TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

Plats och tid

Nya kommunhuset, Torsås, 2007-01-16, 18.30-20.05

Beslutande

Roland Swedestam, s ordförande
Sören Bondesson, s
Peter Ludvigsson, s
Irma Folkesson, c
Hans-Olof Berg, c
Marie Jansson, kd
Håkan Algotsson, c
Mona Magnusson, m
Lena Gustafsson, v
Görel Rydeen, tp
Bert Appert, tp
Henrik Nilsson-Bokor, s, ej tjänstgörande ersättare
Marcus Johansson, c, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Sören Bondesson

Justeringens

Kommunledningskontoret, Torsås 2007-01-23

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Sören Bondesson

Paragrafer 12 - 24

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-01-16

Datum för anslags
uppsättande

2007-01-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-02-13

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 12/07
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendebeskrivning
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna med
anledning av besluten.
Kommunstyrelsen beslutar:
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 13/07
AU § 204/06
AU § 197/06
Kalmar Läns Trafik

06/KS0029

Ärendebeskrivning
Torsås kommun har beretts möjlighet att avlämna remissvar på Kalmar Läns Trafik
AB:s trafikutredning/underlag för upphandling inför trafikåret 2008/2009.
Befintliga trafikavtal gäller fram till augusti 2008. Inför en ny upphandling ska så
mycket trafik som möjligt samordnas således även skolresor, färdtjänst och
sjuktransporter. Vilket idag görs i största möjliga utsträckning redan idag i Torsås
kommun.
Av föreliggande trafikutredning inför trafikåret 2008/2009 sägs att kommuntrafiken
inom Torsås kommun förutsätts gå i oförminskad omfattning vilket bedöms positivt.
Remissvar föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och
kommunchef Tommy Nyberg.
Yrkande
Centergruppen yrkar att av- och påstigningsmöjligheter ska finnas i Söderåkra.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat remissvar från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam
och kommunchef Tommy Nyberg.
-----Exp till:
Kalmar Läns Trafik AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 14/07
AU § 293/06
Nytt revisionsreglemente
Ärendebeskrivning

06/KS0228

Med anledning av förändringar i kommunallagens 9 kapitel har revisorerna arbetat fram
ett förslag till nytt revisionsreglemente. Vid sammanträde 2006-11-15 beslutade
revisorerna att överlämna förslag på nytt revisionsreglemente för vidare handläggning.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag på revisionsreglemente.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta förslag på nytt revisionsreglemente.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 15/07
AU § 294/06
Granskning av miljötillsyn

06/KS0227

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer i Borgholm, Torsås, Mönsterås och Oskarhamn har givit Komrev
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra granskning av
miljötillsyn i de fyra kommunerna.
Att göra jämförelse mellan kommuner är svårt då kommunerna inte gör samma
prioriteringar, inte har samma redovisningsprinciper. Med denna rapport vill
kommunens revisorer ge uppslag till hur uppgifter inom miljötillsyn kan lösas.
Revisorerna överlämnar rapporten till miljönämnden för beaktande och åtgärd samt till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium för kännedom.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktiges presidium besluta:
att notera revisionsrapporten – Granskning av miljötillsyn.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktiges presidium:
att notera revisionsrapporten – Granskning av miljötillsyn.
----Exp till:
Kommunfullmäktiges presidium

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 16/07
AU § 299/06
06/KS0226
Revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – Kalmarsunds
Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund ska bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som
fullmäktige/direktion beslutat om i årsbudget och flerårsplan.
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Kalmarsunds
Gymnasieförbund delårsrapport, 2006-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet kommer att
uppnå ekonomisk balans år 2006.
Revisorerna bedömer att:
* Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
* Den finansiella målet för god ekonomisk hushållning att öka det egna kapitalet till
25 mnkr uppnås inte 2006. Beräknat eget kapital vid årets slut är 16,2 mnkr. Årets
beräknade resultat är i riktning mot målet.
* Några verksamhetsmässiga mål med koppling till hushållningsbegreppet är inte
antagna och kan därmed inte utvärderas. Vi rekommenderar en utveckling av sådana
mål.
* Kommunalförbundet resultat beräknas för året till 2 728 tkr. Avskrivningarna uppgår
till 10 303 tkr, vilket tillsammans ger ett finansieringsöverskott före extraordinära
poster på 13 031 tkr. Investeringsnivån för år 2006 på 10 942 tkr är på en nivå
som klaras utan nyupplåning.
* Budgetavräkningen på årsbasis beräknas visa ett nollresultat varav Ingelstorpskolans
budgetavräkning visar ett underskott på 1,4 mnkr.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 för Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

Fortsättning § 16/07, Revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport
2006 – Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 för Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 17/06
AU § 280/06
Dnr 05/KS0188
Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje avseende
ändrad sträckning på sträckan E 22 till transformaterstation i Mulatorp, inom
Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Ansökan avser ändring av sträckningen för en lagakraftvunnen nätkoncession för linje i
torsåskommun i Kalmar län med anläggningsnummer 731 ÖGÖ.
Ändringen innebär att sträckningen flyttas från att gå från korsningen med E22 mot
Vetlycke så skall ledningen gå mot transformatorstationen i Mulatorp sydväst om
Bergkvara.
Orsaken till denna sträckning inte valdes från början var att transformatorstationen i
Mulatorp inte kunde ta emot aktuell spänning utan omfattade ombyggnation.
Sedan det blivit klart att vindkraftparken på Utgrunden 2 ska uppföras måste Mulatorp
byggas om varför anslutningen från Trollebodaprojektet hamnat i en annan situation.
Ledningen kommer även i sin nya sträckning att utföras som jordkabel.
Energimyndigheten anhåller om svar inom två (2) månader från 2006-11-06.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera ansökan,
att ärendet återkommer för yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2007.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger på inlämnad ansökan från Energimarknadsinspektionen vid
Statens energimyndighet.
----Exp till:
Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen i Kalmar län

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 18/07
KS § 11/07
Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut

06/KS0240

Ärendebeskrivning
Ulf-Peder Rosenblad har till Länsrätten inkommit med ett överklagande av
Kommunfullmäktiges beslut § 175/06 rörande kommunal borgen till Torsås Bostads AB
för byggnation av flerbostadshus på Torsås 1:18 och begär inhibition av beslutet. Torsås
kommun har anmodats inkomma med yttrande över överklagandet senast 2007-01-03.
Vid dagens sammanträde redogörs för av kommunchef Tommy Nyberg avfattat förslag
till yttrande över överklagandet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att efter vissa ändringar godkänna det av kommunchef Tommy Nyberg avfattade till
yttrande.
Kommunstyrelsens behandling 2007-01-16
Beslut 2007-01-03 föreligger från Länsrätten i Kalmar, där Länsrätten avslår yrkande
om inhibition.
Föreläggande 2007-01-05 från Länsrätten i Kalmar föreligger. Svar ska skickas till
Länsrätten och ha inkommit senast 2007-01-29.
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget.
--Exp till:
Länsrätten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 19/07
KF § 179/06
KS § 235/06
AU § 279/06
06/KS0088
Komplettering av avtal med Kalmarsundsregionens regnhållare
Ärendebeskrivning
De 1 januari 2006 bildades kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(KSRR) med Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner som medlemmar. I
samband med bildandet av KSRR upprättades övertagandeavtal mellan KSRR Och
respektive kommun Dessa var dock inte kompletta och ej heller undertecknade den 23
november 2006 skickad KSRR därför ut nya reviderade avtal till kommunerna för
fastställande.
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-14 § 179 att godkänna övertagandeavtal med
Kalmarsundsregionens Renhållare.
Av följebrevet (2006-11-23) till de nya avtalsförslagen framgick att bilaga 4:12 till
justerat övertagandeavtal med KSRR inte fanns med i materialet.
Bilaga 4:12, Avtal om gränsdragning och juridisk utredning jfr 15 kap i
Miljöbalken:
Enligt bilaga 4:11 ansvarar KSRR, från och med 1 januari 2006, för den strategiska
planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av
avfall samt den myndighetsutövning kommunen är skyldig att svara för enligt 15 kap i
Miljöbalken.
Principiellt är gällande att när ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som
det finns bestämmelser om i en särskilt författning, ska den författningens bestämmelser
om kommuner eller landsting gälla för förbundet.
Tillsyn över efterlevnaden av Miljöbalken och föreskrifter meddelande med stöd av
Miljöbalken utförs även i fortsättningen av den kommunala tillsynsmyndigheten.
Tillsynen överförs därför inte till KSRR.
Vid tillämpning av Kommunallagen 23 §, p 5 (rätten att väcka medborgarförslag) är det
KSRR:s förbundsfullmäktige som behandlar och fattar beslut i ärendena.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag på komplettering av övertagandeavtal bilaga 4:11 med
Kalmarsundsregionens Renhållare.
----Exp till: Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 20/07
AU § 271/06
AU § 207/06
KF § 101/06
AU § 96/06
KF § 127/05
05/KS0014
Motion - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Sten Bondesson, c och Markus Johansson, c har i motion till kommunfullmäktige
hemställt om att det framöver ska finnas fler alternativ inom den kommunala
barnomsorgen i Torsås kommun. Ett alternativ som förespråkas är den så kallade
Hedemoramodellen som bygger på entreprenörskap inom barnomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 64 att avslå motionen.
Marcus Johansson, c yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos
kommunfullmäktige om omprövning av beslutet. Behovet av barnomsorg på kvällar,
nätter och helger har ökat i samband med ändrade familje- och arbetssituationer.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 74 bifalla yrkandet.
Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot beslutet, då införande av den så kallade
Hedemora-modellen ej garanterar att frågan om barnomsorg på obekväm tid får en
lösning.
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19:
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande gällande behovet
av barnomsorg under kvällar, nätter och helger.
Arbetsutskottets behandling 2006-11-21
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 94 att i nuläge har föräldrar till tre
barn anmält behov av tillsyn kvällstid, eventuellt nattetid.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

Fortsättning § 20/06, Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera barn- och utbildningsnämndens beslut 2006-10-26 § 94 att inom ramen för
utbyggd verksamhet på förskolan Smultronet även erbjuda barnomsorg på obekväm
tid.
Kommunstyrelsens behandling 2007-01-16
Yrkande, proposition och votering
Håkan Algotsson, c med instämmande av Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd
yrkar att barn- och utbildningsnämnden tecknar avtal enligt den så kallade Hedemoramodellen, för att öppna möjligheten för barn- och utbildningsnämnden att kunna
använda modellen.
Bert Appert, tp med instämmande av Sören Bondesson, s, Roland Swedestam, s och
Lena Gustafsson, v yrkar avslag på den så kallade Hedemora-modellen, men är positiva
till komplement av befintlig barnomsorg i form av alternativa driftsformer med utbildad
personal.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c med instämmande av
Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd yrkande och Bert Appert, tp med
instämmande av Sören Bondesson, s, Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v
avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt avslagsyrkande varvid
votering begärs.
Vid votering där ja = enligt avslagsyrkande och nej = enligt Håkan Algotsson, c med
instämmande av Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd yrkande att barn- och
utbildningsnämnden tecknar avtal enligt den så kallade Hedemora-modellen avges 6 jaröster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt avslagsyrkande att
ej införa den så kallade Hedemora-modellen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att ej införa den så kallade Hedemora-modellen i Torsås kommun.
Reservation
Håkan Algotsson, c, Hans-Olof Berg, c, Irma Folkesson, c Mona Magnusson, m och
Marie Jansson, kd reserverar sig mot beslutet.
----Exp till: Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 21/07
Anmälan av beslut i arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-11-21, 2006-12-05 och i valberedningen
2006-11-30.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 13 av 16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 22/07
KF § 124/06
KS § 205/06
AU § 228/06
AU § 148/06
Val av föreningen Kommuner I Sydost 2007-2010

06/KS0122

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29 § 124 att Torsås kommun ska vara medlem i
föreningen Kommuner i sydost. Föreningen syftar till att arbeta för gemensam
landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-program, vara en pådrivande kraft i
den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige samt i övrgit främja samarbete mellan
medlemskommunerna. Medlemskommunerna är Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd,
Torsås och Uppvidinge.
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse följande ledamöter och ersättare till föreningen Kommuner i Sydost:
Ledamöter

Ersättare

S Roland Swedestam
Tjärekulla 104
385 93 Torsås

Tp Bert Appert
Gummebovägen 7
385 40 Bergkvara

C Håkan Algotsson
Gunnarstorp 124 Ekskogen
385 97 Söderåkra

M Mona Magnusson
Appleryd 110
385 93 Torsås

Bolagsstämman
S Ann-Britt Mårtensson
Beckgatan 6
385 41 Bergkvara

C Sten Bondesson
Öjebomåla 105
385 92 Gullabo

att delge kommunfullmäktige vid nästa sammanträde.
----Exp till:
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd och Uppvidinge kommun
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 23/07
Ställföreträdande kommunchef

07/KS0018

Ärendebeskrivning
Ledamot Mona Magnusson, m initierar frågan om vem som är ställföreträdande för
kommunchef Tommy Nyberg.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att för dagen finns
ingen ställföreträdande kommunchef utsedd.
Kommunstyrelsen beslutar:
att arbeta vidare med att ta fram en ställföreträdande kommunchef.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-01-16

KS § 24/07
Information av kommunchef Tommy Nyberg

06/KS0090

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med kommunens
förvaltningschefer och budgetansvariga med anledning av besparingskrav på 3,5
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

