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KS § 220/06 
BB § 13/06 
BB § 1/06               06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kostnader för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006 redovisas. 
 
Genomgång av personaltäthet visar en snedfördelning av personalen, enhetscheferna 
arbetar med att resurserna ska fördelas mer jämt över enheterna. Dock saknas det cirka 
4,0 tjänster på Mariahemmet. 
 
Från och med 1 januari 2007 träder en ny arbetsmiljölag i kraft, där det lagstadgas att all 
personal ska ha 11 timmars dygnsvila, vilket kommer att leda till vissa problem inom 
omsorgens verksamhet. Denna arbetstidslag samt omsorgstyngd kan komma att påverka 
den budgetram som socialnämnden fått sig tilldelad. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 76 att göra kommunfullmäktige uppmärksamma 
på att den tilldelade budgetramen för 2007 kan komma att överskridas av skäl som 
ligger utanför socialnämndens påverkan. 
 
Sju kommuner i södra Kalmar län, bland annat Torsås och Emmaboda har sedan en tid 
gemensamt drivit en utredning för lämpliga insatser för våld i nära relationer. 
Utredningen har utmynnat i ett förslag att inrätta ett gemensamt Centrum mot våld i 
nära relationer, kallat Vingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 57 att äska cirka 200 Tkr hos kommunstyrelsen 
för att medverka till ett nytt centrum mot våld i nära relationer. 
 
Vård med stöd av socialtjänstlagen SoL är i allmänhet kostnadsfri för den enskilde. I 
vassa fall får dock kommunen ta ut en avgift för uppehället av vuxna. Om ett barn i 
annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnad (likställs med underhållsbidrag).  
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 77 att avgift som regleras i 8:1 SoL, ska tas ut av 
socialförvaltningen med 80 kronor/dygn för vuxna i enlighet med 
socialtjänstförordningens prissättning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 97 att det särskilda statsbidraget 
för personalförstärkningar inom förskolan tillförs det generella statsbidraget från år 
2007. 
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Budgetdag  
 
Budgetarbetet 2007-2009 inleddes med en budgetdag 2006-04-26 där facknämnderna, 
via sina presidier, och kommunstyrelsen, via arbetsutskottet, gavs möjlighet att föra en 
fördjupad måldiskussion om framtiden och utbyta information om förändrade behov, 
ambitionsnivåer och volymer kommande budgetår. Vid budgetdagen redovisade 
ekonomiavdelningen budgetförutsättningar för att nå de ekonomiska målen. 
 
Budgetramar 2007 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-14 beslutades om budgetramar 2007 
samt ett resultatmål för 2007 på 2,4 Mkr. I budgetramarna 2007 ingår ej budgetjustering 
för ny renhållningsorganisation. Det antecknades att i budgetramarna ingår bland annat 
kompensation för löneökningar på 2,7%, dock ingen kompensation för prisökningar. 
 
Nämnderna har utifrån tilldelade budgetramar inlämnat budgetförslag 2007 
innehållande 
 
* Mål utifrån styrkort 
* Verksamhetsmått 
* Budgetram fördelad på 2 position verksamhet med uppgift om intäkter, kostnader och  
   resultat 

     * Investeringsprojekt 
*Taxor/avgifter 
 
Taxor/avgifter, investeringsbudget samt utdebitering 2007 
 
Kommunstyrelsen har 2006-10-31 beslutat om taxor/avgifter 2007, investeringsbudget 
2007 per nämnd samt utdebitering 2007. 
 
Budgetberedningens behandling 2006-11-14 
 
Vid dagens sammanträde 2006-11-14 lämnar ekonomichef Kent Frost nya 
budgetförutsättningar för skatter och bidrag. Utöver tidigare kända tillskott kommer de 
riktade medel till personalförstärkningar inom förskolan och det statliga stödet för 
utbildning av vuxna att föras över till anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
redan 2007. Vidare lämnar Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 2006:70, 
daterat 2006-10-20 prognos om positiv slutavräkning av skatteinkomster 2007 som för 
Torsås kommuns del motsvarar cirka 1,9 Mkr. Vidare genomgicks förslag till ny 
styrmodell med så kallade styrkort samt kvarvarande budgetäskanden utöver budgetram.  
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Resultatbudget 2007 

Efter gemensamma överläggningar överlämnas för beslut följande resultatbudget 2007 i 
Mkr: 
 
Kommunstyrelsen -73,0 
Revision -0,4  
Byggnadsnämnden -2,6 
Tekniska nämnden -2,3 
Kultur- och 
Fritidsnämnden 

-6,5 

Socialnämnden -107,5 
Barn- och 
Utbildningsnämnden 

-92,1 

Miljönämnden -2,0 
Centrala poster (pensioner 
m m) 

-5,1 

Reserv löneökningar -0,4 
Ökat fastighetsunderhåll 
TFAB 

-0,5 

Avskrivningar -5,7 
Skatter och bidrag 300,2 
Finansnetto 0,7 
Årets resultat 2,8 
 
Det antecknas att i kommunstyrelsens budget 2007 ingår även finansiering för 
gemensam överförmyndarnämnd och EU:s Leader – hållbar utveckling av landsbygden. 
 
Hyresjusteringar Torsås Fastighets AB (TFAB) 

 

Vidare antecknades att Torsås Fastighets AB inlämnat förslag på fördelning av 
hyresjusteringar för lokaler som kommunen förhyr hos bolaget på totalt 2 Mkr varav  
0,5 Mkr ingår i budget 2007. Övriga hyresjusteringar får ske efter hyresförhandlingar 
mellan berörda nämnder och Torsås Fastighets AB och förutsätts finansieras inom 
tilldelad budget 2007. I annat fall ska nämnderna inkomma med begäran om tilläggs- 
anslag för äskade lokalkostnader. 
 
Inrättande av informatörstjänst 

 

Föreligger förslag från kommunstyrelsen om inrättande av heltidstjänst som informatör 
med begäran 450 Tkr. Budgetberedningen avslår denna begäran.  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 34   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Emnabo-projektet 

 

Miljönämnden har begärt utökad budget med 0,1 Mkr för Emnabo-projektet som 
förutsätts finansieras inom tilldelad budgetram. Miljönämnden uppdras att i 
internbudgeten 2007 budgetera medel för Emnabo-projektet. 
 
Ansökan om investeringsbidrag Gullabo Sportklubb 

 

Gullabo Sportklubb ansöker om bidrag uppsättning av nytt nät runt idrottsplatsen. 
Budgetberedningen avslår denna begäran. 
 
Ny kostorganisation 

 

Beslutades att inbjuda skolchef och socialchef till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
en lägesrapport om ny kostorganisation. 

 

Utredningsuppdrag 

 

* Utvärdera effekterna av IT-satsningen på självservice inom lönehanteringen 
* Utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter 
* Ta fram nyckeltalsjämförelse på enhetsnivå inför 2008 års ramsättning 
* Utreda samlingslokalernas nyttjande/bidrag 
* Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan  
* Utreda behovet av platser inom särskilda boende samt Sophiagårdens ombyggnad 
* Utreda behovet av sporthall/gymnastiksalar. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige 
 

att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006, 
 
att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 
     § 76 och återkomma med nya äskande, 
 
att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, 
     centrum mot våld i nära relationer, 
 
att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser, 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009, 
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
att införa ny styrmodell med så kallat styrkort och godkänna föreliggande vision, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom 
     lönehanteringen , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram 
     nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,  
 
att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt  
      Sophiagårdens ombyggnad, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda 
      behovet av sporthall samt gymnastiksalar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås 
     kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Protokoll 2006-11-24 § 8 från Centrala samverkansgruppen föreligger.  
 
Följande yrkanden och frågor framställs av de fackliga organisationerna: 
 
1. SSR efterfrågar motiveringen till varför Torsås Fastighets AB vill dubblera hyran för  
    Gullabo skola, 
2. SSR ifrågasätter rådande ordning att Torsås Fastighets AB tar upp diskussioner om  
    omfördelning av budgetmedel direkt med nämnderna i stället för via kommun- 
    styrelsen, 
3. Vårdförbundet, med stöd av Ledarna och Kommunal påtalar behovet av att 
    renovering av Sophiagårdens lokaler prioriteras i budgetarbetet, 
4. SSR påtalar att den tjänst som informatör som strukits i budgetarbetet är en 
    nödvändig resurs för att kunna driva ett aktivt arbete med att kunna påverka  
    inflyttningen till kommunen. 
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Yrkande och propositioner  
 
Anders Walterson, c yrkar att bostadsanpassningsbidrag ska i första hand vara kvar på 
byggnadsnämnd och i andra hand överföras till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag att 
bostadsanpassningsbidrag ska överföras till tekniska nämnden – Anders Waltersons, c 
förslag att i första hand vara kvar på byggnadsnämnden och i andra hand överföras till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
att bostadsanpassningsbidrag ska överföras från byggnadsnämnden till tekniska 
nämnden. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserveras sig mot beslutet. 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Rydell, mp yrkar att en utredning ska ske om hur man går tillväga för en miljö- 
och kvalitetscertifiering av Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkar att 
vandringsleden överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson yrkar att 
ramen för revisionen utökas med 100 Tkr. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att sparbetinget för nästa år 
ökas till 2,5 Mkr. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 95 att ge Torsås Fastighets AB i 
uppdrag att projektera ytterligare en avdelning på förskolan Smultronet i Torsås med 
inflyttning 2007-08-01. Möjlighet ska finnas att i lokalerna kunna erbjuda barnomsorg 
på obekväm tid. 
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bostadsanpassningsbidrag ska överföras från byggnadsnämnden till tekniska 
     nämnden, 
 
att en utredning ska ske om hur man går tillväga för en miljö- och kvalitetscertifiering  
     av Torsås kommun, 
 
att vandringsleden överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att ramen för revisionen utökas med 100 Tkr, 
 
att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda  
     åtgärder för kostnadsneddragningen vid varje månadsuppföljning, 
 
att godkänna utbyggnaden av Smultronet, 
 
att godkänna kommunal borgen för Torsås Fastighets AB för utbyggnad av Smultronet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost att  
     underteckna borgensförbindelsen, 
 
att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006, 
 
att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 
     § 76 och återkomma med nya äskande, 
 
att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, 
     centrum mot våld i nära relationer, 
 
att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser, 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009, 
 
att införa ny styrmodell med så kallat styrkort och godkänna föreliggande vision, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom 
     lönehanteringen , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter, 
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Fortsättning § 220/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram 
      nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,  
 
att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt  
     Sophiagårdens ombyggnad, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda 
      behovet av sporthall samt gymnastiksalar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås 
     kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 221/06 
AU § 14/06              06/KS0021 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari - oktober 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2006.  
 
Samliga nämnder utom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i budgetupp- 
följningen för januari – oktober 2006 att budgeten för 2006 hålls. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljningen januari – oktober 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera budgetuppföljningen januari – oktober 2006. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 222/06 
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2006-10-31 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 223/06 
AU § 248/06             04/KS0139 
Terminskort för elever vid Torsås kommuns grundskolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att densamma verkar 
för att Kalmar Läns Trafik slopar terminskorten för elever vid Torsås kommuns 
grundskolor, då hanteringen av korten är ytterst kostsamma för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
En del av kanslipersonalens arbetstid tas i anspråk dels för att utfärda terminskort vid 
varje terminsstart och dels för att under terminerna ersätta borttappade och trasiga 
terminskort med nya. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbetsutskottet ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag att slopa  
     terminskorten vid Kalmar Läns Trafik, 
 
att undersöka om andra kommuner har samma problematik med terminskorten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar från sammanträffande med Kalmar Läns 
Trafik. Från och med december 2007 kommer nytt biljettsystem att införas som ersätter 
det gamla systemet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetsutskottet ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag att slopa  
     terminskorten vid Kalmar Läns Trafik, 
 
att undersöka om andra kommuner har samma problematik med terminskorten. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 224/06 
AU § 254/06             07/KS0001 
Sammanträdestider 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2007 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  9, 23   Augusti  7, 21 
Februari  6, 20   September 4, 18 
Mars   6, 20   Oktober  2, 16, 30 
April   3, 17   November  13, 27 
Maj   2, 15, 29  December  11 
Juni   12 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast kl 10.00 torsdagen veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  16    Augusti  14 
Februari  13    September 11 
Mars   13    Oktober  9 
April   10    November  6 
Maj   8    December  4 
Juni   5 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  2 (val), 16  Augusti  21 
Februari  27    September 4 
Mars   20    Oktober  2 
April   3    November  6 
Maj   2, 29   December  4 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 224/06, Sammanträdestider 2007 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  14    September 26 
Mars   28    Oktober  31 
April   25    November  28 
Maj   23    December  12  
Juni   13   
   
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 28 november och12 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för arbetsutskottet, personalutskottet 
samt kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Förslag från ekonomichef Kent Frost att lägga till en bokslutsdag/budgetdag  
2006-03-13 för kommunstyrelsen. 
 
Förslag från Jessica Rydell, mp att flytta kommunfullmäktiges sammanträde  
2006-10-31 till 2006-10-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för arbetsutskottet, personalutskottet  
     samt kommunstyrelsen med tillägg 2006-03-14 för en bokslutsdag/budgetdag för 
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för kommunfullmäktige med revidering 
     att flytta kommunfullmäktiges sammanträde 2006-10-31 till 2006-10-24.  
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 225/06 
AU § 255/06             Dnr 06/KS0211  
Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sparbanksstiftelsen Kronan har ändrat reglerna beträffande mandatperiod för huvudmän 
i stiftelsen. Mandatperioden är nu fyra år från och med 2006. 
 
Föreligger begäran från Sparbanksstiftelsen att utnämna huvudman för tiden till och 
med stiftelsens årsstämma 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att till kommunens huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan utse kommunfullmäktiges 
     ordförande Ann-Britt Mårtensson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kommunens huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan utse kommunfullmäktiges 
     ordförande Ann-Britt Mårtensson. 
----- 
Exp till: 
Sparbanksstiftelsen Kronan 
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KS § 226/06 
AU § 256/06             Dnr 06/KS0180 
Ansökan om bidrag till Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara 
 
Ärendemening 
 
Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara anhåller om bidrag för stationen. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med många eldsjälar, som gör ett otroligt 
värdefullt arbete helt baserad på frivillig insats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara för  
     år 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sjöräddningssällskapet SSRS i Bergkvara för  
     år 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
----- 
Exp till: 
SSRS i Bergkvara 
Ekonomikontoret 
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KS § 227/06 
AU § 257/06             Dnr 06/KS0165 
Anhållan om kommunalt driftstöd för verksamhetsåret 2007, Sjöräddnings- 
sällskapet 
 
Ärendemening 
 
Sjöräddningssällskapet anhåller om ett driftstöd för år 2007 med 5 000 kronor. 
 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med många eldsjälar, som gör ett otroligt 
värdefullt arbete helt baserad på frivillig insats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 5 000 kronor i driftstöd till Sjöräddningssällskapet, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 5 000 kronor i driftstöd till Sjöräddningssällskapet, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 291. 
----- 
Exp till: 
Sjöräddningssällskapet 
Ekonomikontoret 
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KS § 228/06 
AU § 258/06             06/KS0192 
Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om bidrag för 2007. Brottsofferjouren 
omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
Under 2006 arbetar 12 stödpersoner och 14 vittnesstöd i jouren med att ge stöd och 
hjälp till människor som blivit utsatta för olika slags brott. Brottsofferjourens 
verksamhet är helt ideellt och utgör ett viktigt komplement till samhällets insatser. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 301. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2007, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsen budget, verksamhet 301. 
----- 
Exp till: 
Brottsofferjouren 
Ekonomikontoret 
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KS § 229/06 
AU § 259/06             06/KS0187 
Delårsrapport – Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) 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 §) 
som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör regionförbundets 
verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 230/06 
AU § 260/06             06/KS0118 
Ändring av Samordningsförbundets förbundsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännes av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Med erfarenhet från den tid som förbundet har verkat har styrelsen funnit anledning att 
föreslå medlemmarna att godkänna följande förslag till ändring av förbundsordningen: 
 
§ 6, 1:a stycket Organisation 
 
Ny mening ”Ersättare har närvarorätt vid förbundets sammanträden” 
 
§ 6, 4:e stycket Organisation 
 
”…..presidium…..”ändras till”…arbetsutskott…” 
 
§ 15 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Nytt sista stycke: ”Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till 
nästkommande år” 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 231/06 
AU § 263/06  
KF § 110/05             05/KS0015 
Medborgarförslag – Promenadväg runt Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående promenadväg runt Vallermansgöl från Bengt Nyhammar 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-23: 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, tekniska nämnden  
     och kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 54 att det är positivt om man kan 
anlägga en promenadväg på banken från barnhemmet till Malmen och markera ut en 
promenadväg längs Vallermansgöl. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 134 att nämnden är positiv till 
medborgarförslaget och att medel finns tillgängliga i 2006 års investeringsbudget med 
90,0 Tkr. 
 
Skrivelse daterad 2006-10-24 till tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafsson 
från Christer Thörn föreligger.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: Kommunfullmäktige 
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KS § 232/06 
AU § 264/06 
KS § 161/06 
AU § 170/06 
KF § 67/06              06/KS0124      
Medborgarförslag – Va kustnära söder om Bergkvara 
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Va kustnära söder om Bergkvara från Leif Lindberg och 
Bert Appert föreligger. 
 
Leif Lindberg och Bert Appert vill att lösningen av VA-frågan ska ses som en offensiv 
infrastruktursatsning med perspektiv på framtida möjligheter. Att få bort den ”döda 
hand” som i decennier förhindrat ny bebyggelse utefter denna del av vår vackra kust. 
 
Intresse för kustnära boende är stort. 
 
Hur stor satsning som är skälig kan bara fastställas, om man i detta ärende börjar i rätt 
ände – med ett framåtsiktande grundligt planarbete och gör det nu. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandling och planarbete kan påbörjas först efter att Länsstyrelsen lämnat beslut 
     om tillståndsansökan för Bergkvara Avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-09-05: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 131 att meddela kommunstyrelsen att ärendet 
hanteras efter de tidpunkter som är utsatta och att ärendet enligt beräkning insändes till 
Länsstyrelsen i slutet av november månad 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 34   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

    
 
 
 
fortsättning § 232/06, Medborgarförslag – VA kustnära söder om Bergkvara 
 
 
att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
     månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta 
 
att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
     månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS 233/06               06/KS0235  
Kontaktperson för vindkraftverken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kontaktperson för vindkraftverken i Torsås kommun är Rune Fransén. 
 
Avtal tecknat med RBF-konsult upphör att gälla 2006-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
notera informationen. 
----- 
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KS § 234/06             05/KS0131 
Hyreskontrakt Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger mellan Torsås kommun och SASH System på  
del av fastigheten Bergkvara 2:1. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på hyreskontrakt mellan Torsås kommun och SASH  
     System på del av fastigheten Bergkvara 2:1 samt  
 
att hyresgästen om så önskar bereds tillgång till lokalerna från bostadshusets parkering 
     till garaget. 
----- 
Exp till: 
SASH System 
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KS § 235/06              
AU § 279/06             06/KS0090 
Renhållningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör för avtal som tecknats med 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Anders Walterson, c yrkar att Torsås kommun utträder ur förbundet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet avslår Anders 
Waltersons, c yrkande att utträda ur förbundet. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta beslutet till kommunstyrelsens sammanträde 2006-11-28, 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att stämma av Kalmarsundsregionens 
     Renhållares driftsredovisning mot den av kommunalteknik framlagda ren- 
     hållningsbudgeten, 
 
att med ekonomikontoret stämma av kapitalkostnadsredovisningen, 
 
att återkomma till nästa sammanträde 2006-12-05 med en redovisning av utfallet och  
      orsaker till eventuella avvikelser. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redovisar förslag på övertagandeavtal 
med Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare startade upp vid årsskiftet 2005/2006. Efter ett beslut 
i Kalmarsundsregionens Renhållares styrelse 2006-02-24, om att se över och förtydliga 
övertagandeavtalen har förbundsledningen tillsammans med tjänstemän från respektive 
kommun gått igenom dessa.  
 
Under utredningsarbete har det visat sig att sammanställningen med rapporterna om 
bildandet av förbundet och ett förtydligande av ordval har varit tillräckligt för att justera 
avtalen. 
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Fortsättning § 235/06 Renhållningsfrågor 
 
 
Förändringar i det nya övertagandeavtalet: 
 
1. Alla tippar ska ligga kvar i kommunerna, vilket innebär att Torsås kommun återtar  
    Hallagärde deponianläggning. 
 
2. Vågutrustningen återgår till Torsås kommun, värde 60 Tkr. 
 
3. Lastmaskinen övertas av Kalmarsundsregionens Renhållare, värde 100 Tkr. 
 
Tjänster som Kalmarsundsregionens Renhållare kommer att köpa av Torsås kommun 
under 2007 uppgår till 90 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag på övertagandeavtal med Kalmarsundsregionens Renhållare. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 236/06 
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-11-07 och budgetberedningen 2006-11-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 237/06             06/KS0210 
Inackordering av gymnasieelever i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om överläggningarna  
2006-11-13 med arbetsgruppen som arbetar med bostäder för gymnasieelever. 
 
Arbetsgruppen består av  
Kristine Lorenzon, Mjölnerskolan 
Anders Råk, Korrespondensgymnasiet 
Eva Hedberg, Torsås Bostads AB 
Roland Swedestam, kommunstyrelsen 
Håkan Algotsson, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 238/06             06/KS0239  
Förfrågan om markupplåtelse för omlastning av massaved i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förfrågan har inkommit från Jarl Trä om markupplåtelse för omlastning av massaved på 
Binnaretorp 1:41, Gullabo. 
 
10 – 15 bilar varannan vecka på eftermiddagar fram till klockan 18.00 under perioden  
vecka 50 2006 – vecka 15 2007. 
 
Yrkande 
 
Anders Walterson, c yrkar avslag på förfrågan av orsaken att säkerheten för barn och 
ungdomar inte är tillförlitlig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att Jarl Trä sörjer för att säkerheten är tryggad för barn och  
     ungdomar, upplåta mark enligt förfrågan fastigheten Binnaretorp 1:41 för omlastning 
     av massaved. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
----- 
Exp till: 
Jarl Trä
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KS § 239/06             Dnr 06/KS0091 
Markförsäljning del av Torsås 4:2, 3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 2006-10-31 § 211 att godkänna 
förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Janis Lindström på del av 
fastigheten Torsås 4:2, 3, till en kostnad av 30 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva beslutet 2006-10-31 § 21 att föreslå kommunfullmäktige 211 att godkänna  
     förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Janis Lindström på del av 
     fastigheten Torsås 4:2, 3, till en kostnad av 30 000 kronor, 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Janis Lindström på  
     del av fastigheten 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: 
Janis Lindström 
Lantmäteriet 
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KS § 240/06             06/KS0006 
Hemställan om kommunbidrag från Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med beslut vid Räddningstjänstförbundets direktionsmöte 2006-10-30, 
hemställer härmed om att kommunbidraget från respektive medlemskommun utbetalas 
med 1/12-del per månad. 
 
Utbetalning görs till förbundet per den 1:a varje månad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utbetala kommunbidrag med 1/12-del per månad per den 1:a varje månad. 
----- 
Exp till: 
Förbundschef Nils Bemnell 
Ekonomikontoret 
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KS § 241/06             06/KS0006 
Taxor och avgifter i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås har beslutat 
föreslå Emmaboda och Torsås kommunfullmäktige att fastställa direktionens förslag till 
nya taxor och avgifter för vissa tjänster. 
 
Förbundsdirektionen beslutade 2006-08-29: 
 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att taxan för tillsynsbesök inklusive brandsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor ska vara 580 kronor, 
 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att avgiften för felaktiga automatiska 
brandlarm ska vara 4 800 kronor. 
 
I dagsläge tar inte Torsås kommun ut någon avgift för tillsynsbesök/brandsyn och 
avgiften för felaktiga automatiska brandlarm är 3 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att taxan för tillsynsbesök enligt lag om skydd mot olyckor ska vara 580 kronor samt 
 
att avgiften för felaktiga automatiska brandlarm ska vara 4 800 kronor. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 240/06 
AU § 282/06             06/KS0229 
Förslag till ändring av byggnadsplanen för Söderåkra samhälle fastighet Brod 
1:36, Söderåkra 6:1 med flera, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har låtit upprätta ändring av detaljplanen för ” Förslag till ändring av 
byggnadsplanen för Söderåkra samhälle fastighet Brod 1:36, Söderåkra 6:1 med flera, 
Torsås kommun”. 
 
Ändringen avser användning av nuvarande fastighet Brod 1:42, tidigare Brod 1:36. Den 
ovan nämnda detaljplanen anger att fastigheten, som då ägdes av Torsås kommun ska 
användas enbart för allmänt ändamål, ålderdomshem. Fastigheten är numera såld och 
ägaren avser att bygga om huvudbyggnad och annex till bostäder. Byggnaden ska inte 
byggas till eller i övrigt förändras utvändigt. 
 
Det är viktigt att deltag vid samrådsmötet på Möre Hotell måndagen den 4 december 
klockan 18.00, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget kommer 
inte att finnas.. Om samtliga sakägare godkänner planändringen kommer byggnads- 
nämnden i Torsås att anta planändringen vid sammanträde 2006-12-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna byggnadsnämndens förslag till ändring av byggnadsplanen för Söderåkra 
     samhälle fastighet Brod 1:36, Söderåkra 6:1 med flera, Torsås kommun”, 
 
att informera kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
  
 
 
 


