillstånd
2 000:3 000:Ägarbyte
5 000:Utvidgade serveringstider
1 000:1 500:Tillfälligt tillstånd (allmänheten,
inklusive tillstånd)
3 000:4 500:Tillfälligt tillstånd (slutna sällskap, inklusive tillstånd)
300:500:Tillfällig utökning av serveringstid
400:Utvidgat tillfälligt tillstånd till
allmänheten
1 500:* Nyansökningar
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 202/06, Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2007

Tillsynsavgifter, Fastavgift per år
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap
Försäljning av enbart folköl (endast fast avgift)

1 200:700:800:-

Rörlig avgift baseras på omsättningen av alkoholdrycker.
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika med 2006.
Se vidare aktbilaga.
Yrkande och propositioner
Roland Swedestam, s yrkar att avgiften 3 000 kronor för tillfälligt tillstånd
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles.
Vid av ordförande ställd proposition mellan socialnämndens förslag och Roland
Swedestam, s yrkande finner han att budgetberedningen beslutat enligt Roland
Swedestam, s yrkande att bibehålla avgiften 3 000 kronor för tillfälligt tillstånd
(allmänheten, inklusive tillstånd).
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt socialnämndens förslag med revidering att avgiften för tillfälligt tillstånd
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles med 3 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt kommunstyrelsens förslag med revidering att avgiften för tillfälligt tillstånd
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles med 3 000 kronor.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS 203/06
BB § 10/06
06/KS0207
Avgiftsbestämmelser i anslutning till regler för kommunal barnomsorg, taxa för
förskola familjedaghem och skolbarnomsorg samt lokaluthyrning 2007
Ärendebeskrivning
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2006. Se vidare aktbilaga.
Budgetberedningen beslutar:
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till taxor.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 204/06
BB § 11//06
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2007

Dnr 06/KS0208

Ärendebeskrivning
Med anledning av 2003 års fullständiga omarbetning av taxor och avgifter samt
aviserade centrala ändringar av taxorna för miljöskydd, föreslår miljönämnden att
befintliga taxor och avgifter (taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för
uppdragsverksamhet, taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område) bibehålles
oförändrade för 2007 enligt taxor och avgifter 2003 antagna av kommunfullmäktige
2002-11-27 § 95.
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt
att bjuda in miljöchef Jan Andersson för en redovisning av miljönämndens taxor 2007.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Miljöchef Jan Andersson redovisar miljönämndens taxor för 2007.
Miljönämnden beslutar 2006-10-03 § 72 att under förutsättning att regeringen under
hösten 2006 beslutar om en förordning som bemyndigar kommunen att ta ut avgift för
kontroll och för prövning och registrering enligt livsmedelslagen föreslås kommunfullmäktige att anta taxa att gälla från och med 2007-01-01.
Miljönämnden beslutar 2006-10-03 § 73 att taxa foderkontroll remitteras till miljönämnden för vidare utredning 2006-10-26.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta oförändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för
uppdragsverksamhet och taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område,
att hänskjuta taxorna för kontroll och för prövning och registrering enligt
livsmedelslagen och taxa foderkontroll till kommunfullmäktiges sammanträde i
december 2006.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 205/06
AU § 228/06
AU § 148/06
Sydostsamverkan/LEADER-projekt

06/KS0122

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet.
Samverkan i sydost innebär att kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Tingsryd,
Lessebo och Uppvidinge kommuner kommer att samverka i ett gemensamt LEADERområde (EU–målområde).
En gemensam ansökan om att bilda ett LEADER-område kommer att göras.
En ideell förening (kommuner i sydost) kommer att bildas.
Kommuner i sydost syftar till en gemensam utveckling inom regionen genom nära
samverkan mellan medlemskommunerna. Detta ska ske genom att:
* arbeta för gemensam landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-program,
* vara en pådrivande kraft i den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige,
* i övrigt främja samarbete mellan medlemskommunerna.
En styrelse kommer att bestå av två (2) förtroendevalda från respektive kommun.
Varje medlemskommun måste göra en ekonomisk insats av 100 000 kronor/år i
delfinansiering samt 50 000 kronor i medlemsavgift/år. Denna avgift är en form av
grundavgift men kommer att generera pengar tillbaka i olika projektformer till förmån
för landsbygdsutvecklingen i medlemskommunerna.
Förslag till stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost föreligger.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd,
Lessebo och Uppvidinge kommuner,
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 205/06, Sydostsamverkan/LEADER-projekt

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd,
Lessebo och Uppvidinge kommuner,
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 206/06
AU § 246/06
KS § 170/06
AU § 210/06
KS § 110/06
AU § 119/06
Näringslivsfrågor

06/KS0004

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet.
Förslag på avtal föreligger mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum
Ekonomiska förening avseende löpande näringslivsuppgifter.
Kommundirektör Bo Lönnqvist har haft kontakt med inköpschefen i Kalmar kommun
angående om en eventuell upphandling krävs för att överta kommunens löpande
näringslivsfrågor.
Möre ResursCentrum med sina 38 medlemsföretag bör kunna bli den neutrala
utvecklingsarenan, mötesplatsen mellan kommunen och näringslivet som vi länge har
försökt skapa. Den ekonomiska föreningen blir en form av ett näringslivsråd/plattform
som vi under senare år saknat. Att upphandla en sådan plattform är inte realistiskt.
Under några år har det lämnats ett bidrag till Möre ResursCentrum på 100 000 kronor
samt en serviceavgift på 30 000 kronor årligen. Enligt detta koncept utökar kommunen
sitt bidrag till 300 000 kronor per år.
Flera av Möre ResursCentrums åtagande är uppgifter som de redan gör idag. Nytt är den
tydliga kopplingen mellan besöksnäringen och näringslivsfrågorna för att erhålla
samordningseffekter.
Efter diskussion om syftet med avtalet enas kommunstyrelsen om att omformulera
texten så att det tydliggörs att avsikten är att kommunen skall träffa en överenskommelse om samarbete med Möre ResursCentrum, som företrädare för företagen i
Torsås kommun, för en gemensam näringslivssamverkan.
Yrkande
Roland Swedestam, s och Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av ärendet för ny
beredning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 206/06, Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen beslutar 2006-10-03:
att återremittera ärendet för omformulering av överenskommelsen mellan Torsås
kommun och Möre Resurscentrum.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag på överenskommelse om en gemensam näringslivssamverkan
mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum Ekonomiska förening,
att näringslivssamverkan görs som en försöksverksamhet under perioden 2007-2009,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att underteckna
överenskommelsen.
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31
Yrkande
Roland Swedestam, s yrkar att i överenskommelsen om en gemensam näringslivssamverkan kompletteras Möre ResursCentrums åtagande med att Möre ResursCentrum är kommunens företagslots samt att utvärdering av försöksperioden görs första
halvåret 2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag på överenskommelse om en gemensam näringslivssamverkan
mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum Ekonomiska förening med
tillägget att Möre Resurs-Centrum är kommunens företagslots samt att utvärdering
av försöksperioden görs första halvåret 2009,
att näringslivssamverkan görs som en försöksverksamhet under perioden 2007-2009,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att underteckna
överenskommelsen.
----Exp till:
Möre ResursCentrum
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson
Kommundirektör Bo Lönnqvist

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 207/06
Arvode marknadsansvarig 2007

06/KS0005

Ärendebeskrivning
Med anledning av att mer arbete har tillkommit i samband med Torsås årliga marknad
har förfrågan inkommit från marknadsansvarig Lennart Adolfsson om en ökning av
arvodet för 2007.
Arvode för marknadsansvarig för 2006 är 19 666 kronor.
Att söka erforderliga tillstånd som krävs ingår i marknadsansvariges arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att utöka arvodet för marknadsansvarig till 25 000 kronor samt
att marknadsansvarig ska i god tid ansöka om erforderliga tillstånd för Torsås marknad.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 36 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 208/06
AU § 227/06
Dnr 06/KS0188
Delegering av beslut för adressättning i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har tillsammans med kommunen byggt upp ett heltäckande register över
byggnadsanknutna adresser i fastighetsdatasystemet.
Ett sådant register (basadressregister) innebär att såväl tätorter som landsbygden ska ha
lokaliserande byggnadssammanknutna adresser så kallade belägenhetsadresser.
I tätorterna samt på glesbygden finns idag sådana byggnadsanknutna uppgifter.
De som ännu inte är färdiga är stugområdena.
För landsbygden har de gamla postlådenummerna ersatts med nya belägenhetsadresser
som hänger samman med byn, gården eller huset.
Behörighet för att registrera och ajourhålla detta adressregister har kommunassistent
Yvonne Nilsson.
Samtliga nya adressnamn som tillkommer ska antas av kommunfullmäktige eller av
delegerad nämnd.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta
nya adressnamn.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta
nya adressnamn.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KF § 209/06
AU 244/06
Köpekontrakt Kajutan 3, Bergkvara

Dnr 06/KS0197

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet.
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Ulf Cedmert och Birgitta
Holgersson på fastigheten kajutan 4, 1 057 kvm.
Köpeskillingen utgör totalt 10 570 kronor.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Ulf Cedmert och
Birgitta Holgersson på fastigheten Kajutan 3, 1 057 kvm till en kostnad
av 10 570 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör
Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Ulf Cedmert och
Birgitta Holgersson på fastigheten Kajutan 3, 1 057 kvm till en kostnad
av 10 570 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör
Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
----Exp till:
Ulf Cedmert och Birgitta Holgersson
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson
Kommundirektör Bo Lönnqvist
Lantmäteriet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 210/06
AU 245/06
Köpekontrakt del av Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4

Dnr 06/KS0198

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet.
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i Skruvemåla
AB på del av fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4, cirka 4 375 kvm.
Köpeskillingen utgör totalt 50 500 kronor.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i
Skruvemåla AB på del av fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8, 4, 4 375 kvm till
en kostnad av 50 500 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör
Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i
Skruvemåla AB på del av fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8, 4, 4 375 kvm till
en kostnad av 50 500 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör
Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
----Exp till:
Svensk Entreprenad i Skruvemåla AB
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson
Kommundirektör Bo Lönnqvist

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 211/06
AU § 111/06
Markförsäljning del av Torsås 4:2,3

06/KS0091

Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från Janis Lindström om att få köpa del av Torsås 4:2,3,
3 000 kvm.
Köpeskillingen utgör totalt 30 000 kronor.
Förslag till köpekontrakt föreligger.
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-04:
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att till nästa kommunstyrelsesammanträde utreda vägfrågan.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Janis Lindström på
del av fastigheterna Torsås 4:2,3, till en kostnad av 30 000 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och
kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Janis Lindström på
del av fastigheterna Torsås 4:2,3, till en kostnad av 30 000 kronor samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och
kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 212/06
AU § 236/06
Dnr 06/KS0179
Förslag till kostpolicy för kostenheten på Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Kostpolicy ska vara ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på skollunchen.
Kostenheten på Kalmarsunds Gymnasieförbund ska servera elever och personal en god,
näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att eleverna ska få goda förutsättningar
att nå bra studieresultat och att uppställda mål infrias. Vi ska värna om vår matkultur
samtidigt som vi påverkas av vår omgivning. Vi ska också främja lusten till måltiden.
Ett förslag till kostpolicy har arbetat fram av gymnasieförbundets förvaltning.
Förslaget har utsänts till medlemskommunerna. Remisstiden går ut 2006-11-22.
Arbetsutskottet beslutar 2006-10-17:
arbetsutskottet ser positivt på, samt anser det viktigt att policybeslut som initieras med
hänvisning till ställningstaganden i en medlemskommun remitters till övriga
medlemmar i gymnasieförbundet innan beslut fattas. Därigenom kan man undvika att
motstridiga policys gäller inom kommunala verksamheter.
Torsås kommun berörs i detta fall genom att den föreslagna kostpolicyn antas gälla även
för de elever som går på Mjölnerskolan och får sin lunch i Torskolans matsal. Den
kommer därmed att ha direkt påverkan på kommunens egen verksamhet.
Konsekvenserna av detta bör vi därför få ytterligare möjligheter att utreda.
Genomförande av policyn kan vidare få ekonomiska konsekvenser för Gymnasieförbundet vilket bör redovisas eftersom detta kommer att belasta medlemskommunerna.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att föreslå Kalmarsunds Gymnasieförbund besluta att till kommunledningsgruppen
hänskjuta frågan om principer för policybesluts genomförande innan kostpolicyn
antas,
att förslaget kompletteras med en kostnadsberäkning för genomförandet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att föreslå Kalmarsunds Gymnasieförbund besluta att till kommunledningsgruppen
hänskjuta frågan om principer för policybesluts genomförande innan kostpolicyn
antas,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 41 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

Fortsättning § 212/06, Förslag till kostpolicy för kostenheten på Kalmarsunds
Gymnasieförbund

att förslaget kompletteras med en kostnadsberäkning för genomförandet.
----Exp till:
Kommunledningsgruppen
Elaine Svensson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 42 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 213/06
AU § 219/06
Dnr 06/KS0172
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2006-09-27
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningarna till
och med 2006-09-27.
1. Angående sporthallen
2. Minska utsläppen – börja använda nyckeltal,
3. Etiska regler för förtroendevalda,
4. Tilläggsuppdrag till kostutredarna angående mattjänsten till pensionärer i kommunen.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 43 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 214/06
AU § 218/06
Dnr 06/KS0171
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2006-09-27
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala
förvaltningarna till och med 2006-09-27.
1. Promenadväg runt Vallermansgöl,
2. VA kustnära söder om Bergkvara,
3. Minnesstenen i Gullaboås,
4. Slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 44 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 215/06
AU § 221/06
Årsredovisning 2005 – Samordningsförbundet
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2005 från Samordningsförbundet föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen,
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2005.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen,
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2005.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 45 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 216/06
Anmälan av beslut i arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-10-03, 2006-10-17 och budgetberedningen
2006-10-19.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 46 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 217/06
Dnr 06/KS0004
Information från presskonferens på Faurecia i Torsås
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör Bo Lönnqvist
informerar från presskonferensen på Faurecia i Torsås.
32 anställda förlorar sina jobb på Faurecia i Torsås i den första av tre etapper när
sammanlagt 130 jobb ska flyttas till Tjeckien fram till och med 2009. 18 av de uppsagda
är hemmahörande i Torsås kommun, 13 i Karlskrona kommun och 1 i Kalmar kommun.
Tech Center och en produktionsanläggning ska finnas kvar, men att produktionen mer
och mer kommer att övergå i mer tekniskt komplicerade grenrör.
Under nästa år 2007 kommer ytterligare 45 anställda att varslas.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 47 av 47

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-10-31

KS § 218/06
Rekrytering av kultur- och fritidschef

06/KS0005

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ifrågasätter handlingssättet vid
rekrytering av ny kultur- och fritidschef i Torsås kommun.
Personalutskottet beslutar 2006-10-23 § 34 att på grund av pågående diskussioner om
kommande organisationsförändring avvakta med tillsättning av tjänsten som kultur- och
fritidschef samt att uppdra åt personalchef Per Lindberg att meddela de sökande att det
för närvarande inte är aktuellt med tillsättning av tjänsten.
På initiativ av Roland Swedestam, s har en utredning inletts med syfte att barn- och
utbildningschefen även ska vara chef över kultur- och fritidsförvaltningen. Ingen
information om detta har lämnats till berörda nämnder eller andra ansvariga politiker.
nämnder.
Yrkande och propositioner
Roland Swedestam, s förklarar att avsikten är en permanent lösning och yrkar att
förslaget översändes till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef.
Jessica Rydell, mp yrkar bordläggning av ärendet.
Vid av ställd proposition mellan Roland Swedestam, s förslag och Jessica Rydell, mp
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestam, s förslag att
översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef.
Kommunstyrelsen beslutar:
att översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden för att inhämta synpunkter om en gemensam förvaltningschef.
----Reservation
Håkan Algotsson, c, Anders Walterson, c, Irma Folkesson, c och Mona Magnusson, m
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

