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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2007-05-02, 18.00 – 21.30  
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Lena Gustafsson, v  
 Ewy Svensson, m, tjänstgörande ersättare 
 Henrik Nilsson Bokor, s, tjänstgörande ersättare 
 Marcus Johansson, c ej tjänstgörande ersättare 
 Sven-Olle Robertsson, v, ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Torsten Karlsson, ekonom  
 Anders Andersson, Eddy Johnsson, Åke Lidstrand, Anders Björlin,   
 Jan-Erik Grimbe samtliga Kalmarsunds Gymnasieförbund  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-05-09 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 109 - 130 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Ewy Svensson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2007-05-02   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-05-09  Datum för anslags 
nedtagande 

2007-05-31 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 109/07             07/KS0004 
Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Andersson, Eddy Johnsson, Åke Lidstrand, Ander Björlin informerar om 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhet. 
 
Sedan flera år kan eleverna i sydöstra Sverige söka fritt mellan gymnasieskolorna. Av 
de elever som valt en gymnasieskola utanför sin hemkommun har 404 elever valt 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, medan endast 164 elever från förbundet har valt att 
pendla ut. Aldrig tidigare har så många elever gått på gymnasieförbundets skolor som 
under år 2006. 300 fler elever än år 2005. Hälften av ökningen beror på att naturbruks-
gymnasiet Ingelstorpsskolan numera ingår i förbundet. 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund redovisar år 2006 ett ekonomiskt överskott på 19 
miljoner kronor. Detta beror på många faktorer, men bland annat på några engångs-
faktorer som höjer resultatet. På grund av ändrad beräkningsmetod för pensions-
avsättningar får förbundet ett överskott på 4,3 miljoner kronor för avsättningar, 
överskottet på interkommunala ersättningar är närmare 6 miljoner kronor och enheterna 
redovisar ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Pengar som nu finns i resultatutjämnings-
fonder för att kunna användas när tiderna blir sämre. 
 
Gymnasieförbundets mål har varit att bygga upp ett eget kapital på 25 miljoner kronor 
för att kunna användas när elevkullarna minskar. Detta mål är nu nått. 
 
I den jämförelse som under de senaste åren gjorts med Karlskrona, Kristianstad, 
Halmstad och Växjö kommuner hävdar sig gymnasieförbundet väl. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
----- 
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KS § 110/07             07/KS0053 
Aktuella näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson Möre ResursCentrum ger en utvärdering av näringslivsmässan i 
sprothallen 2007-04-20 – 2007-04-21. 
 
Pågående aktiviteter inom Möre ResursCentrum: 
 

• Undersökning av behovet av lokaler. 
• Projekt: 

- Besöknäringen mål -3, arbete med marknadsplaner, kompetensutveckling.  
        Planer med gemensamma satsningar bland annat vintervecka, kulturaktiviteter. 
      - Turismprojekt inom Landsbygdsutveckling Bergkvara och Gullabo (inlandet). 
        Mynnar ut till mål 2 projekt 
• Frukostmöte 2007-05-31, tema entreprenörskap. 
• Kina-satsning med resa till Kalmar/Fanerdunprojekt. 
• Q-net, företagarna, näringslivsmöte med mera. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson. 
-----   
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KS § 111/07 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2007-04-03 och åtgärder med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KF § 112/07             07/KS0100 
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2007-03-21 föreslår kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam, att § 3 i den av Kommunfullmäktige beslutade ”Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda” ändras så att ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utgår, om inkomstbortfallet kan påvisas, genom styrkt löneavdrag, med 
det belopp som löneavdraget överstiger dagarvodet. 
 
Personalutskottet beslutar 2007-04-10 § 25 att föreslå Kommunfullmäktige att 
nuvarande skrivning i § 3 i ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda upphävs och ersätts med: 
 
”Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900) 
utgår, om inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som 
löneavdraget överstiger dagarvodet. Den som inte kan styrka inkomstbortfallet erhåller i 
stället som ersättning för förlorad arbetsinkomst mellanskillnaden mellan den högsta 
sjukpenning som förtroendemannen är berättigad till enligt lagen om allmän försäkring 
och dagarvode. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Hans-Olof Berg, c, Ewy Svensson, m yrkar i 
första hand återremiss av ärendet för ytterligare beredning innefattande en jämförelse 
med andra kommuner och i andra hand avslag på personalutskottets förslag. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
personalutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll och återremiss av 
ärendet finner han att ärendet ska avgöras i kväll varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = ärendet ska avgöras i kväll och nej = återremittering av ärendet 
avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Reservation 
 
Lena Gustafsson, v och Roland Swedestam, s reserverar sig till förmån för sitt egna 
yrkande. 
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Fortsättning § 112/07, Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning innefattande en jämförelse med andra  
     kommuner. 
-----  
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KS § 113/07 
AU § 179/07             07/KS0035 
Granskning av årsredovisning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att granska kommunens årsredovisning för år 2006. 
 
Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är uppställd enligt den 
kommunala redovisningslagen och att årsredovisningen redogör för verksamheten, 
verksamhetens finansiering samt den ekonomiska ställningen. 
 
Granskningen visar att resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys, ger en 
rättvisande bild av kommunen ekonomi och ställning. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande till kommunstyrelsen och för 
kännedom till Kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen revisionsrapport. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret  
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KS § 114/07 
AU § 160/07              
KS § 43/07 
AU § 39/07              07/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokaler 2007 
 
Lokal/Förening     Bidrag 2006    Bidrag 2007 
 
Föreningen Garpens Vänner   10 000:-       10 000:- 
Skruvemåla skolrotes 
Byggnadsförening        5 000:-       10 000:- 
Torsås Bygdegårdsförening  140 000:-     140 000:- (varav 70 000:- 
                utbetalas i förskott) 
Torsås Folketshusförening  210 000:-     240 000:- (varav 100 000:- 
                utbetalas i förskott) 
Norra Tång BK         5 000:-     Högsta möjliga 
Bergkvara AIF                 Högsta möjliga 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2007 enligt följande: 
 
Lokal/Förening       
 
Föreningen Garpens Vänner   10 000:-         
Skruvemåla skolrotes 
Byggnadsförening        5 000:-       
Torsås Bygdegårdsförening  140 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott) 
Torsås Folketshusförening  210 000:- (varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Norra Tång BK         5 000:-        
Bergkvara AIF         5 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2007 års budget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-02 
 
Ansökan om bidrag till samlingslokaler på 25 000 kronor från Gullabo Bygdegårds-
förening föreligger. 
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Fortsättning § 114/07, Bidrag till samlingslokaler 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2007 enligt följande: 
 
Lokal/Förening       
 
Föreningen Garpens Vänner   10 000:-         
Skruvemåla skolrotes 
Byggnadsförening        5 000:-       
Torsås Bygdegårdsförening  140 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott) 
Torsås Folketshusförening  210 000:- (varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Norra Tång BK         5 000:-        
Bergkvara AIF         5 000:- 
Gullabo Bygdegårdsförening   25 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2007 års budget. 
-----  
Exp till: 
Föreningen Garpens Vänner 
Skruvemåla skolrotes Byggnadsförening 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folkeshusförening 
Norra Tång BK 
Bergkvara AIF 
Gullabo Bygdegårdsförening 
Ekonomikontoret 
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KS § 115/07 
AU § 159/07 
AU § 101/07             07/KS0054 
Ansökan om markköp del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Morgan Hansson att få köpa mark på del av fastigheten 
Övraby  1:14 enligt kartutdrag. 
 
Idag finns ingen väg till fastigheten vilket innebär att servitut måste tecknas på 
fastigheten Övraby 1:100. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-06: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram förslag på köpekontrakt på del av  
     fastigheten Övraby 1:14 enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under förutsättning att Lantmäteriet avstyckar fastigheten, servitut tecknas för väg på  
     fastigheten Övraby 1:100 och att byggnad uppförs inom två (2) år, teckna preliminärt  
     köpekontrakt på fastigheten Övraby 1:14 del av, cirka 1700 kvm samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna  
     köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-02 
 
Yrkande 
 
Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att Lantmäteriet avstyckar fastigheten, servitut tecknas för väg på  
     fastigheten Övraby 1:100 och att byggnad uppförs inom två (2) år, teckna preliminärt  
     köpekontrakt på fastigheten Övraby 1:14 del av, cirka 1700 kvm samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna  
     köpekontraktet. 
-----  
Exp till. 
Morgan Hansson 
Lantmäteriet 
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KS § 116/07 
AU § 163/07             07/KS0093 
Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-03-22 § 29 att hemställa hos 
kommunstyrelsen om att en gemensam policy utarbetas när det gäller försäljning av 
inventarier.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
-----  
Exp till: 
Kommunchefen 
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KS § 117/07 
AU § 165/07 
AU § 224/06               
AU § 26/06              Dnr 05/KS0194 
VA-utbyggnad söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kustvårdsplanen för Torsås kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15  
§ 49) framgår prioritering 2005 – 2007 följande: 
 
”För stugområden från Bergkvara och söderut och eventuell tät bebyggelse nära va-
anslutningar ska principbeslut snarast fattas om också dessa ska anslutas till befintliga 
reningsverk eller om lokala likvärdiga gemensamhetsanläggningar ska var lösningen. 
Ett åtgärdsprogram upprättas med tidplanen för verkställighet under en femårsperiod. 
För resterande fastigheter med enskilda avlopp ska under en femårsperiod med start 
2005 besiktning ske och nödvändiga åtgärder vidtagas”. 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 40, har kommunen skyldighet att 
lösa in en onyttiggjord enskild anläggning inom ett VA-område. Detta innebär att alla 
fastighetsägare som har ett avlopp som är yngre än 10 år har möjlighet att få sin 
avloppsanordning värderad och därefter ersättas. 
 
Miljönämnden beslutar 2007-03-20 § 18 att uppmana kommunstyrelsen att snarast med 
hänvisning till de regionala miljömålen, den av Kommunfullmäktige framtagna 
kustvårdsplanen och att det idag finns ett flertal avlopp som inte har fullgod rening att 
fatta beslut om åtgärdsplan för utbyggnad av VA-nät söderut från Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att beslut inväntas först från Länsstyrelsen gällande tillståndsansökan innan ett 
     fortsatt arbete med en eventuell VA-utbyggnad påbörjas. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-02 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delges skrivelse från Ola Hermansson, Södra Kärr 
Samfällighetsförening. 
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Fortsättning § 117/07, VA-utbyggnad söder om Bergkvara 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar att arbetet snarast sätts igång och inte fördröjs ytterligare,  
med motiveringen att VA-utbyggnaden söder om Bergkvara är en av våra viktigaste 
frågor. I allt för många år har arbetet med VA-utbyggnaden förhalats vilket medför 
nonchalans mot den enskilde som vill förbättra sitt avlopp, bygga ut och flytta till vår 
kommun. Allt för ofta uppdagas att boende i kommunen släpper sitt avloppsvatten 
direkt i något vattendrag vilket därmed belastar vårt kustvatten. Även diffus belastning 
förekommer på grund av dåliga eller för gamla enskilda avloppsanläggning. Med detta i 
våra medvetande och med den passivitet vi visar är vi inte bättre än myndigheterna i 
Klaipeda som i 10 år låtit allt sitt avloppsvatten från staden gå direkt ut i Östersjön 
 
Sören Bondesson, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kerstin Ahlbergs, tp yrkande och Sören 
Bondessons, s bifallsyrkande med tillägg att svaret ska innefatta även skrivelsen från 
Ola Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Sören Bondessons, s yrkande med tillägg. 
 
Reservation 
 
Kerstin Ahlberg, tp reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att beslut inväntas först från Länsstyrelsen gällande tillståndsansökan innan ett 
     fortsatt arbete med en eventuell VA-utbyggnad påbörjas. 
----- 
Exp till: 
Ola Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening 
Miljönämnden 
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KS § 118/07 
AU § 171/07 
AU § 95/07              06/KS0210 
Idéförslag från Ulf-Peter Rosenblad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på idéer att se möjligheterna och inte problemen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på svar på inkommen 
skrivelse samt 
 
att notera inkommen skrivelse. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Förslag på svar föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget.  
-----  
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KS § 119/07 
AU § 153/07 
KS § 63/07 
AU § 42/07 
KF § 60/06 
KS § 34/06 
AU § 27/06              06/KS0097 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga om tjänst som 
kommunekolog 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp överklagar till Länsrätten i Kalmar län att hennes begäran om 
votering i frågan om 1,0 tjänst som kommunekolog inte togs upp på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23 § 103. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist förslag till yttrande föreligger. 
 
Länsrätten ger Torsås kommun anstånd till och med 2006-03-01 att yttra sig.      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande samt  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Jessica Lundgren, mp godkänner kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande med 
justeringen att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta skedde efter att 
ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse Lena Gustafssons yrkande som 
motförslag i huvudvoteringen”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommundirektör Bo Lönnqvists yttrande med Jessica Lundgrens,  
     mp justering att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta 
     skedde efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse  
     Lena Gustafssons yrkande som motförslag i huvudvoteringen” . 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i övrigt godkänna kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande som yttrande till  
     Länsrätten.   
 
Reservation 
 
Magnus Holmebrant, s reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 119/07, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga 
om tjänst som kommunekolog 
 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-06-14 
 
Länsrätten förelägger kommunfullmäktige 2006-05-15 att klart ange om ordföranden 
angett vad som enligt hans uppfattning hade beslutats och först därefter befäst detta med 
ett klubbslag eller om Jessica Lundgrens påstående är riktigt. 
 
Föreläggande ska besvaras senast 2006-07-14. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att kommunfullmäktige anser att ordförande först angav sitt 
förslag till beslut och därefter befäste detta med klubbslag. 
 
Roland Swedestam, s och Jessica Lundgren, mp yrkar att Jessica Lundgrens påstående 
är riktigt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande samt Roland 
Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Rolands Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande 
och nej = enligt Håkan Algotssons, c yrkande avges 15 st ja-röster, 12 st nej-röster och 
6 st avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att Jessica Lundgrens, mp 
påstående är riktigt. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c, Anita Eriksson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Håkan Algotsson, c reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 7. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Jessica Lundgrens, mp påstående är riktigt. 
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Fortsättning § 119/07, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga 
om tjänst som kommunekolog 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kammarrätten i Jönköping förelägger 2007-01-15 Torsås kommun att inkomma med ett 
skriftligt svar på överklagande från Karl-Erik Gustavsson senast 2007-02-06. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande på inkommit överklagande från Karl-Erik 
     Gustavsson, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Domslut från Kammarrätten i Jönköping 2007-03-20 föreligger, där Kammarrätten, 
avslår yrkandet om inhämtande av yttrande från Kommunfullmäktige, bifaller över-
klagandet och upphäver länsrättens dom. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kammarrättens domslut 2007-03-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kammarrättens domslut 2007-03-20. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 120/07 
AU § 168/07             07/KS0098 
Fröken Alg 2007  
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse har behandlat frågan angående Fröken Alg på senaste 
styrelsemöte och givit kansliet i uppdrag att bjuda in samtliga kustkommuner till 
överläggningar för att diskutera genomförande av Fröken Alg för 2007. Eftersom 
sommarsäsongen närmar sig är det avgörande att vi kan ge besked till Högskolan i 
Kalmar om verksamheten ska genomföras under 2007 och i så fall på vilken nivå. 
 
Algblomning i Östersjön har blivit ett allt större problem för besöksnäringen.  
 
Den totala kostnaden för verksamheten Fröken Alg 2007 beräknas till 1 100 000 kronor. 
 
Förslag till finansiering för Torsås kommun: 
 
Antal provtagningsplatser: 2 
Fördelning: 5 % 
Finansiering: 55 000 kronor. 
 
Yrkande 
 
Görel Rydeen, tp med instämmande av Sören Bondesson, s yrkar avslag på förslaget att 
medverka i Fröken Alg 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projekt Fröken Alg 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projekt Fröken Alg 2007. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet 
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KS § 121/07 
AU § 169/07             07/KS0094 
Årsredovisning 2006, Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. I förbundet ingår 
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstingen och samtliga kommuner i länet 
förutom Borgholms kommun. Av intäkterna står Försäkringskassan för 50 %, 
Landstingen för 25 % och kommunerna för 25 %. Förbundet har som uppgift att 
underlätta för medlemmarna att kunna samordna rehabiliteringsinsatser för individer i 
arbetsför ålder. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän 
Försäkringskassa, Länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 citeras: 
 
”Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsmarknadsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2006. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 122/07 
AU § 170/07             07/KS0091 
Årsredovisning 2006, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändras förbundsordningen bland annat avseende beslutsorgan. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) 
som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet  
     för 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet  
     för 2006. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 123/07 
AU § 172/07 
KF § 25/07              07/KS0061 
Medborgarförslag – Adolfssons före detta trädgårdsmästeri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger medborgarförslag från Jan-Erik Persson, Torsås enligt följande: 
 
På Walfrid Adolfssons före detta trädgårdsmästeri växer mycket äppelträd, päronträd, 
plommonträd, körsbär - plommon m m. Jag har varit och provsmakat på frukten. Det är 
goda fina sorter. Låt hyresgäster som bor i kommunen och inte har någon trädgård 
tillvarata frukten. Det är många barnfamiljer som bor i hyreshus. Jag erbjuder mig att 
städa bort allt skrot som ligger i backen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna inkommet medborgarförslag gällande Adolfssons före detta  
     trädgårdsmästeri till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiv till medborgarförslaget och officiellt tillåta kommuninvånarna att  
     inhämta frukt på tomten så länge den tillhör kommunen samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiv till medborgarförslaget och officiellt tillåta kommuninvånarna att  
     inhämta frukt på tomten så länge den tillhör kommunen samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
---- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 124/07 
AU § 148/07 
KF § 132/06             06/KS0196 
Medborgarförslag – Ändring av den lokala ordningsstadgan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Leif Pettersson angående ändring av den lokala 
ordningsstadgan för Torsås kommun där det klart framgår att förbud råder mot att 
avfyra fyrverkeriartiklar utom vid påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Tillägg till § 15 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor: 
 
Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, 
nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider på året krävs tillstånd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna genom att tillägga i § 15 om fyrverkerier och 
     pyrotekniska varor att Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton,  
     valborgsmässoafton, nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider på året krävs  

     tillstånd,  

 

att i god tid innan nyårsafton 2007 på lämpligt sätt informerar allmänheten i Torsås  
     kommun om riskerna med användandet av smällare samt vädjande om en mini- 
     mering av användandet av desamma, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 124/07, Medborgarförslag – Ändring av den lokala ordningsstadgan 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kkommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna genom att tillägga i § 15 om fyrverkerier och 
     pyrotekniska varor att Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton,  
     valborgsmässoafton, nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider på året krävs  

     tillstånd,  

 

att i god tid innan nyårsafton 2007 på lämpligt sätt informerar allmänheten i Torsås  
     kommun om riskerna med användandet av smällare samt vädjande om en mini- 
     mering av användandet av desamma, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 125/07 
AU § 152/07 
KF § 46/06 
KS § 73/06 
AU § 62/06 
KF § 86/05              05/KS0015 
Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif Lindberg 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har inget 
behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med tillhörande 
kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering kan anstå tills 
vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning skulle 
underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande markförhållande har 
inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i 
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 125/07, Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-04-26: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Miljönämnden beslutar 2007-02-22 § 13 att tillsynsmyndigheten ska meddela 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB/kommunstyrelsen att de ska tillskriva Länsstyrelsen 
om att få villkoret om asfaltering ändrat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
----- 
Exp till:  
Länsstyrelsen 
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KS § 126/07 
AU § 149/07 
AU § 44/07 
AU § 240/06 
KF § 90/06              06/KS0169 
Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion om etiska regler för 
förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till partigrupperna för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Remissvar från miljöpartiet föreligger. Miljöpartiet tillstyrker att kommunfullmäktige 
antar någon form av etiska regler för förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ytterligare bereda ärendet och 
     återkomma med en redovisning till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Förslag på etiska regler för politiker och anställda i förvaltningar och bolag föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar avslag på förslag 
att införa etiska regler för förtroendevalda. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till att införa etiska regler för förtroendevalda. 
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Fortsättning § 126/07, Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
 
Görel Rydeen avstår från ställningstagande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s med instämmande 
av Lena Gustafssons, v avslagsyrkande och Håkan Algotssons, c yrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s och Lena Gustafssons, v avslags-
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa etiska regler för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens beredning 2007-05-02 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Irma Folkesson, c, Hans-Olof Berg, c, Marie 
Jansson, kd och Ewy Svensson, m yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avstå från att införa 
etiska regler för förtroendevalda. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s avslagsyrkande och 
Håkan Algotssons, c med instämmande av Irma Folkessons, c, Hans-Olof Bergs, c, 
Marie Janssons, kd och Ewy Svenssons, m yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Rolands Swedestams, s avslagsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s avslagsyrkande och nej = enligt 
Håkan Algotssons, c med fleras yrkande avges 5 st ja-röster, 5 st nej-röster samt 1st 
avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande att 
avstå från att införa etiska regler för förtroendevalda. Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c, Irma Folkesson, c, Hans-Olof Berg, c, Marie Jansson, kd och Ewy 
Svensson, m reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 126/07, Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa etiska regler för förtroendevalda. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 127/07 
AU § 176/07 
AU § 173/06 
KF § 69/06              06/KS0137 
Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att det i kommunens bokslut för 
varje år som kommer ska finnas med beräkningar på alla utsläpp som kommunen 
orsakar, hur utsläppen har förändrats sedan föregående år och vilka åtgärder som behövs 
för att minska utsläppen till nästkommande bokslut. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 

 
 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att inhämta yttrande från Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fastighets AB, 
     tekniska nämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-09-11 § 115, att motionen kommer att medföra ett 
merarbete för den kommunaltekniska verksamheten som idag är oklar. 
 
Yttrande 2006-08-22 från Torsås Fastighets AB, som arbetar ständigt med att minska 
utsläppen med att övergå till mer miljövänliga bränsle. Detta gäller allt från 
uppvärmning till drivmedel och elförbrukning. Fastighetsbolaget ser därför inte att 
beräkningar på alla utsläpp i bokslutet ger rätt bild av utsläppen därför att en mycket 
mer heltäckande redovisning kommer att bli energideklarationer på varje fastighet. 
 
Protokoll 2006-10-03 § 76 från miljönämnden. Kommunen kan minska sin påverkan på 
klimatet genom att efterfråga och använda energisnåla produkter liksom energi och el 
från förnybara energikällor och dessa åtgärder kan även leda till besparingar. Beräkning 
för koldioxid är värt att börja med, men varje enskild förvaltning måste ta sitt ansvar för 
att ta fram data om sina utsläpp samt göra beräkningar av påverkan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s yttrande 2007-04-11. För Bergkvara hamn`s del är det 
onödigt eftersom verksamheten är tillståndspliktig och en grundlig utredning har gjorts i 
samband med tillståndsprövning. 
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Fortsättning § 127/07, Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal. 
---- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 128/07 
AU § 177/07 
KF § 195/06             06/KS0245 
Motion – Framtidskartor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att ge miljö- och byggnadsnämnden gemensamt i 
uppdrag att någorlunda skyndsamt ta fram kartor enligt inlämnad motion.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen, miljönämnden och byggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Enligt SMHI ska en framtagning av  

• Karta A normalvattenståndet + förhöjt med 0.5 meter 
• Karta B normalvattenståndet + förhöjt med 0,5 meter samt 1 meter 

            kosta mellan 250 000 till en halv miljon kronor på grund av att nya flygkartor 
            med denna precision måste i så fall framställas. 
 
Sannolikheten att 100-årsvattenståndet blir verklighet under en hundraårsperiod är hela 
63 %. Denna nivå kan sedan läggas in i primärkartan och jämföras med vid nyetablering 
i kommunen. En sådan beräkning ska kosta mellan 15 000 – 20 000 kronor. 
 
Miljönämnden beslutar 2007-03-20 § 22 att Kommunfullmäktige bör tillstyrka 
motionen och i samband av val av förslag tänka långsiktigt och välja det alternativ som 
är mest gynnsamt för miljön. 
 
Byggnadsnämnden meddelar 2007-01-22 § 11 att byggnadsnämnden eftersträvar för 
närvarande att vid nybyggnad ha en lägsta sockelnivå på 2,5 meter, detta är ej fastställt 
av nämnden. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Görel Rydeen, tp och Roland Swedestam, s 
yrkar att motionen hänskjuts till arbetet med översiktsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen hänskjuts till arbetet med översiktsplanen. 
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Fortsättning § 128/07, Motion – Framtidskartor 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen hänskjuts till arbetet med översiktsplanen. 
----- 
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS 129/07 
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2007-04-03 och 2007-04-17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att noter anmälan. 
----- 
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KS 130/07               07/KS0012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp framför genom mail ett tack för den vänliga hälsningen och 
blommorna i samband med hans sjukskrivning. 
 
Ledamot Roland Swedestam, s framför ett stort tack för uppvaktningen i samband med 
hans högtidsdag. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


