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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2007-10-02, 18.30 – 20.15  
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Irma Folkesson, c  
 Håkan Algotsson, c  
 Lena Gustafsson, v  
 Görel Rydeen, tp 
 Bert Appert, tp   
 Christer Andersson, fp tjänstgörande ersättare för Marie Jansson 
 Ewy Svensson, m tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
 Marcus Johansson, c tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg 
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 193 - 202 
   
   
  
  
Utses att justera Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-10-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 192 - 212

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

Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2007-10-02   
    
Datum för anslags  
uppsättande  2007-10-05 Datum för anslags 

nedtagande 2007-10-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 192/07 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2007-09-04 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll 2007-09-04 till 
handlingarna. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 193/07 
AU § 327/07             07/KS0156 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 194/07 
AU § 328/07             07/KS0157 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 195/07 
AU § 329/07             07/KS0158 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 196/07 
AU § 330/07             07/KS0159 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 31 augusti 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, ordförande Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-08-31 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
      2007-01-01 – 2007-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
      2007-01-01 – 2007-08-31. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 197/07 
AU § 322/07             07/KS0177 
Finansrapport per den 31 augusti 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari – augusti 2007. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
att notera finansrapporten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 198/07 
AU § 323/07             07/KS0160 
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 3,6 Mkr det vill 
säga 0,6 Mkr sämre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-02 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att uppdra åt personalchef Per Lindberg att inför 
kommunstyrelsen redovisa: 
 
• Personalkostnader i förhållande till budget, nämndsvis 
• Kostnader i förhållande till personalrekryteringssituationen 
• Vad görs för att motverka kostnadsstegringen i fyllnadstids- och övertidskostnader? 
• Bemanningsstrategier som exempel årsarbetstid mer mera. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in personalchef Per Lindberg till kommunstyrelsens nästa sammanträde för en  
     redovisning av Lena Gustafssons, v tilläggsyrkande . 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
-----  
Exp till: 
Personalchef Per Lindberg 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2007-10-02   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
KS § 199/07             07/KS0160 
Gemensam period för uppföljning av delårsbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB:s uppföljning av delårsbokslut innefattas 
idag av perioden mellan 1 januari till 30 augusti medan Torsås Bostads AB, Torsås 
Fastighets AB och Bergkvara Hamn & Stuveri AB har 1 januari till 30 juni. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppföljning för delårsbokslut för Torsås kommun och samtliga bolag ska innefatta  
     perioden mellan 1 januari till 30 juni. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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AU § 200/07 
AU § 324/07             07/KS0178 
Införande av resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
I delårsbokslut 2007 har barn- och utbildningsnämnden i sin ekonomiska utvärdering 
upptagit 1,9 Mkr i budgetunderskott för utbetald särskild avtalspension. Detta för att 
lösa övertaligheten i grundskolan på grund av besparingskraven. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen  2007-10-02   
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KS § 201/07 
AU § 325/07               07/KS0179 
VA-verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Riksdagen antog 2006 en ny lag om allmänna vattentjänster. Lagstiftningen ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten från och med redovisningsåret 2007 ska 
särredovisas från annan verksamhet. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttagen inte 
blir för högt över tiden. Pågår arbete med att inför bokslut 2007 särredovisa VA-
verksamheten i egen resultat- och balansräkning. 
 
Budgetramar 2007 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Kommunstyrelsen får från och med 2007 ”betalt” för overheadkostnader såsom 
personal- och ekonomiavdelning, televäxel med mera, totalt 500 Tkr. Kommun- 
styrelsens ram sänks motsvarande, annars får man pengarna två gånger. 
 
Tekniska nämndens ram för skattefinansierad verksamhet ökas med 500 Tkr för att 
täcka kostnader inom gata/park. 
 
Budgetramar 2008 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Tekniska nämnden får två budgetramar för 2008. En för skattefinansierad verksamhet 
och en för taxefinansierad verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens ram sänks jämfört med tidigare beslutad ram med 500 Tkr. Tekniska 
nämndens ram ökas med motsvarande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-19: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park, 
 
att tekniska nämnden får två budgetramar för 2008, en för skattefinansierad verksamhet  
     och en för taxefinansierad verksamhet, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för 2008 sänks med 500 Tkr samt att tekniska  
     nämndens budgetram ökas med motsvarande. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 26   
 Sammanträdesdatum 
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Fortsättning § 201/07, VA-verksamheten 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park, 
 
att tekniska nämnden får två budgetramar för 2008, en för skattefinansierad verksamhet  
     och en för taxefinansierad verksamhet, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för 2008 sänks med 500 Tkr samt att tekniska  
     nämndens budgetram ökas med motsvarande. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
Tekniska nämnden 
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KS § 202/07 
AU § 310/07 
KS § 169/07               
AU § 227/07 
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 2007-05-02: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Följande regler gäller för avyttring och kassation av kommunal lös egendom som 
organisationen själv inte längre har behov av. 
 
Egendomen av lågt värde ska tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
 
Lågt värde = halvt basbelopp. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner eller liknande, skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stor ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. 
 
Beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive nämnds 
delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av närmaste chef. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 202/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nytt förslag till regler för avyttring och kassation om kommunal lös egendom föreligger 
från ekonomichef Kent Frost. 
 
I första hand skall lös egendom användas inom den egna nämndens område. Vem som 
ansvarar för detta och vem som man ska vända sig till regleras i nämndens delegations-
ordning. 
 
I andra hand ska kommunens övriga verksamheter erbjudas egendomen. Vem som 
ansvarar för detta och vem man ska vända sig till regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Övrig egendom av lågt värde skall tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
Vågen skall en gång per år redovisa vilken egendom som man fått in från de olika 
verksamheterna. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner och liknande skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stort ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. Detta skall 
även anmälas till ekonomichefen. 
 
All beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av enhetschef eller 
motsvarande. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 202/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-04: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 203/07 
AU § 309/07 
KS § 239/06  
AU § 111/06            Dnr 06/KS0091 
Markförsäljning del av Torsås 4:2, 3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-11-28 § 239 att godkänna förslag på köpekontrakt 
mellan Torsås kommun och Janis Lindström på del av fastigheten Torsås 4:2, 3, till en 
kostnad av 30 000 kronor. 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson har 2007-08-27 kontaktat Janis Lindström med anledning 
av att tecknat avtal inte undertecknats samt att köpeskillingen inte reglerats. 
Överenskommelse har skett med Janis Lindström att upphäva kommunstyrelsens beslut 
2006-11-28 § 239. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-04: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2006-11-28 § 239. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2006-11-28 § 239. 
----- 
Exp till: 
Janis Lindström 
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KS § 204/07 
AU § 306/07 
AU § 270/07             07/KS0147 
Fritidsgårdslokalen i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-06-11 § 52 att tillskapa ett musikhus i Torsås 
genom byggnation i TM:s lokaler. Fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra läggs ner. 
 
Nämnden ingår vidare till kommunstyrelsen med hemställan om att fritidsgårdslokalen i 
Söderåkra säljs till Söderåkra AIK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04  skolchef JanEric Assarsson   
     och kultur- och fritidsnämndens presidium med anledning av hemställan om att  
     fritidsgårdslokalen i Söderåkra säljs. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Skolchef JanEric Assarsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus 
Holmebrant och fritidsgårdsansvarig Anders Adelgren redogör för kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2007-06-11 § 52 om hemställan till kommunstyrelsen att sälja 
fritidsgårdslokalen i Söderåkra. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-04: 
 
att tillsvidare avvakta med en försäljning av fritidsgårdslokalen i Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillsvidare avvakta med en försäljning av fritidsgårdslokalen i Söderåkra. 
-----  
Exp till: 
Lillemor Arvidsson, SAIK 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 205/07 
AU § 305/07 
AU § 269/07             06/KS0005 
Besparing efter omorganisation inom kultur och fritidsförvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur – och fritidsnämnden beslutar 2007-06-11 § 56 att begära in en redovisning från 
kommunstyrelsen över vilken besparing som den nya organisationen med gemensam 
förvaltningschef för barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen inne- 
burit jämfört med den tidigare organisationen. 
 
I samband med gemensam förvaltningschef omregleras Karin Seebass tjänst som 
bibliotekarie till en tjänst som enhetschef för kultur och fritid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04  skolchef JanEric Assarsson   
     och kultur- och fritidsnämndens presidium för att inför arbetsutskottet redovisa  
     besparing efter omorganisation. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Skolchef JanEric Assarsson och kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus 
Holmebrant redovisar den besparing som blivit efter ny organisationen med gemensam 
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Enligt skolchefen är besparingen 166 000 kronor (skillnaden mellan att nyanställa en 
kultur- och fritidschef 512 000 kronor per år och före kulturchef 345 000 kronor per år). 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-04: 
 
att notera informationen från skolchef JanEric Assarsson och kultur- och 
     fritidsnämndens ordförande Magnus Holmebrant. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 206/07 
AU § 316/07             08/KS0001 
Sammanträdestider 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2008 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  15, 29   Augusti   5, 26 
Februari  12, 26   September  9, 23 
Mars   11, 25   Oktober   14, 28 
April   8, 22   November   11, 25 
Maj   13, 27   December   9 
Juni   10 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast onsdag veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  22    Augusti   19 
Februari  19    September  16 
Mars   18    Oktober   21 
April   15    November   18 
Maj   20    December   15 
Juni   24 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  8    Augusti   12 
Februari  5    September  2 
Mars   4    Oktober   7 
April   1    November   4 
Maj   6    December   2 
Juni   3 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 206/07, Sammanträdestider 2008 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari  30    September  24 
Februari  27    Oktober   22 
Mars   26    November   26 
April   23    December   16 
Maj   28  
Juni   17  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 26 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-09-04: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för arbetsutskottet, personalutskottet 
  samt kommunstyrelsen,  
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att meddela övriga nämnder att upprätta och 
     anta sammanträdestider för 2008,  
 
att överlämna antagna sammanträdestider till kommunkansliet för sammanställning av  
     samtliga nämnders sammanträden under 2008. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för arbetsutskottet, personalutskottet 
  samt kommunstyrelsen,  
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att meddela övriga nämnder att upprätta och 
     anta sammanträdestider för 2008 samt  
 
att överlämna antagna sammanträdestider till kommunkansliet för sammanställning av  
     samtliga nämnders sammanträden under 2008. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
-----  
Exp till: Kommunfullmäktige 
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KS § 207/07 
PU § 50/07 
AU § 173/07 
KF § 28/07              07/KS0085 
Medborgarförslag – Gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering 
att Torsås kommun bör införa som komplettering till nuvarande 25-årsgratifikation åt 
anställda i Torsås kommun, ytterligare en gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-03-28: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till personalutskottet för beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-02 
 
Personalutskottet beslutar 2007-08-14 § 50 att kommunens policy för uppvaktningar 
kompletteras med ”Hedersgåva vid 40 år i kommunens tjänst. Gåva bestående av 
speciellt framtagen keramikljusstake/skål. Hedersgåvan överlämnas av Kommun-
fullmäktige under december månad i samband med en måltid”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunens policy för uppvaktningar kompletteras i enlighet med personal-  
     utskottets förslag till beslut 2007-08-14 § 50. 

     ---- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 208/07             07/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att en genomgång av delegationsordning 
gemensamt inom samtliga nämnder pågår tillsammans med ekonomichef Kent Frost och 
personalchef Per Lindberg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 209/07 
Anmälan av beslut i arbetsutskottet och personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2007-09-04, 2007-09-19 och personalutskottet  
2007-09-11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
-----  
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KS § 210/07             07/KS0131 
Adolfssonska tomten i Applerum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp initierar frågan gällande beslutsprocessen på Adolfssonska 
tomten med anledning av artikel i tidningen Barometern. 
 
I artikeln framgår att ”Bostadsprojektet på den Adolfssonska trädgårdsmästeritomten i 
Torsås handläggs just nu av Länsstyrelsen”. 
 
Anledning till att Länsstyrelsen handlägger ärendet, hänger samman med planerna för 
en konstgjord sjö. Alla massor som grävs bort kan komma att användas som täckmassor 
på Hallagärde sopstation inför slutavveckling. 
 
Kommunchef Tommy Nybergs bedömning är att ställningstagande i ärendet kan ske 
under november – december och därefter till i Kommunfullmäktige i januari 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 211/07             07/KS0124 
Inte tjänstgörande ersättare yttranderätt vid sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp önskar ett förtydligande av Kommunfullmäktiges beslut  
2007-06-12 § 72, att under mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande 
ersättare yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i 
protokollet. 
 
En icke tjänstgörande suppleant har givits ingen förslagsrätt och får ej delta i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam att förtydliga  
     Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-12 § 72 för berörda nämnder och  
     ledningsgruppen. 
-----  
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KS § 212/07               07/KS0012 
Cirkus Skratt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lena Gustafsson, v ifrågasätter upphandlingen av Cirkus Skratt. 
 
Cirkus Skratt är Sveriges största och Nordens näst största ambulerande cirkus med plats 
för hela 1 400 personer. Cirkusen kostar normalt cirka 200 000 kronor att köpa, men en 
överenskommelse med Torsås kommun innebar att man endast behöver betala 40 000 
kronor. 
 
Kommunchefen tar beslut att tacka ja med utgångspunkt av att det är bra för Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
 
 
 


