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Plats och tid Torskolans matsal, 2007-09-26, 18.30 – 20.15 
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera Sören Bondesson                                          Anita Eriksson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-10-01 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 81 - 97 
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Sören Bondesson                    Anita Eriksson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2007-09-26   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-10-01 Datum för anslags 

nedtagande 2007-10-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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 KF § 81/07             07/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad ger kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam beröm för 
att han förstår att det finns barn i Bergkvara  och Söderåkra som behöver fritids-
verksamhet. I samband med detta överlämnar han namnunderskrifter från de som vill 
behålla fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra,  
 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, Håkan Algotsson och 
Bert Appert ställs av Ulf-Peter Rosenblad. Bilaga 2. 
 
Hur kommer det sig att Torsås kommun ska köpa Samhalls och Mellströms fastigheter 
för att sedan hyra ut de igen till bland annat Samhall och Motoman? 
 
Och varför fungerar inte offentlighetsprincipen i detta fall? 
 
Hur kan kommunen undanhålla att det i samband med köpen också sägs upp folk på 
Samhall och personalen på Mellströms flyttar till Karlskrona? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s svarar att handlingarna kom 
honom tillhanda dagen innan och att ärendet kommer att tas upp på arbetsutskottets 
sammanträde 2007-10-02. 
 
Bert Appert svarar att ärendet är nytt för honom. 
 
Håkan Algotsson instämmer med Roland Swedestam. 
----- 
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KF § 82/07 
KS § 164/07 
AU § 257/07 
AU § 241/07             07/KS0134 
Lägsta bygghöjd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Statsarkitekt Arne Wandin föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut om lägsta 
bygghöjd vid nybyggnader av hus med anledning av högt vattenstånd som kusten har 
drabbats av under hösten och våren och kommande förväntade höjning av vattennivåer 
på grund av den globala uppvärmningen. Många kommuner i länet har infört denna 
policy. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-05-28 § 79 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
fastställelse av en lägsta bygghöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid nybyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2007-08-07 statsarkitekt Arne Wandin och byggnads-  
     nämndens ordförande Lennart Adolfsson för ett förtydligande av byggnadsnämndens  
     beslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-07 
 
Statsarkitekt Arne Wandin och byggnadsnämndens ordförande Lennart Adolfsson ger 
ett förtydligande av byggnadsnämndens beslut 2007-05-28 gällande fastställande av en 
lägsta sockelhöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid nybyggnation. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställande en lägsta sockelhöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid 
     nybyggnation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att fastställande en lägsta sockelhöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid 
     nybyggnation. 
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Fortsättning 82/07, Lägsta bygghöjd 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-09-26 
 
Tilläggsyrkande   
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Roland Swedestam yrkar att byggnads-
nämnden ges möjlighet att godkänna byggnation på lägre nivå om husets konstruktion 
klarar motsvarande höjning av vattenytan. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Magnus Nilsén, m yrkar återremittering av ärendet till byggnadsnämnden för  
komplettering. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Magnus Nilséns yrkande och om ärendet 
ska avgöras i kväll finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Magnus Nilséns, 
m yrkande att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för komplettering.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för komplettering. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 83/07 
KS § 161/07 
AU § 264/07             07/KS0151 
Rapport icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen SoL, Kvartal 1 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 1 2007  
 
Antal icke verkställda beslut:    3 
Typ av bistånd:        Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 1, 26, 60* 
Antal män:         1 
Antal kvinnor:        2 
 
* Har tackat nej. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 2007. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 2007. 
-----  
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 84/07 
KS § 178/07 
AU § 285/07             07/KS0145 
Begäran om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och dess enskilda förtroende- 
valda i Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskning av likvidationsbokslut med skifte av tillgångar 2006-01-01-2007-05-31 för 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län är klar och revisorerna har 
avgivit sin revisionsberättelse. 
 
I kommunalförbundet finns en direktion. Fullmäktige i respektive medlemskommun 
måste därför behandla frågan om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 
direktionen. 
 
2006-01-01 övergick kommunalförbundets skolor till nya huvudmän enligt beslut i 
direktionen 2005-06-02 § 20. Därefter har inte kommunalförbundet haft någon 
verksamhet. Tjänster har köpts in för att avveckla förbundet och detta arbete har pågått 
under 2006- till och med 31 maj 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-08-07: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna likvidationsbokslutet samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 
     Naturbruksgymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 –  
     2007-05-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att godkänna likvidationsbokslutet samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 
     Naturbruksgymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 –  
     2007-05-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna likvidationsbokslutet samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 
     Naturbruksgymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 –  
     2007-05-31. 
-----  
Exp till: Kommunförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
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KF § 85/07 
KS § 179/07 
AU § 286/07             06/KS0141 
Hemställan om att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av regionstyrelsens beslut § 86/07 – angående inrättande av 
projektkontor samt regionstyrelsens beslut § 85/07 – angående förskottering av medel 
för infrastruktursatsning, föreslå härmed huvudmännen för Regionförbundet i Kalmar 
län godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt 
upprättat förslag. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-08-07: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 86/07 
KS § 171/07 
AU § 247/07 
AU § 225/07 
KS § 117/07             05/KS0194 
VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-02 delges ledamöterna skrivelse från Ola 
Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening. 
 
I skrivelsen meddelar Södra Kärrs Samfällighetsförening att beslut fattats om att 
prioritera ett samarbete med Karlskrona kommun. Orsaken till detta är att Karlskrona 
kan erbjuda en snabb lösning, medan från Torsås sida inte erbjuds en lösning på 
överskådlig tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att invänta svar först från Länsstyrelsen gällande 
tillståndsansökan innan ett fortsatt arbete med en VA-utbyggnad påbörjas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-29 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 74 att tekniska nämnden förutsätter att 
kommunstyrelsen hanterar frågan med Karlskrona kommun. 
 
Skrivelse daterad 2007-05-14 föreligger från Ola Hermansson, Södra Kärrs 
samfällighetsförening där han vill ha en förklaring på Torsås kommuns agerande i 
frågan. 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet genom Bert Appert yrkar att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett 
VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
Anläggningen ska betalas solidariskt av alla inom området berörda. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till Torsåspartiets yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om  
     Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. Anläggningen ska betalas solidariskt  
     av alla inom området berörda, 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-06-12. 
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Fortsättning § 86/07, VA söder om Bergkvara 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som 
     inkluderar också Södra Kärr.   
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-08-21 
 
Bergkvara AIF har till Länsstyrelsen överklagat miljönämndens delegationsbeslut 
2006/mn0382 gällande enskild avloppsanläggning. 
 
Underrättelse från Länsstyrelsen inkom till miljönämnden 2007-06-28. Yttrande ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2007-08-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
 att fatta ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som 
     inkluderar också Södra Kärr, 
 
att Bergkvara AIF:s anläggning på Hagaborg kommer att omfattas av kommunal VA-  
     utbyggnad söder om Bergkvara, 
 
att när beslut inkommer från Länsstyrelsen gällande tillståndsansökan för Bergkvara  
     Reningsverk kommer arbetet med VA-utbyggnad omgående påbörjas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att fatta ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som 
     inkluderar också Södra Kärr. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KF § 87/07 
KS § 175/07 
AU § 250/07 
AU § 23/07 
AU § 60/06  
KF § 17/06              06/KS0012 
Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås        
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i Gullaboås från 
Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden 
     för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-04-03 att meddela kommunstyrelsen att detta är ingen 
fråga för byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar 2006-06-15 åt kulturchef Karin Seebass att kontakta 
Gullabo Hembygdsförening för att förhöra sig om vilka möjligheter hembygds-
föreningen har att ansvara för skötseln omkring stenen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 84 att det är svårt att hitta en bra 
lösning eftersom riksdagsmannagården och marken runt omkring har en ägare och 
marken där stenen står har andra ägare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda frågan vidare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 87/07, Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-06-12: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Jan-Erik Persson 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KF § 88/07 
KS § 172/07 
AU § 279/07 
KF § 135/06             06/KS0209 
Medborgarförslag – Uppförande av nytt industrihotell i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sune Andersson angående att kommunen snarast 
utreder förutsättningar för uppförande av nytt industrihotell i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-07 
 
Skrivelse från Möre ResursCentrum gällande behovet av industrihotell i Torsås 
föreligger. 
 
Under våren 2007 har Möre ResursCentrum fått 3 förfrågningar från företagare från 
andra kommuner som söker lokaler, varav två fortfarande är intresserad av att flytta till 
Torsås kommun. Lokalt finns det ingen kö av företagare som är i akut behov av lokaler, 
dock finns det uttalat önskemål av företagen att det ska finnas tillgång till 
lokaler/industrimark. 
 
I samband med företagsbesöken under 2006 ansåg 95 % av tillfrågade 64 företag att det 
bör finnas tillgång till industrilokaler. 
 
I analys- och projektarbetet ”Vision Torsås” där 12 företag från olika näringslivsgrenar 
arbetar tillsammans uttalas följande: 
 
För näringslivsutveckling behövs: 
 
• God tillgång till lämplig industrimark och lämpliga lokaler 

- Som i första hand syftar till att utveckla befintligt näringsliv och i andra 
hand attraherar nya näringslivsgrenar 

- Bygg industrihotell 
- Starta en företagskuvös för nya företagare. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att inhämta uppgifter från Möre ResursCentrum om vilka eventuella företagare och  
     intressenter som finns för att uppföra industrihotell. 
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Fortsättning § 88/07, Medborgarförslag – Uppförande av nytt industrihotell i 
Torsås Kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-08-07: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet inleds med att utse en lämplig plats för uppförande av industrihotell i Torsås 
      kommun samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att arbetet inleds med att utse en lämplig plats för uppförande av industrihotell i Torsås 
      kommun samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att arbetet inleds med att utse en lämplig plats för uppförande av industrihotell i Torsås 
      kommun samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Sune Andersson 
Möre ResursCentrum 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KF § 89/07 
KS § 173/07 
AU § 280/07 
AU § 212/07              
KF § 50/07              Dnr 07/KS0090 
Medborgarförslag - att anlägga våtmark vid Österbro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående anläggande av en våtmark (dämme) vid Österbro cirka  
300 – 400 meter öster om broarna alldeles intill Österbrogatan från Pär Axelsson 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-04-25: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget till miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-07 
 
Enligt miljönämndens förslag till yttrande i protokoll 2007-06-12 § 44, har det funnits 
en kvarn med kvarndamm i området. Miljökontoret har inspekterat platsen och anser att 
det finns möjlighet att anlägga en eller flera mindre våtmarker under förutsättning att 
samtliga grannar är positiva till förslaget. Flera alternativ finns för att möjliggöra en 
anläggning. Våtmarkerna bör i första hand ses ur ett kulturhistoriskt och biologiskt 
perspektiv och i andra hand i näringsreducerade syfte. Fattas ett positivt beslut i frågan 
bör synpunkter inhämtas från personer som vet hur det tidigare sett ut i området.  
 
Miljönämnden beslutar att anta förslag till yttrande med ett tillägg att miljökontoret 
tittar på hur de ekonomiska bitarna ska lösas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-06-19 § 86 att ställa sig positiva till inlämna 
medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-08-07: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till inlämnat medborgarförslag, men måste vägas mot andra  
     våtmarksprojekt som har större näringsreducerande effekt, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 89/07, Medborgarförslag – Anlägga våtmark vid Österbro 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att ställa sig positiva till inlämnat medborgarförslag, men måste vägas mot andra  
     våtmarksprojekt som har större näringsreducerande effekt, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig positiva till inlämnat medborgarförslag, men måste vägas mot andra  
     våtmarksprojekt som har större näringsreducerande effekt, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Pär Axelsson 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 24   
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2007-09-26  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
KF § 90/07 
KS § 174/07 
AU § 281/07 
AU § 175/07 
KF § 30/07 
Medborgarförslag – Årensningar       07/KS0088 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Christer Thörn, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering 
om årensningar. 
 
Förslag 
Torsås kommunfullmäktige tillkänna ger för Kommunalteknik och privata markägare 
längs kommunens vattendrag att de med egen förmåga eller med hjälp av entreprenörer 
rensar upp i respektive delar av åsystemen att det medför bättre vattenföring, i synnerhet 
på våren med det ökade vårflödet, givetvis med de regler i åtanke som gäller för 
årensningar och våtmarker. Det finns kanske möjligheter att få ekonomiska anslag från 
EU eller svenska staten för naturåtgärder av detta slag för att förhindra återkommande 
översvämningar p g a igenväxning med träd och buskar, oönskade uppdämningar m m. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till miljönämnden och kommunalteknik för  
     beredning, 
 
att inlämnas till kommunkansliet senast 2007-06-30. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-07 
 
Miljönämndens förslag till yttrande 2007-06-12 § 45: 
 
Miljökontoret har granskat åsträckningen och dokumenterat med foto. 
 
Vattendragen spelar en stor roll för den biologiska mångfalden. 
 
Ur biologisk synpunkt är det olämpligt med för mycket ”städning” av naturen. Att 
skynda på vattnets lopp medför att å-vattnet kommer fortare, utan fullgod rening, till 
våra kustvatten och bidrar till övergödningseffekter. Endast om det är uppenbart att 
dämning på grund av nedfallna träd eller ansamling av grenar förstör fastigheter eller 
källarutrymmen bör en upprensning utföras. Man får se till det enskilda fallet och endast 
vid uppenbar risk för skada på skild eller allmän egendom bör träd eller ansamlade 
grenar rensas upp från ån. 
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Fortsättning § 90/07, Medborgarförslag – Årensning 
 
Angående dammluckorna bör en utvärdering föras av kommunalteknik och 
miljökontoret för att utreda nyttan med att öppna och stänga dammluckorna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 67, att föreslå kommunstyrelsen att erbjuda 
Vågen, efter att tagit del av Miljönämndens beslut, att utföra röjningsinsatser utefter 
vattendrag på kommunal mark som ett sysselsättningsobjekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar 2007-08-07: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppmana tekniska nämnden som ansvarig för kommunens mark- och grönområde,  
     tillsammans med berörda markägare att rensa upp längst kommunens vattendrag, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 2007-08-21: 
 
att uppmana tekniska nämnden som ansvarig för kommunens mark- och grönområde,  
     tillsammans med berörda markägare att rensa upp längst kommunens vattendrag, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-09-26 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar ett tillägg till beslutet att uppmana tekniska nämnden som 
ansvarig för kommunens mark- och grönområde, tillsammans med berörda markägare 
att rensa upp längst kommunens vattendrag i tätortsnära områden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Roland 
Swedestams, s tilläggsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt 
Roland Swedestams, s tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppmana tekniska nämnden som ansvarig för kommunens mark- och grönområde,  
     tillsammans med berörda markägare att rensa upp längst kommunens vattendrag 
     i tätortsnära områden, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

     ----- 
Exp till: 
Christer Thörn, Tekniska nämnden, Miljökontoret 
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KF § 91/07              07/KS0162 
Medborgarförslag – Förbättring av timmerväg, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående förbättring av timmerväg i Bergkvara från Sven Nilsson 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB för beredning. 
-----  
Exp till: 
Sven Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 92/07              07/KS0167 
Medborgarförslag – Ny anslutningsväg till hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny anslutningsväg till hamnen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn & Stuveri  
     AB för beredning. 
-----  
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
Kommunstyrelsen 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 93/07              07/KS0184 
Frågor till personalutskottets ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till personalutskottets ordförande 
ställt frågor gällande: 
 
Hur resonerar du utan att först ha läst den gjorda anmälan, valde att anta personal-
chefens förslag till yttrande över gjord anmälan till DO som personalutskottets egna 
yttrande?   
 
Tycker du att kommunens anställda har anledning att efter detta lita på att du som 
personalutskottets ordförande verkligen gör vad som förväntas göra för att försvara alla 
kommunanställdas intresse av rättsäkerheten? 
Bilaga 3. 
 
Personalutskottets ordförande Roland Swedestam, s svarar att personalchefen har 
lämnat en muntlig sammanställning av DO-anmälan och jag har fullt förtroende för 
honom. 
 
Ingen kommunanställd har visat någon misstro mot mig. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
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KF § 94/07              07/KS0185 
Fråga till personalutskottets  vice ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson har genom skriverier i Torsåsposten utsatt en kommunanställd för 
något enligt DO kan anses vara repressalier enligt 12 § lagen om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning.  
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till personalutskottets vice 
ordförande ställt frågan borde det inte vara självklart för dig, Håkan Algotsson att efter 
denna exempellösa omdömeslöshet självmant lämna posten som partiets företrädare i 
personalutskottet till förmån för annan partiföreträdare? 
Bilaga 4. 
 
Personalutskottets vice ordförande Håkan Algotsson, c svarar att han kommer inte att 
debattera i ärendet eftersom utredning pågår och någon avsägelse kommer han inte att 
lämna in under kvällen.  
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
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KF § 95/07              07/KS0186 
Frågor till personalutskottets  vice ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson har vid upprepande tillfällen ondgjort sig över att den politik han 
under två mandatperioder haft ett helt dominerande inflytande över av mig och av 
Torsåspartiet kritiserats som mycket olyckligt för Torsås kommun.  
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till personalutskottets vice 
ordförande ställt frågan kan du, Håkan Algotsson ge exempel på kritik från mig och 
Torsåspartiet av den av dig förda politiken, som inte visat sig vara sakligt välgrundad?  
 
Tror du verkligen att det går an att försöka lägga munkavel på sakligt välgrundad debatt 
kring förd politik i en politisk demokrati med hänvisning till vad ”den positiva bilden av 
vår kommun” kan kräva? 
Bilaga 5. 
 
Personalutskottets vice ordförande Håkan Algotsson, c svarar att vi har problem idag 
efter alla angrepp från Torsåspartiet. Det är en hetsjakt som nu är välkänd i våra grann-
kommuner.  
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
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KF § 96/07              07/KS0188 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
När budgeten för 2007 fastställdes av Kommunfullmäktige 2006-12-18 yrkade 
Torsåspartiet bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet ” i avvaktan på 
ofrånkomlig ombudgetering under 2007 där omprioriteringar och effektiviseringar 
måste göras”. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande   
ställt frågorna vilka slutsatser drar du av att årsresultatet för 2007 enligt delårsbokslutet 
för januari till och med augusti bedöms bli 5 miljoner kronor sämre än budget? 
 
Och går det verkligen för sig att, som du har gjort, helt strunta i det av Kommun-
fullmäktige antagna tilläggsykandet? 
Bilaga 6. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s svarar att vi vet idag vad 
underskottet beror på. Kommunfullmäktige beslutar 2007-03-28 att fastställa 
ramförändringar i driftbudgeten. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
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KF § 97/07              07/KS0189 
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
När budgeten för 2007 fastställdes av Kommunfullmäktige 2006-12-18 yrkade Håkan 
Algotsson att sparbetinget i budgeten ska sänkas från 3,5 till 2,5 miljoner kronor. Vidare 
röstade du emot Torsåspartiets av Kommunfullmäktiges antagna tilläggsyrkande ”i 
avvaktan på ofrånkomlig ombudgetering under 2007 där omprioriteringar och 
effektiviseringar måste göras.” 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens vice 
ordförande ställt frågan vilka slutsatser drar du av att årsresultatet för 2007 enligt 
delårsbokslutet för januari till och med augusti bedöms bli 5 miljoner kronor sämre än 
budget? 
Bilaga 7. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson, c svarar att detta visar att 
verksamheterna inte håller sig inom budgetramarna.  
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
 


