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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-09-04  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2007-09-04, 18.30 – 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  
 Görel Rydeen, tp 
 Bert Appert, tp  
 Ewy Svensson, m, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
 Marcus Johansson, c, ej tjänstgörande ersättare 
 Henrik Nilsson Bokor, s, ej tjänstgörande ersättare 
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef, § 186 
 Arne Wandin, statsarkitekt Vatten & Samhällsteknik AB, § 187 
  
Utses att justera Bert Appert  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-09-06 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 184 - 191

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

Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2007-09-04    
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-09-06 Datum för anslags 

nedtagande 2007-09-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 184/07             07/KS0168 
Komplettering av föredragningslistan med ärendet Områdesbestämmelser för 
vindkraft  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s initierar frågan om att komplettera 
föredragningslistan med ärendet Områdesbestämmelser för vindkraft. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet områdesbestämmelser för vindkraft ej tas upp för 
behandling vid kvällens sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att ärendet områdesbestämmelser för vindkraft tas 
upp för behandling och Håkan Algotssons, c yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat att ta upp ärendet för behandling vid kvällens sammanträde varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = att behandla ärendet vid kvällens sammanträde och nej = enligt 
Håkan Algotssons, c yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att ärendet Områdesbestämmelser för vindkraft tas upp för behandling 
vid kvällens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att komplettera kvällens föredragningslista med ärendet Områdesbestämmelser för  
     vindkraft. 
 
Reservation 
 
Alliansen (kd, m och c) reserverar sig mot beslutet. 
-----  
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KS § 185/07 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2007-08-21 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll 2007-08-21 till  
     handlingarna. 
----- 
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KS § 186/07 
AU § 292/07 
AU § 261/07 
AU § 218/07 
BB § 2/07 
KS § 64/07              07/KS0064 
Avsättning av pensionsskuld 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Göran Pettersson, Lars Karlsson och Alf Eriksson från SPP. 
 
Syftet med dagen är att ge beslutsfattarna en bra kunskapsgrund att stå på för 
kommande beslut i pensionsfrågan. 
 
Redovisning av pensionsskuld: 
 
• Pensionsskuld före 1998 tas upp som ansvarsförbindelse 
• Pensionsskuld från och med 1998 redovisas i balansräkningen 
• Premien redovisas som kostnad i resultaträkningen 
• Löneskatt vid pensionsutbetalning eller när premie betalas. 

 
Ansvarsförbindelse: 
 
Plus:         Minus: 
Belastar inte balansräkning   Ger inte en ”rättvisande” bild 
Ingen likviditet behövs innan 
utbetalning       Man skjuter problemen framför sig 
Låga kostnader      Svårt att motivera ett skatteuttag innan 
          Utbetalning är aktuell 
Balansräkningen – verksamheten: 
 
Plus:         Minus: 
Låga administrativa kostnader  Medlen är tillgängliga för andra ändamål 
Egen kontroll av tillgångarna  Ingen reell avkastning på skuldbeloppet 
Ingen avkastningsskatt    Pedagogiska problem – balanskravet 
 
Balansräkning – särskild förvaltning: 
 
Plus:         Minus: 
Möjlighet att påverka placeringen Nödvändigt med viss egen kompetens om  
          förvaltning 
Ingen avkastningsskatt    Medlen är tillgängliga för andra ändamål 
Låga administrativa kostnader 
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Fortsättning § 186/07, Avsättning av pensionsskuld 
 
Stiftelse: 
 
Plus:         Minus: 
Medlen kan endast användas  Stiftelsen betalar avkastningsskatt 
till pensioner 
Stiftelsen beslutar om förvaltningen 
Stiftaren har full insyn 
Relativt låga omkostnader 
Möjlighet att ta gottgörelse vid 
Pensionsutbetalning 
 
Försäkring – ovillkorad: 
 
Plus         Minus 
Försäkringsbolaget säker-   ”Återtag” ej möjligt 
ställer pensionslöftet 
Krymper balansräkningen   Avkastningsskatt 
Minskar risken för planerade  
ändringar av pensionsskulden 
 
Försäkring – villkorad: 
 
Plus:         Minus: 
Olika former av villkor för   Skulden tas upp i balansräkning 
utbetalning kan tillämpas 
Avsatta medel kan återvinnas  Avkastningsskatt 
Fri utformning 
 
Pensionsskuld – ansvarsförbindelsen 
Förändring mellan år 2005 och 2006 för Torsås kommun 
 
          Kronor 
Ingående balans 2006-01-01  92 285 000 
Räntejustering från 3 % till 2,5 %   7 291 000 
”Avskaffat” ädelbidrag      9 994 000 
Övrig förändring – ränta,  
indexering mm        1 776 000 
Utgående balans 2006-12-31     111 346 000 
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Fortsättning § 186/07, Avsättning av pensionsskuld 
 
Förslag lämnas av SPP på beslut: 
 
1. Övergång till premiebetalning för nyintjänande 
2. Inlösen i försäkring av aktuella avsättningar i balansräkning, inklusive individuell 

del 
3. Ta fram förslag till ”säkerställande” av befintlig ansvarsförbindelse 
4. Inventering av olika finansieringslösningar 
5. Redovisning av punkt 3 och 4 under april 2007. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam tackar för en intressant och givande 
eftermiddag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-01: 
 
att notera informationen.  
 
Budgetberedningens behandling 2007-05-22 
 
Vid dagens sammanträde utlämnas upprättat förslag av SPP på finansiell strategi för 
pensionsskulder för Torsås kommun. 
 
Budgetberedningen beslutar 2007-05-22: 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-05-29. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-29 
 
Ärendet föredrogs av Göran Pettersson och Alf Eriksson från SPP. 
 
Torsås kommun skuldför sina pensionsåtaganden, dels i balansräkningen dels som en 
ansvarsförbindelse. Det innebär att framtida skatteintäkter betalar framtida löpande 
pensionsutbetalningar. Om 10 till 20 år kan en ökad belastning antas då relativt många 
pensionärer ska ha sina pensioner utbetalda samtidigt som nya avsättningar ska göras. 
 
Torsås kommuns pensionsskuld 2006: 
 
Den totala pensionsskulden, inklusive löneskatt tas i bokslutet upp till 158,7 miljoner 
kronor fördelat på: 
 
Balansräkning = 20,3 miljoner kronor 
Ansvarsförbindelsen = 138,4 miljoner kronor. 
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Fortsättning § 186/07, Avsättning av pensionsskuld 
 
 
Pensionsskuld i balansräkningen: 
 
Avgiftsbestämd del = 9 090 000 kronor 
Förmånsbestämda ålderspensioner = 2 878 000 kronor 
Övrigt = 4 330 000 kronor 
(Exklusive löneskatt). 
 
Aktivitet             Tidpunkt 
 
Avsättningar för det individuella valet från 98/99  
ställs till de anställdas förfogande      Mars 2008 
- En omvalsomgång med information till anställda November 2007  
 
Premier betalas för den förmånsbestämda ålders- 
pensioner             September 2007 
 
Inlösen av övriga avsättningar i balansräkningen  Kvartal 1 2008 
 
Ansvarsförbindelsen ska vara inlöst eller täckas av 
medel avsatta till särskild förvaltning motsvarande 
lägst 40 % av pensionsskulden       2015 
 
Genomgång av övervärden i vissa anläggnings- 
tillgångar             Oktober 2007 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram förslag på finansiering på  
     avsättningen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets sammanträde i augusti 2007 samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-07 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
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Fortsättning § 186/07, Avsättning av pensionsskuld 
 
 
Förslag till beslut föreligger från ekonomichefen: 
 
att befintlig pensionsskuld i balansräkningen ska lösas upp genom att premier betalas 
för den förmånsbestämda ålderspensionen och att avsättningar för det individuella valet  
från 1998 och 1999 ställs till de anställdas förfogande i mars 2008, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likviditetsöverskott och vid behov även 
medel från pensionsförvaltning i KLP, 
 
att den förmånsbestämda pensionen ska tryggas genom premieinbetalning, 
 
att frågan om inlösen av del av pensionsskuld som nu är upptagen som en 
ansvarsförbindelse får hanteras vid varje års budgetarbete samt 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att för Torsås kommuns räkning underteckna 
erforderliga handlingar i detta ärende. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-08-21. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-21 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
 
Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till ekonomichefens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-08-21: 
 
att befintlig pensionsskuld i balansräkningen ska lösas upp genom att premier betalas 
     för den förmånsbestämda ålderspensionen och att avsättningar för det individuella 
     valet  från 1998 och 1999 ställs till de anställdas förfogande i mars 2008, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likviditetsöverskott och vid behov även 
     medel från pensionsförvaltning i KLP, 
 
att den förmånsbestämda pensionen ska tryggas genom premieinbetalning, 
 
att frågan om inlösen av del av pensionsskuld som nu är upptagen som en  
     ansvarsförbindelse får hanteras vid varje års budgetarbete samt 
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Fortsättning § 186/07, Avsättning av pensionsskuld 
 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att för Torsås kommuns räkning underteckna 
     erforderliga handlingar i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-09-04 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att befintlig pensionsskuld i balansräkningen ska lösas upp genom att premier betalas 
     för den förmånsbestämda ålderspensionen och att avsättningar för det individuella 
     valet  från 1998 och 1999 ställs till de anställdas förfogande i mars 2008, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likviditetsöverskott och vid behov även 
     medel från pensionsförvaltning i KLP, 
 
att den förmånsbestämda pensionen ska tryggas genom premieinbetalning, 
 
att frågan om inlösen av del av pensionsskuld som nu är upptagen som en  
     ansvarsförbindelse får hanteras vid varje års budgetarbete samt 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att för Torsås kommuns räkning underteckna 
     erforderliga handlingar i detta ärende. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 187/07 
AU § 304/07             07/KS0168 
Områdesbestämmelser för vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-08-27 § 108 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt 
byggnadsnämnden att upprätta områdesbestämmelser för vindkraft öster om väg E22 för 
Torsås kommun. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens beslut. 
 
Håkan Algotsson, c och Hans-Olof Berg, c yrkar att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg att utreda frågan om vad det innebär samt lämpligheten att utföra en 
områdesbestämmelse för vindkraft, innefattande även en kostnadsberäkning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan 
Algotssons, c och Hans- Olof Bergs, c yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestams, s yrkande att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta 
områdesbestämmelser för vindkraft öster om väg E22 för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att om möjligt bjuda in statsarkitekt Arne Wandin till kommunstyrelsens sammanträde 
     2007-09-04, 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta områdesbestämmelser för vindkraft öster  
      om väg E22 för Torsås kommun, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Hans-Olof Berg, c reserverar sig mot beslutet samt mot 
omedelbar justering av paragrafen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-09-04 
 
Statsarkitekt Arne Wandin föredrar ärendet. 
 
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera 
mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper.  
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Fortsättning § 187/07, Områdesbestämmelser för vindkraft 
 
Områdesbestämmelserna gör det möjligt för kommunen att förhindra olämpliga 
förändringar och att garantera en önskvärd utveckling av markanvändning och 
bebyggelse. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av ärendet för att kompletteras med en 
kostnadsberäkning. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att uppdra åt byggnadsnämnden 
att upprätta områdesbestämmelser för vindkraft öster om väg E22 för Torsås kommun. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att uppdra åt 
byggnadsnämnden att upprätta områdesbestämmelser för vindkraft öster om väg E22 för 
Torsås kommun med komplettering inom ej planlagt område. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.35 och återupptas igen klockan 19.45. 
 
Alliansen (c, kd och m) yrkar att ärendet återremitteras för att inhämta yttrande från 
partigrupperna samt kompletteras med en kostnadsberäkning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp 
yrkande att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta områdesbestämmelser för 
vindkraft öster om väg E22 för Torsås kommun med komplettering inom ej planlagt 
område och Alliansens yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestam,s och Bert Apperts, tp yrkande och  
nej  = enligt Alliansens yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta områdesbestämmelser för vindkraft öster  
      om väg E22 inom ej detaljplanlagt område för Torsås kommun. 
 
Reservation 
 
Alliansen (c, kd och m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, Bilaga 1. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 188/07 
AU § 301/07   
AU § 267/07             07/KS0142 
Redovisning bussbiljetter till gymnasieelever vårterminen 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-17 § 14 att Korrespondensgymnasiet och 
Mjölnerskolan ska redovisa utlämnade bussbiljetter till gymnasieelever, terminsvis till 
kommunstyrelsen. 
 
Korrespondensgymnasiet har under vårterminen 2007 lämnat ut totalt 524 stycken och 
Mjölnerskolan totalt 850 stycken. 
 
Finansiering av bussbiljetter sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 71101, 
aktivitet 089. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att till nästa arbetsutskotts sammanträde 2007-08-21 redovisa kostnaden för redovisade  
     bussbiljetter under vårterminen 2007. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-21 
 
Kostnader för inköpta bussbiljetter för vårterminen 2007 är 43 400 kronor för 
Korrespondensgymnasiet och 75 726 kronor för Mjölnerskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2003-03-09 § 25 att bilda en arbetsgrupp med företrädare 
från kommunstyrelsen, Håkan Algotsson, Hans-Olof Berg och Roland Swedestam och 
ledamöter från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Arbetsgruppen bildas för att ta fram förslag till organisation och rekryteringsåtgärder för 
att trygga elevunderlaget i våra skolor. 
 
I kommunstyrelsens protokoll 2004-04-06 § 45 redovisas att Håkan Algotsson har 
tillsammans med skolchef Kerstin Mattsson, rektorerna Lars-Peter Gustafsson Korre- 
spondensgymnasiet och Jan-Erik Grimbe Mjölnerskolan utarbetat ett förslag att erbjuda 
eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan en gratis bussresa i veckan till 
Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-17 § 14 att eleverna på Korrespondensgymnasiet 
och Mjölnerskolan erbjuds en gratisbiljett per vecka till Kalmar eller Karlskrona samt 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetramar. 
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Fortsättning § 188/07, Redovisning bussbiljetter till gymnasieelever vårterminen 
2007 
 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp och Irma Folkesson, c, yrkar 
att fria bussbiljetter till eleverna på Mjölnerskolan upphör och istället satsas på 
fritidsverksamheten för eleverna i kommunen. 
 
Hans-Olof Berg, c yrkar att fria bussbiljetter till eleverna på Korrespondensgymnasiet 
och Mjölnerskolan bibehålls. 
 
Vid av ordförande ställd propositionen mellan Roland Swedestams, s med fleras 
yrkande och Hans-Olof Bergs, c yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Roland Swedestams, s med fleras yrkande att upphöra med fribiljetter till eleverna på 
Mjölnerskolan och istället satsa på fritids- verksamheten för eleverna i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphöra med fribiljetter till eleverna på Mjölnerskolan och istället satsa på fritids- 
      verksamheten för eleverna i kommunen, 
 
  att notera redovisningen av utlämnade busskort under vårterminen 2007. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-09-04 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s, Lena Gustafsson, v och Bert Appert, tp yrkar att fria bussbiljetter 
till eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan upphör. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphöra med fribiljetter till eleverna på Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan 
     och istället satsa på fritidsverksamheten i kommunen, 
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att återkommer med förslag på fritids-  
      verksamhet inom ramen av cirka 300 000 kronor,  
 
  att notera redovisningen av utlämnade busskort under vårterminen 2007. 
-----  
Exp till: 
Korrespondensgymnasiet och Mjölnerskolan 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 189/07 
AU § 293/07 
AU § 243/07             07/KS0131 
Lägesrapport markförvärv av Adolfssonska tomten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg ger en lägesrapport i ärendet gällande Adolfssonska 
tomten i Applerum, Torsås. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp och Hans-Olof Berg, c yrkar att det preliminära exploateringsavtalet 
samt den tekniska beskrivning tillställs samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillställa samtliga ledamöter i kommunstyrelsen det preliminära exploateringsavtalet  
     samt den tekniska beskrivning som föreligger, 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
-----   
Exp till: 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen 
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KS § 190/07             07/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från ledningsgruppens möte i Polen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
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KS § 191/07 
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2007-08-07 och 2007-08-21. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----   
 
 


