
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-12-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2006-12-05, 18.30-22.05 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s 
 Jessica Rydell, mp 
 Christer Söderholm, kd 
 Hans-Olof Berg, c 
 Irma Folkesson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Magnus Holmebrant, s 
 Christina Svensson, c, tjänstgörande ersättare 
 Sören Bondesson, s, tjänstgörande ersättare 
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Karl-Erik Rosén § 241 
 Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 245 
  
  
  
Utses att justera Hans-Olof Berg 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, Torsås 2006-12-07 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 241 - 254  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Hans-Olof Berg 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2006-12-05   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-12-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-12-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
 Kommunassistent  
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KS § 241/06    05/KS0035 
Översiktsplanen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Erik Rosén och kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Söderholm, kd yrkar att översiktplanen kompletteras med texten verka  
för en säker trafikmiljö. 
 
Jessica Rydell, mp yrkar komplettering med textbeskrivning av E 22. 
 
Jessica Rydell, mp yrkar återremiss av översiktsplanen för omarbetning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Rydells, mp yrkande att återremittera 
översiktplanen och att förbereda översiktplanen för samråd finner han att kommunstyrelsen 
beslutat att handlingsplanen ska överlämnas för samråd  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter ändringar låta sända ut upprättat förslag till översiktsplan för samråd till berörda  
     parter. 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 1. 
----- 
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KS § 242/06 
AU § 277/06    02/KS0219 
Handlingsplan 2000-2005 – Slutredovising 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Den handlingsplan som kommunfullmäktige fastställde 1999-09-29 har följts upp vid två  
tillfällen under perioden. Dels 2001-03-01 och dels 2002-10-21. 
 
Ett flertal träffar anordnads under våren 1999 där många intressanta idéer ventilerades och 
slutligen resulterades i en Handlingsplan 2000-2005. vid dessa träffar deltog sammanlagt  
cirka 125 personer representerade kommunal personal, organisationer och företag. 
 
I planen redovisas kommunens vision från till 2005. 
 
* Framgångskommunen som genom ett levande miljöarbete strävar efter att bygga ett 
   ekologiskt hållbart samhälle, 
 
* Framgångskommunen med aktivt näringsliv, stora kontaktytor och nätverk i  
   omvärlden 
 
* Framgångskommunen där människors engagemang skapar hög livskvalitet och 
   trygghet. 
 
I planen anges också övergripande mål och en rad delmål. Delmålen uppdelas på nämnder  
och i vissa fall på funktioner. Av planen framgår på vilka nämnder eller funktioner ansvaret  
för genomförandet ligger. 
 
Under oktober 2006 har uppgifter samlats in från ansvariga och sammanställts på 
 kommunkansliet. 
 
Inriktningen i slutrapporten är att på ett kortfattat men än dock på ett så heltäckande sätt  
som möjligt ange vad som har gjorts eller producerats. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera slutredovisningen av handlingsplan 2000-2005. 
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Fortsättning § 242/06, Handlingsplan 2000-2005 – Slutredovisning 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera slutredovisningen av handlingsplan 2000-2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 243/06 
AU § 276/06             06/KS0224 
Markförsäljning del av fastighet Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Carina Karphed och 
Kenneth Svensson på del av fastigheten Torsås 2:42,1, 3 000 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Carina Karphed och 
     Kenneth Svensson på del av fastigheten Torsås 2:42,1, 3 000 kvm till en kostnad av 
     30 000 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 Carina Karphed och 
     Kenneth Svensson på del av fastigheten Torsås 2:42,1, 3 000 kvm till en kostnad av 
     30 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 ----- 
Exp till: 
Carina Karphed och Kenneth Svensson 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Lantmäteriet 
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KS § 244/06 
AU § 272/06             Dnr 06/KS0219 
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och sanktionsavgift i 
Socialtjänstlagen, SoL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen och kommunallagen vilka syftar 
till att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt SoL, De nya 
bestämmelserna avser fyra område: 
 
* Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om 
    bistånd enligt SoL, 
 
* Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande 
   beslut om bistånd enligt SoL inom skälig tid, 
 
* Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör 
   myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur socialnämnden verkställer egna 
   gynnande beslut, 
 
* Bestämmelserna om sanktionsavgift när en kommun inte verkställer en gynnande dom 
   av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya  
   bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut. 
 
Socialnämnden i Torsås kommun ska känna till och arbeta efter de nya bestämmelserna 
i socialtjänstlagen och kommunallagen. Fungerande rutiner för rapportering till 
länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige ska tas fram. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 78 att informera kommunfullmäktige i Torsås 
kommun om gällande rapporteringsskyldighet samt om att sanktionsavgift kan krävas 
från kommunen då gynnande beslut enligt SoL ej verkställs inom rimlig tid, tre 
månader. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 245/06    06/KS0240 
Förvärv av fastigheten Torsås 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Styrelsen för Torsås Bostads AB har beslutat att om möjligt bebygga Torsås 1:18 
(Tuppentomten) med ett flerbostadshus om två plan plus suterrängplan.   
 
Fastigheten kommer att inrymma 18 lägenheter med två eller tre rum och kök om  
totalt 996 kvm samt eventuellt ytterligare en lägenhet på cirka 45 kvm, lämplig som  
gästlägenhet. 
 
Ett villkor för projektets genomförande är att bolaget erhåller statligt investeringsbidrag.  
Detta förutsätter dock att nödvändiga kommunala tillstånd erhålles skyndsamt under  
december månad samt att grundplattan hinner gjutas och besiktigas före årsskiftet. 
 
Torsås Bostads AB ansöker härmed att 
 
 1. Torsås kommun kommunfullmäktige i enlighet med gällande ägardirektiv, beslutar  
     tillstyrka att bolaget förvärvar fastigheten Torsås 1:18 samt bebygger fastigheten  
     enligt ovan. 
 
2. Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets finansiering  
     upp till 20 Mkr. 
 
Yrkande  
 
Roland Swedestam, med instämmande Magnus Holmebrant och Sören Bondesson samtliga  
inom s-gruppen yrkar bifall till Torsås Bostads hemställan. 
 
Jessica Rydell, mp yrkar bifall till Torsås Bostads AB:s hemställan samt att uppdra åt  
Torsås Bostads AB att upprätta en bostadsförsörjningplan. 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd avstår tillsvidare från att 
ta ställning till Torsås Bostads AB framställan med hänvisning till bristande politisk 
förankring och oklarheter omkring upphandlingsprocessen. 
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Fortsättning § 245/06, Förvärv av fastigheten 1:18 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillstyrka att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Torsås 1:18 samt bebygger  
     fastigheten enlig ovan, 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets finansiering  
     upp till 20 Mkr. 
----- 
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KS § 246/06    06/KS0189 
Begäran om förlängt mandat för ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet 
Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län har avyttrat naturbruks-  
gymnasierna och ska enligt tidigare beslut likvideras 2006-12-31. 
 
Någon verksamhet kommer inte att bedrivas 2007 men för att kunna sammanställa bokslut 
2006 föreslår revisorerna att böckerna hålls öppna till mitten av april och att års- 
redovisningen presenters senast vid halvårsskiftet 2007. Detta förfarande är möjligt på  
grund av att särskilda skäl föreligger. 
 
Direktionen beslöt vid sitt sammanträde 2006-09-29 § 25 att begära att ägarkommunerna  
förlänger mandatet för ledamöterna i direktionen enligt ovanstående. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förlänga mandatet för ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Naturbruks- 
     gymnasierna i Kalmar län under tiden 2007-01-01—2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 247/06    06/KS0242 
Utlåtande avseende delårsrapport 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Naturbruksymnasiernas i Kalmar  
län delårsrapport per 2006-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och  
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av  
revisionsrapport som utarbetas av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet beräknas ha ett 
balansunderskott på 132 Tkr efter avvecklingen. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
* delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen  
   och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Mot bakgrund av att förbundet upphör vid årsskiftet ser vi ingen anledning att utveckla god  
ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera utlåtande av delårsrapport 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 248/06    06/KS0118 
Finansiering 2006 och 2007 – Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid primärkommunala nämndens sammanträde 2006-10-26 diskuteras Samordnings- 
förbundets finansiering. 
 
Kostnaderna för förbundets verksamhet fördelas med 50 % av Försäkringskassan/Arbetsför- 
medlingen (staten), 25 % av landstinget och 25 % av kommunerna. 
 
Ett sätt att behålla de statliga medlen för användning efter kommande årsskifte är att alla  
medlemmar avsätter sin andel redan under 2006, vilket är helt i linje med såväl lagen som 
förbundsordningen. Dessa pengar finns då kvar, men hos Samordningsförbundet i stället för 
hos medlemmen. De ska användas i kommande projekt/aktiviteter. En kommuns insatta  
medel ska inte användas för verksamhet i annan kommun. 
 
Fördelning av ram för Torsås kommun 2006 är 81 000 kronor och för 2007 165 896 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslaget på fördelning av ram 2006 och 2007 för Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Samordningsförbundet 
Ekonomikontoret 
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KS § 249/06     
AU § 269/06 
AU § 86/05 
KS § 171/04             04/KS0253 
Kostutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av socialförvaltningen i Torsås kommun har Komrev inom Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers gjort en förstudie av kostorganisationen. 
 
Syftet är enligt uppdraget att analysera nuvarande kostorganisation och vilken möjlighet 
till effektivisering som finns. 
 
Utvärderingen inriktas på att kartlägga och bedöma: 
 
*  Kostenhetens organisation 
*  Nuvarande kostnadsläge 
*  Möjlighet att genomföra effektiviseringar. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Socialchefen Ulf Bardh ger en lägesrapport i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2004-11-30: 
 

att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-04 
 
Care Catering Consultants Group AB har har åt Torsås kommun gjort en utredning an- 
gående kosthushållningens framtida organisation, dimensionering och lokalisering inom  
kommunen. Utredningen ska ge en helhetslösning på kosthushållningen samt totalkostnad  
av densamma.  
 
Utredningens syfte är att man genom en översyn av kommunens totala måltidsverksamhet  
ska säkerställa att den ur kvalitets- och ekonomisk synpunkt fungerar på bästa sätt.  
Förslag lämnas på alternativa förändringar. Se vidare aktbilaga. 
 
Uppdraget startade 2005-11-24 och avslutades 2006-01-02. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-01-26 § 3 att ställa sig bakom 
utredningens alternativ II samt att  när det gäller förslaget om en gemensam kostchef i  
kommunen avvakta att ta ställning tills ny socialchef tillträtt. 
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Fortsättning § 249/06, Kostutredning 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-04:  
 
att under maj 2006 sammankalla presidiet för socialnämnden och barn- och 
     utbildningsnämnden, kökschefer, Torsås Fastighets AB samt arbetsut- 
     skottet för genomgång och fortsatt arbete med utredningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-21 
 
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2006-01-26 beslutat ställa sig bakom alternativ 2 i den  
utredning som Care Catering Consultant Group AB företagit angående kommunens 
måltidsverksamhet. 
 
Kostgruppen föreslår att en kostchef/projektledare anställs på heltid under 1 år från och med  
2007-01-01 med möjlighet till tillsvidareanställning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-01 § 67 att tillskriva kommunstyrelsen  
angående ett klargörande hur man ska gå vidare med ärendet samt att skolchefen får i  
uppdrag att dra upp riktlinjer för hur finansieringen av tjänsten ska fördelas mellan aktuella  
nämnder. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen projekt- 
anställer en kostchef med sysselsättningsgrad 1,0. Syftet med anställningen är att kostchefen  
ges uppdraget att lägga ett förslag för hur den gemensamma kostenheten ska drivas och  
organiseras samt att överta chefsansvaret för kostenheterna såväl inom barn- och  
utbildningsnämndens som socialnämndens kostverksamhet. 
 
Kostnad för lön, personalkostnader samt diverse kringkostnader beräknas till totalt 
500 Tkr. Kostnaden finansieras till fullo genom barn- och utbildningsnämndens respektive 
socialnämndens befintliga budget för kostverksamhet. 
 
Samtliga kostnader och eventuella intäkter för projektanställningen bokförs löpande inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Ersättning från barn- och utbildningsnämnden och  
socialnämnden överförs månadsvis för att förenkla budgetuppföljningen i respektive nämnd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden svarar vardera för 50 % av den verkliga 
kostnaden. 
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Fortsättning § 249/06, Kostutredning 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inrätta en projektanställning på heltid från och med 2007-01-01 med möjlighet till  
     tillsvidareanställning enligt förslag från socialchef Carina Leijon och skolchef  
     JanEric Assarsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att projektanställa en kostchef på heltid från och med 2007-01-01 med möjlighet till  
     tillsvidareanställning enligt förslag från socialchef Carina Leijon och skolchef  
     JanEric Assarsson. 
----- 
Exp till: 
Socialchef Carina Leijon 
Skolchef JanErik Assarsson 
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KS § 250/06    05/KS0007 
Avtal markupplåtelse Torsås 6:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan ägaren till fastigheten Torsås 6:18, Klas Petersson och Torsås kommun tecknas  
följande avtal: 
 
Ägaren Klas Petersson upplåter mark på fastigheten Torsås 6:18 enligt karta för allmän  
cykel- och gångtrafik mot att Torsås kommun svarar för skötsel och underhåll samt  
snöröjning och halkbekämpning. 
 
Kommunens åtagande avser stensatta och hårdbelagda områden på fastigheten. 
För rabatter och planteringar ansvarar fastighetsägaren. 
 
Någon ekonomisk ersättning utgår inte till fastighetsägaren enligt detta avtal. 
 
Avtalet gäller från och med 2007-01-01 till och med 2016-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på avtal mellan Klas Petersson och Torsås kommun på fastigheten  
    Torsås 6:18 del av, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör Bo  
     Lönnqvist att underteckna avtalet. 
----- 
Exp till: 
Klas Petersson 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 251/06    06/KS0007 
Genomförandet av transparensdirektivet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 augusti 2005 trädde lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med  
mera ikraft den så kallade transparenslagen. Lagen ställer krav på viss redovisning i 
offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Intentionen är at motverka 
konkurrensproblem. 
 
Syften med lagen är att implementera EG-kommissionens direktiv 80/723/EEG i svensk lag, 
det så kallade transparensdirektivet. Reglerna avser att underlätta kommissionens insyn i  
finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags  
ekonomiska verksamhet. Lagen gäller från och med räkenskapsåret 2006. 
 
En viktig begränsning är att lagen endast omfattar ”företag” som för den ekonomiska och 
kommersiella verksamheten nettoomsätter för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren  
mer än 40 miljoner euro. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till att Torsås kommuns nettoomslutning inte överstiger 40 euro  
     omfattas inte kommen av dessa bestämmelser. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 252/06    06/KS0207 
Regler och taxor för de så kallade 15 timmarsbarnen i förskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt de regler för förskola, familjedaghem och fritidshem som kommunfullmäktige  
antagit att gälla från och med 2005 har barn till föräldralediga och arbetslösa och barn i  
allmän förskola rätt till förskola 3 timmar per dag klockan 08.30-11.30. 
 
Biträdande rektor Inger Sandbäck föreslår att nu gällande regler ändras från och med  
2007-01-01 så att föräldrar till alla så kallade 15-timmarsbarn har möjlighet att välja  
vistelsetid enligt följande två alternativ: 
 
A. 3 timmar per dag måndag-fredag klockan 08.30-11.30. Lunch serveras ej. 
B. 5 timmar per dag tisdag-torsdag. Lunch serveras. 
 
Möjlighet att välja vistelsetid medges i gång per termin. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 119 att ingå till kommunfullmäktige  
med begäran om ändring av reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem enligt  
ovan från 2007-01-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag på regler och taxor för de så kallade 15 timmarsbarnen i förskolan. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 253/06 
KF § 114/06  
KS § 195/06 
BB § 2/06               Dnr 06/KS0199 
Tomtpriser 2007 
 
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 förslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, tp med instämmande av  
Roland Swedestams, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande 
att besluta enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-12-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Fortsättning § 253/06, Tomtpriser 2007 
 
 
 
Vid votering där ja = bifall till kommunstyrelsens förslag och nej = att återremittera 
ärende för ny beredning avges 9 ja-röster, 25 nej-röster och 1 avstår. Kommun-
fullmäktige har sålunda beslutat enligt Leif Lindbergs, tp, Roland Swedestams, s och 
Lena Gustafssons, v yrkande att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Roland Swedestam, s föreslår att utanför planlagt område maximers till 3 000 kvm 
ändras till 50 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera taxan för tomtpris utanför planlagt område med 50 kronor per kvm + 
avstyckningskostnad/fastighetsreglering  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Roland Swedestam, s föreslår att utanför planlagt område maximers till 3 000 kvm 
ändras till 50 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera taxan för tomtpris utanför planlagt område med 50 kronor per kvm + 
avstyckningskostnad/fastighetsreglering  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06         
    Dnr 06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
   exklusive moms    inklusive moms 
Timtaxa      350:-                            437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar 
återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs,  
Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp med instämmande av 
 Roland Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c yrkande 
finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny beredning  
gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
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Fortsättning § 254/06, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1  
och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att kommun- 
styrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan för  
Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie  
föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 
 


