TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Plats och tid

Nya kommunhuset, Torsås, 2007-05-30, 18.30 -21.45

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
Kent Gullin, tp
Bert Appert, tp
Marcus Johansson, c, ej tjänstgörande ersättare
Sven-Olle Robertsson, v, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Tommy Nyberg, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Kent Frost, ekonomichef, § 131 - 134

Utses att justera

Lena Gustafsson

Justeringens

Kommunledningskontoret 2007-06-01

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Lena Gustafsson

Paragrafer 131 - 157

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-05-30

Datum för anslags
uppsättande

2007-06-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-06-25

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 131/07
AU § 193/07
Finansrapport per den 30 april 2007

07/KS0120

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Finansrapport per den 30 april 2007 föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera finansrapporten per den 30 april 2007.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera finansrapporten per den 30 april 2007.
----Exp till:
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 132/07
AU § 194/07
Budgetuppföljning tertial 1, 2007

07/KS0076

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i
budgetuppföljningen januari – april 2007 att budgeten för 2007 hålls.
Tekniska nämnden överskrider budgeten med 0,1 Mkr, gatubelysning.
Socialchef Carina Leijon informerar om den budgetavvikelse som finns idag inom
äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen.
Personalkostnaderna ligger inom äldreomsorgen över budget främst på grund av
arbetstidslagen. Detta bedöms till viss del kunna kompenseras genom statsbidrag på 0,7
Mkr och ökade intäkter inom äldreomsorgen. För individ och familjeomsorgen beräknas
underskott på cirka 2 Mkr på grund av många placeringar. Årsprognosen för
socialnämndens verksamhetsområde är i dagsläget ett underskott om 5,4 Mkr.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera budgetuppföljning tertial 1, 2007,
att notera informationen från socialchef Carina Leijon.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera budgetuppföljning tertial 1, 2007.
----Exp till:
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 133/07
BB § 3/07
AU § 144/07
BB § 1/07
AU § 129/07
AU § 125/07
Budget 2008, plan 2009-2010

07/KS0083

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
2007-03-13

Kommunstyrelsen anordnar boksluts- och budgetdag

Mars

CESAM informeras om budgetförutsättningar

April

Vårpropositionen

Maj

Utbildning styrkort

Mars-maj

Politiskt budgetförslag

Budgetberedning
2007-03-16*)

Berörda nämnder informeras inför beslut om budgetramar,
2008 plan 2009-2010

KSAU 2007-05-22*)
KS 2007-05-29
KF 2007-06-13

Budgetramar 2008, plan 2009-2010
Budgetramar 2008, plan 2009-2010
Budgetramar 2008, plan 2009-2010

*) Nya sammanträdestider.
Yrkande
Lena Gustafsson, v yrkar att personalutskottet initieras arbetet med nya samverkansavtalet för att skapa delaktighet med de fackliga organisationerna om anställda i budgetoch förändringsarbete.
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-20:
att med anledning av budgetarbete 2008 håller budgetberedningen ett extra
sammanträde måndagen 2007-03-26 klockan 08.30.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 133/07, Budgetförutsättningar för perioden 2008-2010
Budgetberedningens behandling 2007-03-26
Frågan om förändrad budgetering från nettokostnad till bruttokostnad diskuterades.
Ekonomichef Kent Frost initierar frågan, om det finns särskilda önskemål från
ledamöterna om mer handlingar inför budgetarbetet.
Önskemål framkom om att en genomgång av budgetförutsättningarna görs för
kommunstyrelseledamöter, nämndspresidier och ledningsgrupp.
Extra sammanträde mellan budgetberedningen och respektive nämnds/bolags
ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef/VD sker 2007-04-16.
Syftet med detta extra möte var att budgetberedningen och respektive nämnds presidium
samt chefstjänstemän gavs tillfälle att utbyta information om behov och tillgängliga
resurser i budget 2008 – 2010.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-22
Underlag 2007-05-15 efter Vårpropen med ny prognos på skatteunderlaget 2008 – 2010
samt ny prognos LSS-utjämning föreligger.
Följande beräkningar ligger bakom ramarna:
Personalkostnader ökning 3,5 % 2008 enligt bedömning, 2,5 % läggs ut i ramarna, 1, 0
% behålls centralt.
Prognos på LSS-utjämning från Sveriges kommuner och landsting 2007-05-08 är -485
kronor/invånare i avgift, ger 3,4 Mkr.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budgetramar 2008:
Budgetfördelning 2007-05-15
Äldreomsorg
Gator/vägar
Hallagärde
Lokalhyror Torsås Fastighets AB
Pensionskostnad (ansvarsförbindelse)
Central reserv
Kompetensutveckling/ledarutveckling
Kostorganisationen
Städorganisationen
Administrativa stödfunktioner
Effektivitetskrav 0,5 % av nettokostnaderna
Finansnetto

9 744 Tkr
3 000 Tkr
500 Tkr
600 Tkr
2 000 Tkr
1 000 Tkr
1 000 Tkr
300 Tkr
400 Tkr
400 Tkr
400 Tkr
1 456 Tkr
1 000 Tkr

Resultat

5 000 Tkr

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 133/07, Budgetförutsättningar för perioden 2008-2010
Fördelning enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag:
Resultatbudget 2008
Tkr exklusive kapitalkostnader
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljönämnden
Centrala poster
Avskrivningar
Skatter och bidrag
Finansnetto
Årets resultat

- 74 790
-1 160
-3 990
-6 700
-112 760
-89 940
-1 890
-12 510
-5 700
311 940
2 500
5 000

Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Görel Rydeen, tp avstår från
ställningstagande gällande förslag till budgetramar för 2008.
Inlämnad skrivelse angående äskande inför 2008 från socialnämnden föreligger från
socialchef Carina Leijon.
Yrkande
Lena Gustafsson, v yrkar att inlämnad skrivelse från socialchef Carina Leijon beaktas
som ett arbetsmaterial från socialnämnden i framtiden.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till investeringsram 2008,
plan 2009 - 2010:
Ram Plan Plan
2008 2009 2010

Nettokostnader, Mkr

Samlingsanslag till nämnderna
5,0
Vatten- och avloppsinvesteringar
VA-investering söder om Bergkvara
10,0
Strategiska mark- och infrastruktursatsningar
Anläggning ny väg söder om Torsåsverken, etapp 2 3,0
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen
VA-investeringar

12,0

Summa

27,0

Justerandes signaturer

18,3
Utdragsbestyrkande

5,0

5,0

10,0
6,5
11,5

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 133/07, Budgetförutsättningar för perioden 2008-2010
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att fastställa förslag till budgetram för år 2008 enligt socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag,
att anta förslag till investeringsram för år 2008 enligt socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag.
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-30
Torsåspartiet överlämnar ett särskilt yttrande med anledning av beslut om budgetramar
för 2008. Bilaga 1.
Budgetförslag 2008 från alliansen i Torsås (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna
och centerpartiet):
Att fördela enligt budgetunderlag
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gator och vägar
Hallagärde
Kompensation för höjda hyror
Kompetens/ledarutveckling
Marknadsföring för inflyttning

9 744
-4 000
-500
-500
-600
-1 500
-300
-200

Besparingar – nya medel
Ny kostorganisation
Effektiviseringskrav 0,5 %
Finansförvaltningen

500
1 456
1 000

Summa

5 100

Yrkande och propositioner
Roland Swedestam, s och Bert Appert, tp yrkar bifall till budgetberedningens förslag.
Sammanträdet ajourneras klockan 19.05 och återupptas igen klockan 19.10.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 133/07, Budgetförutsättningar för perioden 2008-2010

Vid av ordförande ställd proposition mellan budgetberedningens förslag och alliansens
förslag på budget 2008 finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt
budgetberedningens förslag.
Resevation
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag på budget 2008.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att fastställa förslag till budgetram för år 2008 enligt socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag,
att anta förslag till investeringsram för år 2008 enligt socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag,
att torsåspartiets särskilda yttrande tas till protokollet.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 134/07
AU § 219/07
Delegation – överskottslikviditet

07/KS0129

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost om kommunens
likviditetssituation, varvid konstateras att behov föreligger om kortsiktig placering av
överskottslikviditet.
Ekonomichefen framhåller även att likviditetens storlek bör hållas på en sådan nivå att
ungefär en månads betalningsberedskap erhålls.
Arbetsutskottet beslutar:
att beslut i ärendet tas på kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-30 samt
att i övrigt notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att kortsiktigt placera kommunens
överskottslikviditet .
----Exp till:
Ekonomichef Kent Frost

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 10 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 135/07
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendebeskrivning
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2007-05-02 och åtgärder vidtagna
med anledning av besluten.
Kommunstyrelsen beslutar:
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll 2007-05-02 till
handlingarna.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 11 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 136/07
Tjänst som säkerhets- och informationsansvarig

07/KS0018

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår inrättande av tjänst som säkerhets- och
informationsansvarig, heltid, vid kommunledningskontoret. Tjänsten föreslås till hälften
finansieras via det bidrag som utgår från Länsstyrelsen för säkerhetssamordnare.
Personalutskottet beslutar 2007-04-10 § 24, att inrätta en tjänst som säkerhets- och
informationsansvarig vid kommunledningskontoret.
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 föreligger från SKTF och SSR.
Yrkande, proposition och votering
Lena Gustafsson, v och Roland Swedestam, s yrkar bifall till personalutskottets förslag
att inrätta en tjänst som säkerhets- och informationsansvarig vid kommunledningskontoret.
Mona Magnusson, m, Bert Appert, tp och Marie Jansson, kd yrkar avslag på personalutskottets förslag med tillägg att konkurrensutsätta hemsida/informationsdelen.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v och Roland
Swedestams, s bifallsyrkande och Mona Magnussons, m, Bert Apperts, tp och Marie
Janssons, kd avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt
bifallsyrkande varvid votering begärs.
Vid votering där ja = bifall till personalutskottets förslag och nej = enligt
avslagsyrkande avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda
beslutat enligt Lena Gustafsson, v och Roland Swedestam, s yrkar att inrätta en tjänst
som säkerhets- och informationsansvarig vid kommunledningskontoret.
Reservation
Mona Magnusson, m, Marie Jansson, kd, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
egna yrkande.
Torsåspartiet reserverar sig mot beslutet att inrätta en tjänst som säkerhets- och
informationsansvarig vid kommunledningskontoret med hänvisning till brister i fråga
om såväl motivering som finansiering.
Kommunstyrelsen beslutar:
att inrätta en tjänst som säkerhets- och informationsansvarig vid kommunledningskontoret,
att finansiering sker till 50 % via bidrag som utgår från Länsstyrelsen och 50 % inom
kommunstyrelsens befintliga budgetram.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 137/07
Stiftelsen Axel Svenssons äldreomsorgsfond

07/KS0074

Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
I Axel Svenssons äldreomsorgsfond finns 152 627 kronor att utdela 2007. Av dessa ska
75 000 kronor gå till terapeuttjänsten enligt beslut av kommunfullmäktige 1997-11-27 §
86. Återstå 77 627 kronor att fördela.
Axel Svenssons fondkommitté föreslår fondstyrelsen besluta:
att bevilja Bergkvara hemtjänst, 4 000 kronor
Socialpsykiatrin, 8 500 kronor
LSS-verksamheten, 3 000 kronor
Hemtjänsten Lunnagatan Torsås, 6 500 kronor
Hemtjänsten Badhusgatan Torsås, 6 500 kronor
Hemtjänsten Gullabo, 4 000 kronor
Mariahemmet, 12 000 kronor
Kyrkebohemmet, 3 000 kronor
Rehabenheten, 6 000 kronor
Sophiagården, 10 000 kronor
Solgläntan/Hemtjänsten Söderåkra, 8 000 kronor
att nedanstående tilldelas 1 000 kronor vardera:
SPF Torsås , 1 000 kronor
SPF Söderåkra/Bergkvara, 1 000 kronor
PRO Torsås, 1 000 kronor
PRO Söderåkra, 1 000 kronor
PRO Gullabo, 1 000 kronor
Torsås Ekumeniska RPG, 1 000 kronor
Fondstyrelsen tillika kommunstyrelsen beslutar:
enligt donationskommitténs förslag.
----Exp till:
Kerstin Jonskog
Samtliga berörda enheter
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 138/07
AU § 196/07
06/KS0241
Förordnande av vigsel- och partnerskapsförrättare 2007 – 2010
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Till vigsel- och partnerskapsförrättare förordna:
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att utse Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson till vigsel- och
partnerskapsförrättare.
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson till vigsel- och
partnerskapsförrättare.
----Exp till:
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 139/07
AU § 180/07
06/KS0153
Information angående överförmyndarnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Handläggare i Torsås Ann-Katrin Berisson och Kristian Lundh, ordförande
överförmyndarnämnden föredrar ärendet.
Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har kommit överens om att från
och med 2007-01-01 inrätta en gemensam nämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten.
Kommunfullmäktige i Torsås beslutar 2006-12-14 § 177 att godkänna förslag till avtal
och reglemente om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.
Nybro kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden tillsätts i Nybro
kommun och ingår i dess organisation. Nämnden ansvarar gentemot de olika
huvudmännen för den verksamhet och de uppgifter som de olika huvudmännen lagt på
den.
Torsås kommun ska lämna ett årligt bidrag till den gemensamma nämndens verksamhet
innefattande kostnaderna för nämndens arbete och administration. Bidraget uppgår till
för Torsås kommun 165 165 kronor för år 2007.
Vid dagens sammanträde redovisades en preliminär kostnadsökning med cirka 1 000
kronor per månad för år 2007. Ökade kostnader för datastöd, utbildningar och reseersättningar.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera informationen om kostnadsökning med cirka 1 000 kronor per månad för
år 2007.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att till ordförande godkänna Kristian Lundh och till vice ordförande godkänna
Ulla-Stina Sandgren i gemensam överförmyndarnämnd för tiden 2007 – 2010.
Kommunstyrelsen beslutar:
att till ordförande godkänna Kristian Lundh och till vice ordförande godkänna
Ulla-Stina Sandgren i gemensam överförmyndarnämnd för tiden 2007 – 2010.
----Exp till:
Nybro kommun
Socialnämnden
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 140/07
AU § 198/07
AU § 80/07
07/KS0175
Angående temperaturen på badvattnet på Möre Hotell
Ärendebeskrivning
Skrivelse föreligger från Charlotta Rejneborg angående temperaturen på badvattnet när
simundervisning pågår på Möre Hotell. Idag upplevs vattnet mycket kallt.
I avtal 2004-03-25 tecknat mellan Söderåkra Fastigheter AB och Torsås kommun ska
vattentemperaturen följa Svenska Simförbundets rekommenderade temperaturer
26 - 27 grader dock minst 24 grader.
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta Möre Hotell med anledning av
temperaturen på badvattnet och därefter återkomma till arbetsutskottet med en
redovisning.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Vid samtal med Kenneth Andersson, Möre Hotell redovisas att den normala
temperaturen på badvattnet är 28 grader vilket är praxis eller kanske lite högre
medeltemperatur än i de flesta simhallar. Då simhallen ligger som den gör har dock
luftfuktigheten och värmen i luften varit väldigt hög. Detta kan innebära att kroppen blir
”lurad” att tro att det är kallare i vattnet än vad det är.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen.
----Exp till:
Charlotta Rejneborg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 141/07
AU § 202/07
Skolverkets inspektion av kommunens skolor

07/KS0114

Ärendebeskrivning
Undervisningsrådet Johans Nilsson har inkommit med skrivelse till barn- och
utbildningsnämnden angående den redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av
påtalade brister som Torsås kommun skickat in till Skolverket.
Kommunen har inte redogjort tillfredställande över åtgärder som vidtagits med
anledning av att beslut om elevens val ej fattas korrekt. Det svar som kommunen avger
när det gäller förskolornas uppgift att ge barn med annat modersmål än svenska
möjlighet att utveckla sitt modersmål behöver kompletteras. Vidare önskas en
redogörelse över åtgärder som vidtagits för att öka tryggheten för eleverna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-04-19 § 48 att föreslå Kommunfullmäktige att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas
av rektor.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas av rektor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas av rektor.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 142/07
AU § 201/07
Markförsäljning del av Torsås 2:42

07/KS0116

Ärendebeskrivning
Ansökan föreligger från Bengt Andersson och Viveka Årestedt om att få köpa del av
Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59 och Torsås 1:100.
Enligt plan är en stor del av den tilltänkta marken parkmark vilket innebär att
kommunen inte kan sälja utan en planändring.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ej försälja del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59 och Torsås 1:100 till Bengt
Andreasson och Viveka Årestedt.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ej försälja del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59 och Torsås 1:100 till Bengt
Andreasson och Viveka Årestedt.
----Exp till:
Bengt Andreasson och Viveka Årestedt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 143/07
AU § 214/07
07/KS0123
Tomträttsavtal Bergkvara 2:59 och avtal gällande gästhamn, badplats och
badgästers tillgång till toaletter på Dalskär
Ärendebeskrivning
Förslag på tomträttsavtal tillhörande Bergkvara 2:59 totalt cirka 23 650 kvm samt avtal
gällande gästhamn, badplats och badgästers tillgång till toaletter på Dalskär föreligger
mellan Torsås kommun och Ulf Thomsson, Dalskärs Camping HB. Se vidare aktbilaga.
Tomträttsavgälden utgör 14 000 kronor som betalas årsvis i förskott.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Ulf Thomsson, Dalskärs Camping HB
samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef
Tommy Nyberg att underteckna avtalen.
Kommunstyrelsen besluta:
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Ulf Thomsson, Dalskärs Camping HB
samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef
Tommy Nyberg att underteckna avtalen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Ulf Thomsson, Dalskärs Camping HB
samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef
Tommy Nyberg att underteckna avtalen.
----Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 144/07
AU § 217/07
07/KS0124
Inte tjänstgörande ersättares yttranderätt vid sammanträde
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 5 kap. 9 § och 6 kap 11 § får de ersättare som inte tjänstgör
närvara vid sammanträdena samt ska även underrättas om tid och plats.
Kommunfullmäktige bestämmer om ersättarna ska ha rätt att yttra sig och få anteckna
särskild mening i protokollet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att under mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande ersättare
yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i
protokollet.
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-30
Kommunfullmäktige bestämmer om ersättarna ska ha rätt att yttra sig och få anteckna
särskild mening i protokollet. Genom sistnämnda bestämmelse åläggs fullmäktige att ta
ställning i frågorna. Enligt förarbetena kan lämpligen ett generellt beslut fattas i början
av en mandatperiod.
I Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår § 37 sekreterare samt att även byta ut
kommundirektör med kommunchef.
Yrkande
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att i Kommunfullmäktiges arbetsordning lägga till i Yttranderätt vid sammanträdena
§ 20, att under mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande ersättare
yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i
protokollet samt
att § 37 Sekreterare utgår samt att kommundirektör byts ut med kommunchef.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 145/07
AU § 199/07
AU § 185/07
KS § 104/07
KF § 27/07
KS § 71/07
AU § 141/07
07/KS0075
Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen
Ärendebeskrivning
Torsås Bostads AB har erbjudits att förvärva fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40)
”Brobacksgården” med pågående ombyggnadsprojekt. I projektet ingår även att förse
bolagets närliggande byggnader på Backvägen, Tallvägen och Motellvägen med nytt
uppvärmningssystem.
Torsås Bostads AB:s styrelse har vid sammanträde 2007-03-18 efter genomgång av
ritningsunderlag och kalkyler enhälligt beslutat att:
hos Kommunfullmäktige hemställa om att förvärva fastigheten Brod 1:42 (tidigare
1:40), med tillhörande ombyggnadsprojekt och att
• hos Kommunfullmäktige hemställa om kommunal borgen på som högst 18, 6 Mkr
för fastigheten och projektets förvärvande.
•

Arbetsutskottets behandling 2007-03-20
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet.
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, s med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Torsås
Bostads AB:s hemställan.
Bert Appert, tp yrkar avslag på Torsås Bostads AB:s hemställan.
Mona Magnusson, m avstår från ställningstagande tills mer information lämnas i
ärendet.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestam, s med instämmande
av Håkan Algotssons, c yrkande och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s med instämmande av Håkan
Algotssons, c yrkande.
Reservation
Bert Appert, tp reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40) med pågående
ombyggnadsprojekt samt
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets
finansiering upp till 18,6 Mkr,
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB föredrar ärendet.
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, s med instämmande av Hans-Olof Berg, c och Lena Gustafsson, v
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bert Appert, tp yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att
uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Mona Magnusson, m avstår från ställningstagande till kommunfullmäktiges beslut.
Sammanträdes ajourneras klockan 20.30 och återupptas igen klockan 20.55.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s med instämmande
av Hans-Olof Bergs, c och Lena Gustafssons, v, yrkande och Bert Apperts, tp
avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s
med instämmande av Hans-Olof Bergs, c och Lena Gustafssons, v, yrkande.
Reservation
Bert Appert, tp reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 1.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Protokollsanteckning
Mona Magnusson, m överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige:
att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Brod 1:42 (tidigare 1:40) med pågående
ombyggnadsprojekt,
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets
finansiering upp till 18,6 Mkr,
att uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Kommunfullmäktiges behandling 2007-03-28
VD Magnus Andersson från Torsås Bostads AB föredrar ärendet och besvarar frågor
från fullmäktigeförsamlingen.
Yrkande, proposition och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s med instämmande av Lena
Gustavsson, v och Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Lindberg, tp yrkar i första hand avslag och i andra hand återremiss.
Leif Lindberg, tp med instämmande av Jan-Eric Blomberg och Marie Jansson från kd
och Magnus Nilsén, Anders Palmér , Charlotta Rejneborg , Ewy Svensson från m samt
Lars Sjöholm, mp yrkar återremiss av ärendet förvärv av Brod 1:42 ”p g a att vi ej har
hunnit sätta oss in i ärendet, bygget utsätts ej för Lagen om offentlig upphandling samt
husets kondition bör utredas”.
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller återremitteras
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i kväll
varvid votering begärs.
Vid votering där ja = ärendet avgörs i kväll och nej= återremiss avges 20 ja-röster och
14 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Reservation
Samtliga företrädare från s och v reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar 2007-03-28:
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling 2007-04-03
Yrkande, proposition och votering
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att tillstyrka Torsås Bostads AB:s ansökan om att förvärvar fastigheten Brod
1:42 (tidigare 1:40) med pågående ombyggnadsprojekt, att Torsås kommun förbinder
sig att teckna kommunal borgen för projektets finansiering upp till 18,6 Mkr samt att
uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Torsåspartiet tillsammans med kd och m yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s bifallsyrkande och
Torsåspartiet tillsammans med kristdemokrater och moderater avslagsyrkande finner
han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s bifallsyrkande varvid
votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Rolands Swedestams bifallsyrkande och nej = avslagsyrkande avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt
Roland Swedestams, s bifallsyrkande.
Protokollsanteckning
Torsåspartiet överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 2.
Reservation
Marie Jansson, kd, Ewy Svensson, m, Görel Rydeen och Kerstin Ahlberg, Torsåspartiet
reserverar sig mot beslutet .

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att tillstyrka Torsås Bostads AB:s ansökan om att förvärvar fastigheten Brod 1:42
(tidigare 1:40) med pågående ombyggnadsprojekt,
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets finansiering
upp till 18,6 Mkr samt
att uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
Kommunfullmäktiges behandling 2007-04-10
Yrkande, proposition och votering
Roland Swedestam, s med instämmande av Jessica Rydell, mp, Lena Gustafsson, v och
Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Lindberg, tp yrkar avslag enligt reservation som Torsåspartiet redovisade i
kommunstyrelsen 2007-03-20 bilaga 1.
Leif Lindberg, tp lämnar tilläggsyrkande om hans förslag ej vinner gehör ”Att
Kommunfullmäktige uppmärksammar Torsås Bostads AB om skyldigheten att följa
Kommunfullmäktiges antagna upphandlingsregler vad gäller ny värmecentral på
Brod”.
Mona Magnusson, m yrkar avslag på förvärvet av Brod 1:42 (tidigare 1:40) med
pågående ombyggnadsprojekt samt att Torsås kommun förbinder sig att teckna en
kommunal borgen upp till 18.6 Mkr.
Mona Magnusson, m tillstyrker förslaget om att i framtiden göra möjligt att göra om
fastigheterna till bostadsrätter, samt möjligheten att utreda möjligheten med modulbyggande till studentboende.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med instämmande
av Jessica Rydells, mp, Lena Gustafssons, v, Hans-Olof Bergs, c yrkande och Leif
Lindbergs, tp och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner ordföranden att
Kommunfullmäktige beslutat enligt bifallsyrkande varvid votering begärs.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen

Vid votering där ja = bifall till kommunstyrelsens förslag och nej = avslagsyrkande
avges 21 ja-röster och 11 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att yrka
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, tp tilläggsyrkande och
Roland Swedestams, s yrkande finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutat
enligt Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Leif Lindbergs, tp tilläggsyrkande och nej = Rolands
Swedestams yrkande avges 12 ja-röster och 6 nej-röster samt 14 avstår.
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Leif Lindbergs, tp tilläggsyrkande.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot handläggning av ärendet, men samtidigt ställer sig
positiva till fortsatt utbyggnad av bostadsmarknaden i Torsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutar:
att tillstyrka Torsås Bostads AB:s ansökan om att förvärvar fastigheten Brod 1:42
(tidigare 1:40) med pågående ombyggnadsprojekt,
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets finansiering
upp till 18,6 Mkr,
att uppdra åt Torsås Bostads AB att verka för att Brod 1:42 (tidigare 1:40) i framtiden
omvandlas till bostadsrätter samt att utreda möjligheten med modulbyggande till
studentboende.
att Torsås Bostads AB uppmärksammas om skyldigheten att följa Kommunfullmäktiges antagna upphandlingsregler vad gäller ny värmecentral på Brod.

Arbetsutskottets behandling 2007-05-02
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Föreläggande föreligger från Länsrätten i Kalmar län. Yttrande på Ulf-Peter Rosenblads
överklagande ska skickas till Länsrätten och ha kommit in senast
2007-06-18.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 145/07, Förvärv av Brod 1:42 (tidigare 1:40) ”Brobacksgården”/Kommunal borgen
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-02:
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta förslag på yttrande till
arbetsutskottets sammanträde 2007-05-15.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Förslag på yttrande med anledning av överklagan av beslut kring förvärv av fastigheten
Brod 1:42 föreligger. Mål 688-07.
Svar ska skriftligen ha inkommit senast 2007-06-18 till Länsrätten i Kalmar län.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget.
----Exp till:
Länsrätten i Kalmar län

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 146/07
AU § 203/07
KS § 82/07
AU § 113/07
AU § 295/06
AU § 208/06
Naturvårdsplan Torsås kommun

06/KS0162

Ärendebeskrivning
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet.
Naturvårdsplanen är att betrakta som ett program vilket i sina huvuddrag avses
ingå i översiktsplanen.
Det finns flera skäl för att arbeta fram en naturvårdsplan på kommunal nivå:
* I naturvårdslagens inledande bestämmelser fastslås det att naturvården är av såväl
statlig som kommunal angelägenhet.
* De areella näringarna och andra sektorer av samhället kommer i framtiden att få ta
ett större ansvar för sin påverkan av den yttre miljön.
* Ideella föreningar och organisationer får allt mer genomslagskraft som samhällspåverkare.
* I första hand vill planen lyfta fram exempel på områden som är värdefulla ur naturoch kultursynpunkt.
Syftet för att nå den regionala och nationella miljömålen:
* Bevara den biologiska mångfalden.
* Skydda naturlandskapet.
* Hushålla med naturresurser.
* Tillgodose behovet av områden för det rörliga friluftslivet.
* Informera kommuninvånarna och exploatörer om de värden som finns i kommunen
och hur kommunen ser på dessa.
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19:
att utsända naturvårdsplanen på remiss till partigrupperna, LRF, Torsås Kustmiljögrupp och bygdegrupperna,
att yttrande ska inlämnas senast 2006-11-30 till kommunkansliet.
Arbetsutskottets behandling 2006-12-05
Synpunkter rörande Naturvårdsplan gällande Torsås kommun har inkommit från
Lantbrukarnas Riksförbund och Djursviks samhällsförening.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 146/07, Naturvårdsplan Torsås kommun

Arbetsutskottet beslutar 2006-12-05:
att påminna partigrupperna, Torsås Kustmiljögrupp och bygdegrupperna om synpunkter
på naturvårdsplanen för Torsås kommun,
att förlänga yttrande tiden till 2007-03-01.
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06
Yttrande med anledning av förslag till naturvårdsplan för Torsås kommun föreligger
från Alliansen i Torsås (c, m, kd, fp) och Torsås Kustmiljögrupp föreligger.
Förslag från Alliansen i Torsås är att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en
politisk arbetsgrupp som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när
viktiga frågetecken har klargjorts.
Yrkande
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till Alliansens
förslag med tillägget ”med tjänstemannabiträde”.
Mona Magnusson, m yrkar bifall till Alliansens förslag.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en politisk arbetsgrupp med tjänstemannabiträde som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när viktiga
frågetecken har klargjorts.
Kommunstyrelsen beslutar:
att partigrupperna utser en representant som ska medverka i den politiska arbetsgruppen,
att senast 2007-05-25 ska förslag inlämnas till kommunkansliet.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 146/07, Naturvårdsplan Torsås kommun
Yrkande
Att naturvårdsplanen revideras med:
•
•

•

•

Lokala miljömål lyfts ur dokumentet,
Sidan 8 Åtgärd: Jordbruksnäringen ska stödjas genom att skolor, vårdinrättningar,
restauranger etc, ges möjlighet att köpa in närproducerade råvaror ersätts med
Jordbruksnäringen ska stödjas inom ramen för kommunal upphandling,
Sidan 8 Åtgärd: Kommunen bör ta ett ansvar för ett levande landskap och bidra med
engagemang samt ekonomiska medel om kommunens ekonomi möjliggör detta, för
att värdena skall bestå eller återskapas ersätt med Kommunen bör ta ett ansvar för
ett levande landskap och bidra med engagemang, för att värdena skall bestå eller
återskapas
Sidan 27 Åtgärd: Hela området skall betas ersätts med Ambitionen är att området
ska betas eller slås.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att efter revidering anta naturvårdsplan för Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att anta naturvårdsplan för Torsås kommun.
----Exp till:
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 147/07
AU § 213/07
KF § 6/07
Motion – Gör Torsås till en fossilbränslefri kommun

07/KS0043

Ärendebeskrivning
Jessica Rydell och Lars Sjöholm, mp hemställer i en motion att Torsås kommun tar
fram en handlingsplan för hur och när kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun,
både inom sitt verksamhetsområde och som geografiskt område.
Kommunfullmäktige beslutar 2007-02-28:
Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Förslag på svar på motionen föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. Se vidare
aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att säga ja till motionen om att bli en fossilbränslefri kommun samt
att kommunen arbetar i enlighet med den plan som Regionförbundet antagit som syftar
till att regionen ska bli fossilbränslefri år 2030.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att säga ja till motionen om att bli en fossilbränslefri kommun samt
att kommunen arbetar i enlighet med den plan som Regionförbundet antagit som syftar
till att regionen ska bli fossilbränslefri år 2030.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 148/07
AU § 216/07
KS § 76/07
AU § 91/07
07/KS0040
Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007 – 2009
Ärendebeskrivning
Detta arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt syftar till att översiktligt
beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den
svenska vattenförvaltningen framtill år 2010. Vattenförvaltningen, som är det svenska
genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera
alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna
i Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla
vatten senast år 2015.
Vattenförvaltningen ska ge möjlighet för berörda att kunna delta i arbetet, genom att de
kan få information och kan lämna synpunkter på kvalitetskrav, åtgärdsprogram och
andra produkter som görs. Arbetsprogrammet beskriver de olika arbetsprocesserna,
tidsplaneringen, vilka formella beslut som kommer att tas och vilka produkter som ska
tas fram, när man kan delta i arbete och lämna synpunkter på innehållet i olika
beslutsunderlag.
Skriftliga synpunkter på Arbetsprogrammet ska ha inkommit senast 2007-08-01 till
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att inga erinringar föreligger mot upprättat arbetsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt 2007 – 2009.
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20
Yrkande
Lena Gustafsson, v yrkar att ärendet överlämnas till miljönämnden och
kustmiljögruppen för att inhämta synpunkter på arbetsprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20:
att överlämna ärendet till miljönämnden och kustmiljögruppen för att inhämta
synpunkter på arbetsprogrammet, inlämnas senast 2007-05-01 till kommunkansliet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 148/07, Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
2007 – 2009

Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Synpunkter från Torsås Kustmiljögrupp daterat 2007-04-19 föreligger.
Torsås Kustmiljögrupp har inget att erinra mot det upprättade arbetsprogrammet för
Södra Östersjöns vattendistrikt. Vill dock påpeka att de bör ingå bland de nätverk och
referensgrupper i Södra Östersjöns vattendistrikt som är nämnda på sidan 15 i arbetsprogrammet.
Synpunkter från miljöchef Jan Andersson och kommunekolog Kerstin Ahlberg daterat
2007-05-10 föreligger där det finns en otydlighet i vilken som är kommunens roll och
ansvar. Meddelar även att kommunen är mycket nöjda med Länsstyrelsen beredningssekretariat som informerat kommunen vid flera olika tillfällen. Intresse finns att bilda
vattenråd.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot det upprättade arbetsprogrammet för Södra Östersjöns
vattendistrikt 2007 – 2009.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger mot det upprättade arbetsprogrammet för Södra Östersjöns
vattendistrikt 2007 – 2009.
----Exp till:
Vattenmyndigheten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 149/07
AU § 210/07
Intresse för kommunala hyresgarantier

07/KS0115

Ärendebeskrivning
Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen föreslagit ett statligt bidrag till
kommuner som gått i borgen som säkerhet för enskilda hushålls skyldigheter, så kallade
kommunala hyregarantier.
Det är avsatt 100 miljoner kronor för detta ändamål. Statens bostadskreditnämnd, BKN,
föreslås fördela ramen och besluta om bidraget.
Bidraget utgår för hyresgarantier som lämnas till hushåll som har ekonomisk förmåga
att klara kostnaderna för ett eget boende, men som ändå har svårigheter att etablera sig
på bostadsmarknaden. Kommunens hyresgaranti ska omfatta minst 6 månadshyror.
Förutsatt att Riksdagen beslutar enligt regeringens förslag så kommer det statliga
bidraget att gälla hyresgarantier som kommunen lämnar från och med 2007-07-01.
Svar om intresse ska inlämnas till Statens Bostadskreditnämnd senast 2007-06-01.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att Torsås kommun inte är intresserad att lämna kommunala hyresgarantier.
Kommunstyrelsen beslutar:
att Torsås kommun inte är intresserad att lämna kommunala hyresgarantier.
----Exp till:
Statens Bostadskreditnämnd

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 150/07
AU § 209/07
07/KS0117
Ansökan om ekonomiskt stöd i samband med företagsetablering
Ärendebeskrivning
Magnus Nilsson och Tom Holmqvist, legitimerade ambulanssjuksköterskor med
specialistutbildning inom akut- och ambulanssjukvård ansöker om ekonomiskt stöd som
bidrag till deras arbete med att etablera och genomföra företagsidé med Rescue Life
SydOst.
Deras företagsidé är:
Att öka och sprida kunskap, handlingskraft och förståelse för ett snabbt och effektivt
ingripande med hjälpinsatser till människor som behöver hjälp i samband med akut
insjuknande eller vid ett olyckstillfälle.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att avstå från att lämna ekonomiskt stöd i samband med företagsetablering.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att lämna ekonomiskt stöd i samband med företagsetablering.
----Exp till:
Rescue Life SydOst

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 151/07
AU § 208/07
AU § 188/07
07/KS0095
Snabbare utbyggd infrastruktur ge bättre regional utveckling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet.
I trafikverkens förslag till revidering av befintliga investeringsprogram har de allra
flesta objekt, som länet är direkt berörd av borta. De är skjutna på framtiden.
Det kan medföra att den medvind som just nu blåser i länet kan vändas till motvind.
Genom att förskottera cirka 100 miljoner kronor i nödvändiga vägar och järnvägar
knyter vi ihop länet och skapar bra förutsättningar för snabba och säkra transporter. För
ytterligare 10 miljoner kronor kan vi få en internationell flygplats.
För att driva på processen att bygga ut infrastruktur för Kalmar läns bästa bör
regeringen få signaler från oss före sommaren. I maj lämnas svar på trafikverkens
förslag på reviderade planer för 2007 – 2015. I juni kommer liksom trafikverken, att
lämna ett förslag på hur kommande planeringsomgång bör utformas.
I september/oktober kommer regeringen att hålla hearings med anledning av planerna
för infrastruktur och i mars 2008 kommer nästa trafikpolitiska proposition.
Prioriterade objekt lokalt och regionalt i Kalmar län:
Kust till kustbanan
Stångådalsbanan
Tjustbanan
E22 genom Mönsterås
Väg 127 förbifart Målilla
Kalmar flygplats.
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-02:
att notera informationen från kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15
Regionförbundet i Kalmar län lämnar i samråd med samtliga tolv kommuner i länet och
Länsstyrelsen gemensamma yttrande över förslagen till reviderade långsiktiga
investeringsplaner för väg och järnväg. Se vidare aktbilaga.
Yttrande ska inlämnas senast 2007-05-18.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

Fortsättning § 151/07, Remiss av förslag till reviderade långsiktiga
investeringsplaner för väg och järnväg

Arbetsutskottet beslutar:
att ställa sig bakom förslaget på yttrande samt
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera delgivningen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 36 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 152/07
AU § 205/07
AU § 307/06
06/KS0177
Översiktlig bedömning av efterbehandlingskostnader för förorenad mark,
Torsås 2:50
Ärendebeskrivning
WSP Environmental har på uppdrag av Torsås kommun utfört en översiktlig bedömning
av kostnader för en efterbehandling av förorenade mark och grundvatten i anslutning till
betongplattan för doppning inom fastigheten Torsås 2:50.
WSP:s bedömning baseras på information som framkommit i utförda miljötekniska
markundersökningar. Redovisad kostnadsbedömning är utförd på relativt begränsad
information. Detta återspeglas i en osäkerhet i bedömningen. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50,
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget.
Kommunstyrelsen beslutar:
att Torsås kommun åtar sig kostnaderna för sanering av fastigheten Torsås 2:50,
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget.
----Exp till:
Kommunchef Tommy Nyberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 153/07
AU § 206/07
05/KS0034
Preliminär statsbidragsansökan för planering av vindkraft
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet.
Karlskrona och Torsås kommuner ansöker tillsammans hos Boverket om ett bidrag om
1,5 Mkr för planering av vindkraft.
Preliminär statsbidragsansökan för planering av vindkraft föreligger från arkitekt ClaesÅke Kindlund Karlskrona kommun och kommunchef Tommy Nyberg. Se vidare
aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig bakom inlämnad preliminär statsbidragsansökan.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom inlämnad preliminär statsbidragsansökan.
----Exp till:
Kommunchef Tommy Nyberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 154/07
AU § 211/07
05/KS0188
Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft,
Trolleboda-området
Ärendebeskrivning
Vattenfall AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för vindkraft inom allmänt vattenområde inom Trolleboda-området i Kalmrsund
omfattande en vindkraftpark med en effekt om cirka 150 MW inklusive därtill hörande
anläggningar och kringutrustning i vatten och på land. Vidare ansöker Vattenfall om
tillstånd att inom allmänt vattenområde lägga ner och bibehålla kablar från vindkraftverken till fastlandet samt mellan verken samt att utföra därtill erforderliga
anläggningsarbeten, allt i Karlskrona kommun i Blekinge län samt Torsås kommun i
Kalmar län.
Vattenfall uppger i ansökan att miljökonsekvensbeskrivning har baserats på att
vindkraftparken kommer att bestå av 30 stycken vindkraftverk med en effekt om
vardera 5 MW. Vattenfall anger att tillståndet inte bör begränsas i vad det avser antalet
verk, verkens storlek, inbördes placering och tekniska utformning.
Sammanfattningsvis anger Vattenfall att vindkraftparken inte kommer att innebära
några olägenheter för enskilda fastighetsägare och inte heller kommer att medföra
inskränkningar för det rörliga friluftslivet. Konsekvenserna för sjöfart, luftfart och fiske
bedöms som mycket små. Arbetena kommer att utföras med minsta möjliga påverkan på
miljö, fiske, friluftsliv, luftfart och sjöfart.
Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska lämnas skriftligt till Växjö
tingsrätt, miljödomstolen senast 2007-07-02. Målets diarienummer M 2415-06.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att inga synpunkter föreligger på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunstyrelsen beslutar:
att inga synpunkter föreligger på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
----Exp till:
Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 155/07
Anmälan av beslut i arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2007-05-05 och 2077-0515.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 40 av 42

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 41 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 156/07
Syskonen Johanssons Stipendiefond 2007

07/KS0086

Ärendebeskrivning
Vid ansökningstidens utgång 2007-05-04 hade 20 ansökningar inkommit.
Donationskommittén föreslår, med hänvisning till de av kommunstyrelsens antagna
urvalskriterier att tilldela följande stipendiater 4 000 kronor vardera:
Helén Nilsson Andersson
Mikael Håkansson
Lisa Rundgren
Therese Carlsson
Jessica Johansson
Mats Blomqvist

Karlskronavägen 36, Torsås
Allfargatan 50, Torsås
Hästmahult 206, Gullabo
Skruvemåla 128, Gullabo
Trollefjäll, Torsås
Rågvägen 8, Bergkvara

att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2007-06-12.
Kommunstyrelsen beslutar:
enligt donationskommitténs förslag.
----Exp till:
Samtliga stipendiater
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 42 av 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-30

KS § 157/07
07/KS0096
Länsgemensam inriktning med anledning av förslag till reviderade nationella
planer för väg- och järnvägsinvesteringar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet.
Regeringens, länens och kommunernas arbete med planering av infrastruktur och
trafikering följer ett rullande schema. Infrastrukturplanerna brukar omfatta cirka tio år
och revideras var tredje till femte år. Just nu pågår två parallella processer:
•
•

Revidering av befintliga planer 2010-2015.
Förberedelser för kommande planeringsomgång 2010-2019.

Kommunerna och Regionförbundet har fått Banverkets och Vägverkets förslag på
revidering av planen för 2004-2015 på remiss.
Trafikverkens förslag till investeringar i de reviderade planerna är mycket negativa
utifrån Kalmar läns perspektiv. Samtliga objekt som finns med för perioden 2008-2015
föreslås lyftas bort eller bli senarelagda i förslagen till reviderade väg- och
järnvägsplaner. De objekt som föreslås hamna utanför planperioden (genomförande
2016 eller senare) finns på E22, Kust till kustbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan.
Regionförbundets styrelse sammanträder 2007-06-14 och förslås då ta ställning till ett
samlat agerande gentemot regeringen avseende förskotteringen av de föreslagna
objekten och finansieringen av Kalmar Flygplats.
Regionförbundet kan administrera förskotteringen om förbundsordningen ändras, vilket
kräver beslut i kommunernas och landstingets fullmäktigeförsamlingar. Om så sker kan
Regionförbundet ta upp det lån som behövs och kommunerna betalar sin andel i form av
en avgift till Regionförbundet.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta under förutsättning att alla länets kommuner
ställer upp samt att alla objekten är med i den reviderade planen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut när beslutsunderlag kommer från
Regionförbundet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

