
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2007-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Mjölnerskolan  
 2007-02-28, 18.30 – 20.45 
  
Beslutande Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor                                          Hans-Olof Berg       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, Torsås 2007-03-09 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Tommy Nyberg Paragrafer 1 - 10 

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor                   Hans-Olof Berg 
   
   
       ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2007-02-28   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-03-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-03-31 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Tommy Nyberg   
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KF § 1/07 
Rundtur på Mjölnerskolan        07/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årets första sammanträde börjar med information av Claes-Göran Bjerding samt en 
rundtur på Mjölnerskolan. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14 frågar Ulf Peter Rosenblad, Roland 
Swedestam, s om han som nytt kommunalråd är beredd att riva upp de kommunala 
beslut som fattats när det gäller Kalmarsundsregionens Renhållare, Kalmar inköps-
kontor, Räddningstjänstförbundet, ISS och Sodexho med flera. 
 
Roland Swedestam, s svarar Ulf Peter Rosenblad att han har inget sådant mandat att 
göra detta. Hans principiella inställning är att mindre kommuner måste söka 
samverkanslösningar inom många områden som är en framtida bra lösning för Torsås. 
Avtalen med ISS och Sodexho upphör 2007-12-31 och kommer därför under detta år att 
ses över. 
----- 
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KF § 2/07 
KS § 19/07 
KF § 179/06 
KS § 235/06 
AU § 279/06             06/KS0088 
Komplettering av avtal med Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 januari 2006 bildades kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) med Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner som medlemmar. I 
samband med bildandet av KSRR upprättades övertagandeavtal mellan KSRR Och 
respektive kommun Dessa var dock inte kompletta och ej heller undertecknade den 23 
november 2006 skickad KSRR därför ut nya reviderade avtal till kommunerna för 
fastställande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-14 § 179 att godkänna övertagandeavtal med 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Av följebrevet (2006-11-23) till de nya avtalsförslagen framgick att bilaga 4:12 till 
justerat övertagandeavtal med KSRR inte fanns med i materialet. 
 
Bilaga 4:12, Avtal om gränsdragning och juridisk utredning jfr 15 kap i 
Miljöbalken: 
 
Enligt bilaga 4:11 ansvarar KSRR, från och med 1 januari 2006,  för den strategiska 
planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av 
avfall samt den myndighetsutövning kommunen är skyldig att svara för enligt 15 kap i 
Miljöbalken. 
 
Principiellt är gällande att när ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som 
det finns bestämmelser om i en särskilt författning, ska den författningens bestämmelser 
om kommuner eller landsting gälla för förbundet. 
 
Tillsyn över efterlevnaden av Miljöbalken och föreskrifter meddelande med stöd av 
Miljöbalken utförs även i fortsättningen av den kommunala tillsynsmyndigheten. 
Tillsynen överförs därför inte till KSRR. 
 
Vid tillämpning av Kommunallagen 23 §, p 5 (rätten att väcka medborgarförslag) är det 
KSRR:s förbundsfullmäktige som behandlar och fattar beslut i ärendena. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag på komplettering av övertagandeavtal bilaga 4:11 med  
     Kalmarsundsregionens Renhållare. 
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Fortsättning § 2/07, Komplettering av avtal med Kalmarsundsregionens 
Renhållare 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag på komplettering av övertagandeavtal bilaga 4:11 med  
     Kalmarsundsregionens Renhållare. 
----- 
Exp till:  
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunalteknik 
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KF § 3/07 
KS § 14/07 
AU § 293/06              06/KS0228 
Nytt revisionsreglemente   
       
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av förändringar i kommunallagens 9 kapitel har revisorerna arbetat fram 
ett förslag till nytt revisionsreglemente. Vid sammanträde 2006-11-15 beslutade 
revisorerna att överlämna förslag på nytt revisionsreglemente för vidare handläggning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag på revisionsreglemente. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på nytt revisionsreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag på nytt revisionsreglemente. 
----- 
Exp till: 
Förtroendevalda revisorerna 
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KF § 4/07 
KS § 16/07 
AU § 299/06             06/KS0226 
Revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 – Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund ska bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som 
fullmäktige/direktion beslutat om i årsbudget och flerårsplan. 
 
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Kalmarsunds 
Gymnasieförbund delårsrapport, 2006-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet kommer att 
uppnå ekonomisk balans år 2006. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
* Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redo- 
   visningslagen. 
 
* Den finansiella målet för god ekonomisk hushållning att öka det egna kapitalet till  
   25 mnkr uppnås inte 2006. Beräknat eget kapital vid årets slut är 16,2 mnkr. Årets 
   beräknade resultat är i riktning mot målet. 
 
* Några verksamhetsmässiga mål med koppling till hushållningsbegreppet är inte  
   antagna och kan därmed inte utvärderas. Vi rekommenderar en utveckling av sådana  
   mål. 
 
* Kommunalförbundet resultat beräknas för året till 2 728 tkr. Avskrivningarna uppgår 
   till 10 303 tkr, vilket tillsammans ger ett finansieringsöverskott före extraordinära 
   poster på 13 031 tkr. Investeringsnivån för år 2006 på 10 942 tkr är på en nivå  
   som klaras utan nyupplåning. 
 
* Budgetavräkningen på årsbasis beräknas visa ett nollresultat varav Ingelstorpskolans  
   budgetavräkning visar ett underskott på 1,4 mnkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 för Kalmarsunds  
    Gymnasieförbund. 
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Fortsättning § 4/07, Revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 
– Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 för Kalmarsunds  
    Gymnasieförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport samt utlåtande avseende delårsrapport 2006 för Kalmarsunds  
    Gymnasieförbund. 
----- 
Exp till:  
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 5/07 
KS § 20/07 
AU § 271/06 
AU § 207/06 
KF § 101/06 
AU § 96/06 
KF § 127/05             05/KS0014 
Motion - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson, c och Markus Johansson, c har i motion till kommunfullmäktige 
hemställt om att det framöver ska finnas fler alternativ inom den kommunala 
barnomsorgen i Torsås kommun. Ett alternativ som förespråkas är den så kallade 
Hedemoramodellen som bygger på entreprenörskap inom barnomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 64 att avslå motionen. 
 
Marcus Johansson, c yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige om omprövning av beslutet. Behovet av barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat i samband med ändrade familje- och arbetssituationer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 74 bifalla yrkandet. 
 
Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot beslutet, då införande av den så kallade 
Hedemora-modellen ej garanterar att frågan om barnomsorg på obekväm tid får en 
lösning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19: 
 
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande gällande behovet 
     av barnomsorg under kvällar, nätter och helger. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-21 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 94 att i nuläge har föräldrar till tre 
barn anmält behov av tillsyn kvällstid, eventuellt nattetid. 
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Fortsättning § 5/07, Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens beslut 2006-10-26 § 94 att inom ramen för  
     utbyggd verksamhet på förskolan Smultronet även erbjuda barnomsorg på obekväm  
     tid. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-01-16 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden tecknar avtal enligt den så kallade Hedemora-
modellen, för att öppna möjligheten för barn- och utbildningsnämnden att kunna 
använda modellen. 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Sören Bondesson, s, Roland Swedestam, s och 
Lena Gustafsson, v yrkar avslag på den så kallade Hedemora-modellen, men är positiva 
till komplement av befintlig barnomsorg i form av alternativa driftsformer med utbildad 
personal. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c med instämmande av 
Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd yrkande och Bert Appert, tp med 
instämmande av Sören Bondesson, s, Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt avslagsyrkande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt avslagsyrkande och nej = enligt Håkan Algotsson, c med 
instämmande av Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd yrkande att barn- och 
utbildningsnämnden tecknar avtal enligt den så kallade Hedemora-modellen avges 6 ja-
röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt avslagsyrkande att 
ej införa den så kallade Hedemora-modellen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att ej införa den så kallade Hedemora-modellen i Torsås kommun. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c, Hans-Olof Berg, c, Irma Folkesson, c Mona Magnusson, m och 
Marie Jansson, kd reserverar sig mot beslutet. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2007-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
Fortsättning § 5/07, Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att barn- och utbildningsnämnden tecknar avtal enligt den så 
kallade Hedemora-modellen, för att öppna möjligheten för barn- och utbildnings-
nämnden att kunna använda modellen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan 
Algotssons, c yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande varvid votering begäras. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c yrkande avges 18 ja-röster och 17 nej-röster. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande att ej införa den så kallade 
Hedemora-modellen i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ej införa den så kallade Hedemora-modellen i Torsås kommun. 
 
Reservation 
 
Alliansgruppen (c, m, kd, fp) reserverar sig mot beslutet.  
----- 
Exp till:  
Marcus Johansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 6/07               07/KS0043 
Motion – Gör Torsås till en fossilbränslefri kommun 
 
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: 
 
Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 7/07 
KS § 25/07 
AU § 88/07 
AU § 50/07               
KS § 241/06             05/KS0034 
Översiktsplanen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att synpunkter har inkommit från 
Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
* Riksintresse saknas 
* Kulturvärden saknas 
* Kustvärdering saknas 
* Kartunderlag inte tillräckligt 
* Efterfrågar en dialog med Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att bjuda in representanter från Länsstyrelsen och konsult Karl-Erik Rosen till 
    arbetsutskottets sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om sammanträffandet 
med Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchef 
Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan genom att föreslå en 
arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern medverkan. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att Karl-Erik 
Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad översiktsplan samt för 
överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan. 
 
Bert Appert, tp yrkar att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 
2002-09-02 antagna tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk 
ska revideras ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid 
beaktas att nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte 
längre har stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006 
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu gällande 
översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda förslaget. 
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Fortsättning § 7/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.10 och återupptas igen klockan 11.20. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med 
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m yrkande å andra sidan finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och 
nej = enligt Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster 
och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedstams, s och 
Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan  
      genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern  
      medverkan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-02-27 
 
Yttrande föreligger från Energimyndigheten, Fiskeriverket, SGU, Skogsstyrelsen, Post 
& Telestyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägverket, Djursviks Samhällsförening, 
Mörbylånga kommun, Karlskrona kommun och byggnadsnämnden i Torsås kommun. 
 
Lars Carlson hemställer i en skrivelse att Regeringen, Länsstyrelsen och Torsås 
kommun: 
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Fortsättning § 7/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
1. avslår samtliga ansökningar om uppförande av landbaserade vindkraftverk öster om 

E 22 inom Torsås kommun, 
2. förklarar området kuststräckan öster om E 22, landskapsbildskyddat, 
3. förklarar området kuststräckan öster om E 22, utgöra ett Riksintresse ur natur- och 

kultur hänseende. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20 § 87 att inkommen skrivelse från Lars Carlson tas 
med i arbetet med Torsås kommuns översiktsplan.  
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 22 att avstå från yttrande då förmodligen ny 
översiktsplan kommer att utarbetas. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s tillsammans med Bert Appert, tp 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m och Hans-Olof Berg, c 
yrkar att Karl-Erik Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad 
översiktsplan samt för överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med 
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m och Hans-Olof Bergs, c yrkande å andra sidan finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och 
nej = enligt Håkan Algotssons, c  Mona Magnussons, m och Hans-Olof Bergs, c 
yrkande avges 6  ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m, Irma Folkesson, c, Hans-Olof Berg, c och 
Marie Jansson, kd reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan  
      genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern  
      medverkan samt 
 
att inkomna yttrande samt inkommen skrivelse från Lars Carlson tas med i arbetet med  
     Torsås kommuns översiktplan. 
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Fortsättning § 7/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar återremiss av 
ärendet med motiveringen att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ärendet 
när det finns ett förslag att ta ställning till. 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Håkan Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkanden avges 18 ja-röster 
och 16 nej-röster samt 1 röst avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att åter-
remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med ärendet 
    när det finns ett förslag att ta ställning till. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 8/08 
KS § 26/07 
AU § 99/07              07/KS0055 
Tilläggsanslag, Tekniska nämnden 2007   
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 13 att under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag anta anbud avseende ny vägsträckning 
söder Torsås sågverk. 
 
Nuvarande budgeterade medel är ej tillräckliga till ny vägsträckning söder Torsås 
sågverk. Tillskott med 800 000 kronor erfordras för att färdigställa objektet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 14 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder om Torsås 
sågverk. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder  
     om Torsås sågverk. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder  
     om Torsås sågverk, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder  
     om Torsås sågverk. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 9/07 
KS § 27/07 
AU § 12/07              06/KS0250 
Riktlinjer anhörigstöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens nu gällande regler avseende riktlinjer för anhörigstöd togs av 
socialnämnden 1993 § 44, det finns nu skäl att revidera dessa, bland annat har 
socialtjänstlagen omarbetats och arbetsmetoder har utvecklats inom socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens biståndshandläggare har att bedöma personlig lämplighet. Den som får 
hjälp av anhöriganställd föreslås betala en avgift till kommunen enligt gällande taxa för 
hemtjänst. 
 
Det är väsentligt att socialnämnden erbjuder annan form av anhörigstöd än ekonomisk 
ersättning. Flera anhöriga/närstående har själv uppnått pensionsålder. Avlösning för 
anhörig, som är att jämställa med äkta make/maka, som normalt utför omsorgsinsatser 
och där den kommunala hemtjänsten inte är anlitad, är avgiftsfri.  
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 87 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd att gälla från och med 2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd att gälla från och med 2007-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd att gälla från och med 2007-01-01, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa förslag till nya riktlinjer för anhörigstöd samt 
 
att förslaget till nya riktlinjer gäller från det datum beslutet har vunnit laga kraft. 
----- 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 10/07 
KS § 232/06 
AU § 264/06 
KS § 161/06 
AU § 170/06 
KF § 67/06              06/KS0124      
Medborgarförslag – Va kustnära söder om Bergkvara 
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Va kustnära söder om Bergkvara från Leif Lindberg och 
Bert Appert föreligger. 
 
Leif Lindberg och Bert Appert vill att lösningen av VA-frågan ska ses som en offensiv 
infrastruktursatsning med perspektiv på framtida möjligheter. Att få bort den ”döda 
hand” som i decennier förhindrat ny bebyggelse utefter denna del av vår vackra kust. 
 
Intresse för kustnära boende är stort. 
 
Hur stor satsning som är skälig kan bara fastställas, om man i detta ärende börjar i rätt 
ände – med ett framåtsiktande grundligt planarbete och gör det nu. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandling och planarbete kan påbörjas först efter att Länsstyrelsen lämnat beslut 
     om tillståndsansökan för Bergkvara Avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-09-05: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 131 att meddela kommunstyrelsen att ärendet 
hanteras efter de tidpunkter som är utsatta och att ärendet enligt beräkning insändes till 
Länsstyrelsen i slutet av november månad 2006. 
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fortsättning § 10/07, Medborgarförslag – VA kustnära söder om Bergkvara 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta  
 
att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
     månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta 
 
att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
     månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande 
 
Leif Lindberg, tp yrkar att följande svar lämnas på medborgarförslaget, genom det 
omtag som kommer att ske med ny översiktsplan ges de planmässiga förutsättningarna 
för att snabbt gå vidare med detaljplanearbetet. Därmed skapas ett underlag för 
dimensionering av nödvändiga VA-satsningar. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt tekniska nämndens beslut att ärendet hanteras efter de tidpunkter som är utsatta 
 
att ärendet enligt beräkning insändes till Länsstyrelsen i slutet av november  
     månad 2006 samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till:  
Leif Lindberg 
Bert Appert 


