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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-02-05. 18.30 – 20.00  
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Peter Ludvigsson, s  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Mona Magnusson, m  
 Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
 Bert Appert, tp  
 Marcus Johansson, c, tjänstgörande ersättare för Irma Folkesson 
 Henrik Nilsson - Bokor, ej tjänstgörande ersättare  
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Kerstin Ahlberg 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2008-02-06 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 20 - 41 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Kerstin Ahlberg  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2008-02-05    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-02-07  Datum för anslags 
nedtagande 

2008-02-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 20/08     
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-01-08 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 21/08             
AU § 4/08            08/KS0008 
Beslutsattestanter 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2008-01-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2008-01-01: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef         Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef         Kent Frost     Tommy Nyberg 
113  Personalchef         Per Lindberg      Tommy Nyberg 
115  Turistansvarig        Stine Breum-Appelqvist   Tommy Nyberg 
116  Kostchef          Ann Eklund     Tommy Nyberg 
117  Säkerhetssamordnare      Ulrika Widell     Tommy Nyberg 
119  Verksamhetsan- 
   svarig Vågen         Ann-Britt Mårtensson  Hans Gustafsson 
1102  Kansliadministratör       Yvonne Nilsson    Tommy Nyberg 
 
Balanskonto 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef         Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef          Kent Frost     Tommy Nyberg 
1121  Redovisningsekonom      Kent Frost     Tommy Nyberg 
1122  Ekonomiassistent, 
   kassa/bank         Kent Frost     Tommy Nyberg 
1124  Ekonomiassistent, 
     remittering          Kent Frost     Tommy Nyberg 
1132  Personalassistent        Carina Johansson   Birgitta Eriksson 
                   Mona Magnusson 
                   Per Lindberg 
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Fortsättning § 21/08, Beslutsattestanter 2008 
 
Fortsättning Balanskonto 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
 1133  Löneassistent- 

befattning 1    Birgitta Eriksson    Carina Johansson 
               Mona Magnusson 
               Per Lindberg 
               

1134 Löneassistent- 
befattning 2    Mona Magnusson   Birgitta Eriksson 
               Carina Johansson 
               Per Lindberg 
 

912  Finansförvaltning  Kent Frost     Tommy Nyberg 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2008-01-01. 
-----  
Exp till: 
Berörda attestanter 
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KS § 22/08 
AU § 21/08           08/KS0028 
Undertecknande av kommunens likvida medel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med ändring av kommunstyrelsen 1995-01-10, § 11, utse följande tjänstemän på 
kommunledningskontoret att på kommunens vägnar, två i förening, utfärda anvisningar 
på kommunens bank- och postgiroräkningar, internetöverföringar mellan kommunens 
bankkonto och postgirokonton, underteckna värdepostförsändelser, checkar och 
postväxlar.  
 
Underteckna momsredovisningar, underteckna kvitton på kontanta medel, var för sig. 
 
Ekonomichef Kent Frost 
Ekonom Torsten Karlsson 
Redovisningsekonom Anette Olsson 
1:e ekonomiassistent Liss-Britt Engström till och med juli 2008  
Ekonomiassistent Inga-Lill Wallin 
Telefonist/receptionist Berit Sjöberg 
Ekonomiassistent Inger Petersson 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse föreslagna tjänstemän att underteckna kommunens likvida medel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse föreslagna tjänstemän att underteckna kommunens likvida medel. 
-----  
Exp till: 
Berörda attestanter  
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KS § 23/08 
AU § 9/08            07/KS0032 
Förvärv av tomt på Adolfssonska tomten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl Sigfridsson frågar i en skrivelse till kommunstyrelsen om när den tomt som han 
enligt avtal med kommunen har rätt att förvärva på den Adolfssonska fastigheten är 
tillgänglig för byggnation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbete pågår med planläggning av Adolfssonska tomten och förslag på hur denna  
     skall användas till, tas fram så snart det är möjligt. Oavsett vilken lösning kommunen  
     väljer avser vi att stå fast vid den tomtkö som finns och att de som finns i tomtkön  
     skall erbjudas tomter i turordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbete pågår med planläggning av Adolfssonska tomten och förslag på hur denna  
     skall användas till, tas fram så snart det är möjligt. Oavsett vilken lösning kommunen  
     väljer avser vi att stå fast vid den tomtkö som finns och att de som finns i tomtkön  
     skall erbjudas tomter i turordning. 
-----  
Exp till: 
Carl Sigfridsson 
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KS § 24/08 
AU § 6/08            08/KS0016 
Kontrakt för leverans av fjärrvärme, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kontrakt för leverans av fjärrvärme föreligger mellan Torsås Fjärrvärmenät AB och 
Torsås kommun gällande fastighet Torsås 5:100. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta Torsås 5:100 till fjärrvärmenätet i Torsås kommun, 
 
att godkänna kontrakt för leverans av fjärrvärme mellan Torsås Fjärrvärmenät AB 
     och Torsås kommun gällande fastighet Torsås 5:100, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna kontraktet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ansluta Torsås 5:100 till fjärrvärmenätet i Torsås kommun, 
 
att godkänna kontrakt för leverans av fjärrvärme mellan Torsås Fjärrvärmenät AB 
     och Torsås kommun gällande fastighet Torsås 5:100, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna kontraktet.  
-----  
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät 
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KS § 25/08 
AU § 10/08 
AU § 232/07 
KS § 81/07 
AU § 110/07 
AU § 60/07 

AU § 37/07 
KF § 185/06 

KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06            06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
           exklusive moms    inklusive moms 
Timtaxa               350:-                  437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006. 
 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom 
Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
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Fortsättning § 25/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp med instämmande av 
Roland Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny 
beredning gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 
13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens 
förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan 
för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i 
ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-12-05 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 25/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Magnus Nilsén, m och Jan-Erik Blomberg, kd 
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkans Algotssons, c med instämmande av  
Magnus Nilséns, m och Jan-Erik Blombergs, kd yrkande och Roland Swedestams, s 
med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt tekniska 
nämndens förslag avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat enligt Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp att yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och 
Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom c-gruppen, moderaterna, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 § 185 har inlämnats av 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening och Willy Svensson. 
 
Föreläggande från Länsrätten i Kalmar län föreligger. Svar ska vara Länsrätten tillhanda 
senast 2007-01-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhör om förlängd yttrande tid hos  
     Länsrätten samt att sammanställa ett svar till Länsrätten. 
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Fortsättning § 25/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Arbetsskottets behandling 2007-02-06 
 
Beslut 2007-01-25 från Länsrätten i Kalmar föreligger där Länsrätten avvisar inlämnat 
överklagande från Norrgårdens Samfällighetsförening. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s 
och kommunchef Tommy Nyberg samt från Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, 
m. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till sitt egna och 
kommunchef Tommy Nybergs yttrande. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till sitt egna och Mona Magnussons, m yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Tommy 
Nybergs yrkande och Håkan Algotsson, c och Mona Magnussons yrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, c och Tommy Nybergs yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Tommy Nybergs yrkande och 
nej = Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster och 2 
nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att godkänna Roland Swedestam, s och 
Tommy Nybergs upprättade förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Tommy Nybergs 
     upprättade yttrande som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Föreläggande 2007-02-27 föreligger från Länsrätten i Kalmar att tillfälle ges att yttra sig 
avseende kommunens självkostnader för området. Yttrande ska vara Länsrätten 
tillhanda senast 2007-03-27 med målnummer 42-07. 
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Fortsättning § 25/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Dom daterad 2007-06-04 föreligger från Länsrätten i Kalmar län, där Länsrätten 
upphäver, med bifall till överklagande, Torsås Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 
§ 185. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s och Bert Appert, tp yrkar bifall till att sända in förslag till yttrande 
för att under tiden kunna komplettera ärendet. 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkar att vidhålla tekniska nämndens 
tidigare beslut 2006-12-04 § 165 om oförändrad taxa. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts 
bifallsyrkande och Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande att vidhålla 
tekniska nämndens tidigare beslut finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-01-15 
 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening överklagar kommunstyrelsens beslut 2007-11-28, 
gällande fast del av brukningsavgifter för gemensamhetsanläggningar för 
fritidsområden. Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening återkallar sitt överklagande. 
 
Länsrätten i Kalmar län beslutar 2007-12-28 att avskriva målet. 
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Fortsättning § 25/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Kammarrätten i Jönköpings domslut daterad 2007-12-20 föreligger, där Kammarrätten 
upphäver Länsrättens dom och fastställer Kommunfullmäktiges i Torsås kommuns  
beslut 2006-12-18 § 185. 
 
Skrivelse daterad 2008-01-02 föreligger från ordförande Rune Gunnarsson i Kroka-
Påbonäs samfällighetsförening. 
 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening avser att lyfta frågan om överlämnande av sin 
VA-anläggning till kommunen på deras årsmöte i maj. För att kunna ta ställning till 
alternativet fortsatt drift i egen regi eller eventuellt överlåtande av anläggningen till 
kommunen så vill samfällighetsföreningen efterhör om Torsås kommun har intresse för 
övertagande och i så fall vilka villkor som kommer att gälla för ett övertagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15: 
 
att överlämna skrivelsen från Kroka-Påbonäs samfällighetsförening till tekniska  
     nämnden för utredning och ställningstagande. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Kammarrätten i Jönköpings dom daterad 2007-12-20.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Kammarrätten i Jönköpings dom daterad 2007-12-20.  
----- 

  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 30   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-02-05   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
KS § 26/08 
AU § 16/08           08/KS0026 
Företagsbesök 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föreslår att kommunstyrelsens 
ledamöter under våren 2008 ska under en hel dag besöka några företag i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg upprättar ett förslag på företagsbesök i kommunen, 
     som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-05. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens ledamöter ska under en hel dag, 2008-03-27 besöka olika företag  
      i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-02-05 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår följande företag: 
 
• Södra Timber 
• Viking Toys 
• Samhall 
• Svensk Entreprenad 
• Blomlöfs Rökeri 
• Dackebygdens Farmartjänst 
• Söderåkra Snickerifabrik 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar, att inför kommande företagsbesök ska även innehålla besök i 
kommunens egna verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ledamöter ska under en hel dag, 2008-03-27 besöker företag 
     enligt förslag från kommunchefen samt att kallelse utsändes till ledamöterna inför  
     besöken, 
 
att inför kommande företagsbesök ska även innehålla besök i kommunens egna  
     verksamheter. 
-----  
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KS § 27/08 
AU § 39/08           07/KS0019 
Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet. 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk 
marken som ligger öster om nuvarande verksamhet, del av fastigheten Torsås 2:4, 2:8 
och 26:2. Detaljplanen förslår att Verkstadsgatan stängs av för genomfartstrafik och 
trafikmatning till Motoman Robotics Europé AB samt intilliggande verksamhetr i stället 
sker söderifrån. Ny vändplan anläggs på Verkstadsgatan samt Spångatan i norra delen 
av planområdet. 
 
Planförslaget har under tiden 2007-01-22 – 2007-02-09 varit föremål för samråde enligt 
PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Utställning har skett under tiden 2007-09-28 – 2007-10-22, varvid 2 skriftliga yttranden 
med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens utlåtande daterat 
2007-12-03.  
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 212 att godkänna upprättat utlåtande daterat 
2007-12-03 och ta det som sitt eget samt att sända detaljplanen till Kommunfull- 
mäktige för antagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/08 
AU § 38/08           08/KS0235 
Detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nu aktuella detaljplanen är belägen i Bergkvara samhälle och omfattar fastigheterna 
Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1. Detaljplaneförslaget finns utställt för 
granskning från och med 2008-01-18 till och med 2008-02-15 enligt reglerna i Plan och 
bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §. 
 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett större lager till Handelsbolaget i 
Bergkvara AB. För detta behöver handelsfastigheten utökas och en ny lokalgata mellan 
hamnområdet och Dalskärsvägen skapas. 
 
Sakägare (fastighetsägare), myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt 
intresse av planen har tillsänts planhandlingarna. Eventuella synpunkter på förslaget ska 
senast 2008-02-15 framföras skriftligen till Torsås kommun, byggnadsnämnden.  
Enligt PBL 5 kap 24 § kan den som inte senast under utställningstiden framfört 
synpunkter på förslaget, komma att förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna 
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KS § 29/08 
AU § 15/08           07/KS0039 
Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet fastställde verksamhetsplan och budget för 2008 
vid möte 2007-11-23. Se vidare aktbilaga. 
 
Från och med 2008-01-01 är Borgholms kommun medlem i Samordningsförbundet och 
därmed är alla kommunerna i länet med. I och med detta blir avgiften per medlem något 
mindre för 2008. För Torsås kommun innebär detta efter invånarantalet per den 30 juni 
2007: 
 
Administration 2008: 6 329 
Finansiell ram för verksamheten 2008: 146 640 
Summa: 152 969 
Siffrorna kan justeras något vid definitiv beräkning av invånarantalet 1 januari 2008. 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännas av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Ändring av Inledningen har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till 
Arbetsförmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 3 har sin grund i att Borgholms kommun blir medlem i Samordnings- 
förbundet från och med 2007-01-01. Därmed är alla länets kommuner medlemmar i 
förbundet. 
 
Ändring av § 4 och § 6 har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till Arbets-
förmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 7 
Genom at en ny lagändring som väntas träda ikraft från och med 2008-01-01 så skall 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsför- 
medlingen. Hittills har det varit Riksrevisionen. 
Dessutom införs ett förtydligande om att var och en av de kommuner och det landsting 
som är medlemmar i samma samordningsförbund skall kunna träffa överenskommelse 
om att använda sig av en eller flera gemensamma revisorer som för deras räkning 
granskar räkenskaperna och årsredovisningen samt styrelsen förvaltning. 
Denna möjlighet för kommuner och landsting att använda sig av en gemensam revisor 
skall dock inte innebära någon skyldighet att göra så. Var och en av de samverkande 
kommunerna och landstinget behåller möjligheten att utse en egen revisor som granskar 
samordningsförbundet. 
Kravet att det skall finnas ersättare för revisorerna avskaffa. 
Ändringarna skall träda ikraft 2008-01-01. 
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Fortsättning § 29/08, Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i 
Kalmar län 
 
Nuvarande förbundsordning och förslag till ny förbundsordning från och med  
2008-01-01 samt styrelseprotokoll 2007-11-23 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 30/08 
Anmälan om beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-01-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 31/08    
AU § 24/08           08/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om driftbidrag för år 2008 på 140 000 kronor. 
Föreningen ansöker samtidigt om förskottsutbetalning av halva beloppet (70 000 
kronor). 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftbidrag för år 2008 på 240 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2008 års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: 
Torsås Bygdegårdsförening 
Torsås Folketshusförening 
Ekonomikontoret 
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KS § 32/08 
AU § 32/08           08/KS0035 
Utredningsdirektiv gällande översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 att uppdra åt ekonomichef Kent Frost, för att 
säkerställa kommande åtaganden och för långsiktigt klara de finansiella målen bedöms 
att kommunen har ett för högt kostnadsläge, för att se om det är möjlighet att ytterligare 
sänka kostnadsläget inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer 
under våren 2008 att anlitas en extern konsult med uppdrag att framta underlag för 
effektiviseringar och kommande prioriteringar. 
 
Framtagen statistik för 2006 visar att Torsås kommuns nettokostnader för barnomsorg 
och grundskola kostar 1,1 Mkr respektive 5,5 Mkr mer än uträknad standardkostnad 
ingående i kommunalt utjämningssystem. 
 
Utredningsuppdrag 
 
• Identifiera de verksamheter som har fått extra resurstillskott utöver standardkostnad 
• Beskriv kvalitetsnivån för de olika verksamheterna 
• Förslag till kostnadsminskning inklusive konsekvensbeskrivningar inom barn – och 

utbildningsnämndens ansvarsområde. 
• Hänsyn ska tas till förändringar efter 2006. 

 
Tidplan 
 
Slutrapportering av utredningsuppdraget sker vid kommunstyrelsens sammanträde 
2008-03-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på utredningsuppdrag och tidplan samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens reserv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag på utredningsuppdrag och tidplan samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens reserv. 
-----  
Exp till: Ekonomikontoret 
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KS § 33/08 
AU § 33/08           08/KS0036 
Upphandling byte av takpannor, kommunledningskontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén föredrar ärendet. 
 
Anbudsförfrågan har varit utsänt gällande byte av takpannor på 
kommunledningskontoret. 
 
Inom föreskriven tid har fem anbud inkommit. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 34/08 
AU § 34/08           07/KS0083 
Begäran om överflyttning av medel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbete påbörjades med anbudsförfrågan 2007, för att under 2008 byta ut takpannor på 
kommunledningskontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om överflyttning med 200 000 kronor från 2007 
     års investeringsbudget till 2008 års investeringsbudget, 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om tilläggsanslag på 300 000 kronor till byte av  
     takpannor på kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om överflyttning med 200 000 kronor från 2007 
     års investeringsbudget till 2008 års investeringsbudget, 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om tilläggsanslag på 300 000 kronor till byte av  
     takpannor på kommunledningskontoret. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 35/08 
AU § 35/08           05/KS0194, 08/KS0037 
Projektering av VA, söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26 § 86 att fatta ett principbeslut om ett VA- 
område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja projektering av VA, söder Bergkvara och 
     att föreslå en utökning av VA-området, 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja projektering av VA, söder Bergkvara samt 
     att föreslå en utökning av VA-området. 
-----   
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KS § 36/08 
AU § 42/08           07/KS0187 
Ägardirektiv, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 att förvärva fastigheten Torsås 5:100 enligt 
upprättat köpekontrakt med Samhall AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
 
Kommunstyrelsen beslutar förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 37/08 
AU § 43/08           07/KS0240 
Binnaretorp 2:3, Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp ställer frågan vad som händer med Gullabo Prästgård. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att planarbetet påbörjas på Binnaretorp 2:3 för 
förskoleverksamhet. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Håkan Algotssons, c förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka om planändring krävs för  
     fastigheten Binnaretorp 2:3, 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-05. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-02-05 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att en mindre planändring måste ske på 
fastigheten Binnaretorp 2:3. Planändringen kan ta upp till sex månader.  
 
Kommunchefen lämnar även en lägesrapport över ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja en planändring omfattande allmänt ändamål  
     (BA) för fastigheten Binnaretorp 2:3. 
-----   
Exp till:  
Byggnadsnämnden 
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KS § 38/08           08/KS0053 
Svensk Kassaservice 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c informerar om att Svensk Kassaservice ska upphöra i Torsås 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka vilka förändringar som  
     kommer att ske inom lantbrevbärarlinjerna vid ett upphörande av Svensk  
     Kassaservice. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 39/08           08/KS0010 
Frågor från Bert Appert, tp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågor från Bert Appert, tp 
 
• Om riktlinjer för hantering av inkommen handling 
• Om det finns någon lokal arbetsgrupp som arbetar med Projekt Kunskapscenter, 

Vindbruk och Kustmiljö 
• Enligt artikel i Östra Småland ska kommunstyrelsen ha utlyst kvalitetstävlingen 
• Rutin för dialog vid en markförsäljning i Torsås 
• Ekonomiinformation för kommunstyrelsens ledamöter 

 
Svar på frågorna: 
 
• Riktlinjer för hantering av handlingar kommer att tillsändas samtliga ledamöter i 

kommunstyrelsen 
• Det finns idag ingen lokal arbetsgrupp som arbetar med Projekt Kunskapscenter, 

Vindbruk och Kustmiljö 
• Den som har utlyst kvalitetstävlingen är kommunchefen. Information har lämnats 

vid arbetsutskottet och kommunstyrelsens sammanträde 
• Kommunstyrelsens ordförande har kontaktat teknisk chef med anledning av material 

som finns på mark som sålts i Torsås   
 

Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att ekonomichefen medverkar vid nämndernas redovisningar av  
månadsuppföljning i kommunstyrelsen. 
----- 
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KS § 40/08           08/KS0004 
Informationsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp informerar om mötet med Nils Fredholm, revisor inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. 
 
Marie Jansson, kd, informerar om att de medverkande i fritidsgårdsverksamheten i 
Bergkvara är jätte nöjda. 
----- 
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KS § 41/08           08/KS0004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
• Länsstyrelsen har haft samråd med kommunrepresentanter om Riksintresse 

Vindkraft 
• Kommunchefen har sammanträffat med Vindkraftsbolaget WPD. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
 
 


