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Plats och tid Torskolans matsal, 2008-09-17, 18.30 – 20.30  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Kent Frost, ekonomichef § 72 - 76  
   
   
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson                           Anita Borg 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-09-22 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 68 - 86    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson      Sten Bondesson  § 81 
    
 Justerande Lena Gustafsson            Anita Borg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-09-17    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-09-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-10-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 68/08           08/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam vad det är för 
mening med att transportera matjord från Valfridsbo till en uppläggningsplats som 
ligger på andra sidan av Kalmarvägen? Vägen blir lerig och det kan inte vara miljö-
vänligt med dessa transporter. 
 
Roland Swedestam svarar att detta är inte kommunens sak eftersom Valfridsbo inte ägs  
av kommunen och att det är Vägverket som ansvarar för väghållningen. 
----- 
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KF § 69/08           08/KS0170 
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen beslutar om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter 
avgångna ledamot Görel Rydeen, tp redovisas: 
 
Ordinarie ledamot: 
 
Monica Fredriksson 
Påboda 129 B 
385 90 Söderåkra 
 
Ersättare: 
Margaretha (Sylvén) Johnsson 
Glasbruksgatan 8 E 
385 34 Torsås 
 
Gäller från och med 2008-08-27 till och med 2010-10-31. 
-----  
Exp till: 
Görel Rydeen 
Monica Fredriksson 
Margaretha (Sylvén) Johnsson 
Personalavdelningen 
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KF § 70/08 
KS § 226/08 
AU § 289/08          08/KS0200 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Görel Rydeen, tp avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 2008-09-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Görel Rydeen, tp. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Görel Rydeen, tp. 
 
Kommunfullmäktige beredning 2008-09-17 
 
Torsåspartiet nominerar 2008-09-08 Bert Appert, tp som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och Monica Fredriksson, tp som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden efter avgående ledamot Görel Rydeen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Görel Rydeen, tp. 
 
att utse Bert Appert, tp som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och  
     Monica Fredriksson, tp som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter avgående  
     ledamot Görel Rydeen. 
-----  
Exp till: 
Görel Rydeen 
Bert Appert 
Monica Fredriksson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 71/08           08/KS0203 
Avsägelse kommunala förtroendeuppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anna-Lena Johansson, c avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kommun-
fullmäktige, vice ordförande i tekniska nämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt 
ersättare i styrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållningsförbund (KSRR) med 
omedelbar verkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelser från Anna-Lena Johansson, c, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter  
     avgående ordinarie ledamot Anna-Lena Johansson, 
 
att valberedningen återkommer med nya vice ordförande i tekniska nämnden, 
     ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i styrelsen för Kalmarsundsregionens  
     Renhållningsförbund. 
-----  
Exp till: 
Anna-Lena Johansson 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valberedningen 
Personalavdelningen 
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KF § 72/08 
KS § 179/08          08/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Lindström, ordförande i Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 73/08 
KS § 180/08          08/KS0184 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 74/08 
KS § 181/08          08/KS0141 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
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KF § 75/08 
KS § 182/08          08/KS0191 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 20058-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att Torsås Fastighets AB redovisar en sammanställning av de 
kostnader bolaget hittills haft för Prästgården i Gullabo och för Björkens lokaler samt 
att bolaget till Kommunfullmäktige redovisar kostnadskalkyl för i ordningsställande av 
Prästgårdens lokaler till funktionella förskolelokaler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v tilläggsyrkande och att 
avslå tilläggsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggs-
yrkandet varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Lena Gustafssons, v tilläggsyrkande och nej = avslag på 
yrkandet avges 16 ja-röster och 17 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat  
avslå Lena Gustafssons, v tilläggsyrkande. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom v,s, fp och m-gruppen reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 76/08 
KS § 183/08 
AU § 249/08          08/KS0181 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,3 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 3,4 Mkr. Förklaras med att 
samtliga nämnder visar god budgetföljsamhet.  
 
Resultatet för helåret 2008 prognostiseras till 0,8 Mkr, det vill säga 4,2 Mkr sämre än 
budget och uppställt finansiellt resultatmål på 6 Mkr uppfylls ej. Försämrat resultat 
förklaras med negativa prognoser för slutavräkningar av skatteinkomster samt prog-
nostiserade förlusttäckningar till Torsås Fastighets AB och Torsås Bostads AB på totalt 
3 Mkr. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2008. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 
30 juni 2008. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys 
och mindre på detaljgranskning. 
 
Revisorerna bedömer: 
 
• att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen, 
• att utifrån kommunen prognos kommer ekonomisk balans att uppnås år 2008, 
• att det i kommunens budget och flerårsplan finns mål utifrån ett verksamhetsmässigt 

perspektiv, alla mål är inte mätbara och utvärderingsbara. Någon uppföljning av 
målen görs inte i delårsrapporten. Vi anser att måluppfyllelsen ska kommenteras i 
delårsrapport och årsredovisning och 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 30   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-09-17   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 76/08, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2008 
 
• att finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning antogs vid samma tillfälle som 

budgeten för år 2008. Kommunen antog då tre finansiella mål varav två bedöms 
vara uppfyllda utifrån kommunens prognos. Vi saknar kommentarer hur resultat-
målet på 6 Mkr ska uppnås. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2008 samt 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 77/08 
KS § 189/08 
AU § 229/08          08/KS0161 
Rapportering av icke verkställda beslut 1:a kvartalet 2008 
 
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, 2008  
 
Antal icke verkställda beslut:    0 
Typ av bistånd:          
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:           
Antal kvinnor:          
  
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008. 
-----  
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 78/08 
KS § 225/08 
AU § 285/08 
AU § 434/07 
AU § 419/07 
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 2007-08-21 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställande en lägsta sockelhöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid 
     nybyggnation. 
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Fortsättning 78/08, 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 2007-09-26: 
 
att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-27 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-11-05 § 194 att meddela Kommunfullmäktige 
förtydligande Med lägsta sockelhöjd avses all bygglovpliktig nybyggnation oavsett 
om den ligger inom eller utom planlagt område. Om- och tillbyggnader av 
befintliga byggnader berörs inte. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att bjuda in byggnadsingenjör Christer Franzén till arbetsutskottets sammanträde  
      2007-12-11 för att se om möjligheter finns för byggnadsnämnden att göra avvikelser 
      i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-12-11 
 
Förslaget från byggnadsnämnden att sätta en lägsta sockelhöjd på 2,5 m är att förhindra 
att kommunen kan bli skadeståndsskyldiga om någon byggnad ska få vattenskador på 
grund av förhöjd havsnivå och ökade flöden intill vattendrag på grund av ökade neder-
bördsmängder. 
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Fortsättning 78/08, Lägsta bygghöjd 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att inhämta information från 
     kustkommunerna i Kalmar län om beslut fattats gällande lägsta bygghöjd. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har kontaktat Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, 
Västervik, Karlskrona, Emmaboda, Nybro och Tingsryds kommuner gällande frågan om 
lägsta bygghöjd.  
 
Redogörelse och sammanfattning över de svar som givits samt synpunkter från Ingegärd 
Wideström Länsstyrelsen i Kalmar föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa en lägsta bygghöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid 
     byggnation av bostäder. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa en lägsta bygghöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid 
     byggnation av bostäder. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa en lägsta bygghöjd tillika golvhöjd om 2,5 meter över normal  
     vattennivå vid byggnation av bostäder. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 79/08 
KS § 219/08 
AU § 284/08          08/KS0198 
Introduktionsersättning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare 
som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. 
 
Ett villkor för att introduktionsersättning skall beviljas är att personen förbinder sig att 
följa den introduktionsplan som fastställs i samråd mellan denne och kommunen. 
 
Kommunen bestämmer själv introduktionsersättningens storlek. 
 
Introduktionsersättningen är en individuell prestationsersättning medan försörjningsstöd 
är ett behovsprövat bistånd där hela hushållets behov räknas in. De båda bidrags-
formerna kan därför inte kombineras. 
 
Introduktionsersättningen räknas inte som skattepliktig inkomst. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att erbjuda introduktionsersättning till dem som är kommunplacerade i enlighet med  
     överenskommelse från Migrationsverket och tillhör personkretsen i SFS 1990:927  
     samt aktivt deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är flykting och har  
     fyllt 18 år eller då föräldrarnas försörjningsplikt upphört enlig föräldrabalken (vid  
     gymnasiet lägst till och med 21 år). Är hemmavarande barn till flykting som aktivt 
     deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är anhörig till flykting och  
     anländer inom 2 år från det att flyktingen kommunplacerats. Är en flykting som  
     flyttar till Torsås kommun efter tidigare kommunplacering i annan kommun  
     (sekundärflyttning) om flytt sker före 12 månader från första kommunplaceringen,  
 
att introduktionsersättningen uppgår till 7 500 kronor för en vuxen och till 2 000 kronor  
     för barn, 
 
att anta upprättat dokument Introduktionsersättning i Torsås kommun som regelstyrande  
     vid handläggning och utbetalning av introduktionsersättning. 
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Fortsättning § 79/08, Introduktionsersättning i Torsås kommun 
 
 Kommunstyrelsens beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att erbjuda introduktionsersättning till dem som är kommunplacerade i enlighet med  
     överenskommelse från Migrationsverket och tillhör personkretsen i SFS 1990:927  
     samt aktivt deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är flykting och har  
     fyllt 18 år eller då föräldrarnas försörjningsplikt upphört enlig föräldrabalken (vid  
     gymnasiet lägst till och med 21 år). Är hemmavarande barn till flykting som aktivt 
     deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är anhörig till flykting och  
     anländer inom 2 år från det att flyktingen kommunplacerats. Är en flykting som  
     flyttar till Torsås kommun efter tidigare kommunplacering i annan kommun  
     (sekundärflyttning) om flytt sker före 12 månader från första kommunplaceringen,  
 
att introduktionsersättningen uppgår till 7 500 kronor för en vuxen och till 2 000 kronor  
     för barn, 
 
att anta upprättat dokument Introduktionsersättning i Torsås kommun som regelstyrande  
     vid handläggning och utbetalning av introduktionsersättning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att erbjuda introduktionsersättning till dem som är kommunplacerade i enlighet med  
     överenskommelse från Migrationsverket och tillhör personkretsen i SFS 1990:927  
     samt aktivt deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är flykting och har  
     fyllt 18 år eller då föräldrarnas försörjningsplikt upphört enlig föräldrabalken (vid  
     gymnasiet lägst till och med 21 år). Är hemmavarande barn till flykting som aktivt 
     deltar i det överenskomna introduktionsprogrammet. Är anhörig till flykting och  
     anländer inom 2 år från det att flyktingen kommunplacerats. Är en flykting som  
     flyttar till Torsås kommun efter tidigare kommunplacering i annan kommun  
     (sekundärflyttning) om flytt sker före 12 månader från första kommunplaceringen,  
 
att introduktionsersättningen uppgår till 7 500 kronor för en vuxen och till 2 000 kronor  
     för barn, 
 
att anta upprättat dokument Introduktionsersättning i Torsås kommun som regelstyrande  
     vid handläggning och utbetalning av introduktionsersättning. 
----- 
Exp till: 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
Ekonomikontoret 
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KF § 80/08 
KS § 199/08 
AU § 234/08          07/KS0041 
Detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten 
Torsås 6:17 och del av Torsås 2:42, Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare flerbostadshus i 
ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån sam möjliggöra uthusbebyggelse på 
befintlig innergård. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-05-26 § 95 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring daterad 2008-05-26 samt föreslå Kommunfullmäktige att anta 
detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 i Torsås kommun. 
 
Beslut får överklagas endast av den som under samråds- och utställningstiden skriftligen 
framfört synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 
Om planförslaget efter utställningen ändras till nackdel för någon får beslutet 
överklagas av den det berör. 
 
Ej heller föreligger något hinder mot att överklaga beslutet på den grund att det inte 
tillkommit i laga ordning. 
 
Besvär ska ställas till Länsstyrelsen men inges till Torsås kommun, kommunstyrelsen, 
inom tre (3) veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslut har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
-----  
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Fortsättning § 80/08, Detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås 
kommun 
 
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Inger Roach, Torsås 6:13, Rek + mb 
Blenus Roach, Torsås 6:13, Rek + mb 
Vatten & Samhällsteknik AB 
Byggnadsnämnden 
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KF § 81/08 
KS § 195/08 
AU § 235/08          08/KS0165 
Årsredovisning 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2007 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, s deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, s deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
-----  
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 82/08 
KF § 67/08           08/KS0169 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående städavtal 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Marie Jansson, kd, ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam angående städavtal 2008. 
 
1. Hur kunde informationen om det nya städavtalet vara så vilseledande? 
2. Hur kunde en del lokaler, exempelvis TM falla utanför avtalet? 
3. Då allergistädning inte längre ingår, är det då meningen att respektive nämnd själva 

ska stå för den kostnaden? 
4. Kommer nämnderna att kompenseras för merkostnaderna för att komma upp i 

samma städning som i det tidigare avtalet? 
 

Kommunfullmäktige besluta: 
 
att svar lämnas vid nästa Kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam lämnar följande svar: 
 
1. Informationen var ej vilseledande, den information som gavs var att upphandlingen 

innebar vissa mindre förändringar, men att städfrekvensen var i stort sett den nivå 
som tillämpas i Kalmar kommun 

2. Anledningen till att TM:s lokal ej var med var att förvaltningen först ville avvakta 
besked om lokaler för musikprojektet 

3. Ja 
4. Förvaltningarna kompenseras för tilläggsavtalet inklusive hemklassrummen totalt 

319 Tkr. 
 

Bilaga 2 och 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera svaret på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Roland  
     Swedestam. 
----- 
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KF § 83/08 
KS § 223/08 
AU § 277/08 
AU § 58/08             
KF § 13/08           08/KS0047 
Motion – Årets kvinna i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Andersson och Margareta Ohlin, samtliga fp, hemställer i en motion att 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2009 årligen ska ”Årets kvinna i 
Torsås kommun” utses. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-01-30: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-12: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden och Möre ResursCentrum för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 37, beslutar att ställa sig negativa till  
motionen, då det är diskriminerande att utse ”Årets kvinna”. 
 
Möre Resurscentrum som är ett lokalt resurscentrum för kvinnor, tycker att idén är i och 
för sig god men anser att en utnämning till ”Årets kvinna” kan säkert vara bra som 
positiv förebild för flickor/unga kvinnor i kommunen. 
 
Dock anser Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum att kriterierna är svara att definiera. 
För att välja en kvinna som på ett bra sätt bidrar till ett aktivt och bra jämställdhets-
arbete och är kvinna kan vara ojämställt i sig. Ett bättre förslag är att välja ”Årets 
”Jämperson” i Torsås” genom att välja en person, kvinna eller man – eller förening eller 
företag – som på ett aktivt och bra sätt arbetar för jämställdhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att avstå från att utse Årets kvinna i Torsås kommun och istället inrätta ett  
     jämställdhetspris, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 83/08, Motion – Årets kvinna i Torsås kommun 
   
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att utse Årets kvinna i Torsås kommun och istället inrätta ett  
     jämställdhetspris, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Yrkande 
 
Christer Andersson, fp yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att utse Årets kvinna i Torsås kommun och istället inrätta ett  
     jämställdhetspris, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Christer Andersson, fp 
Margareta Ohlin, fp 
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KF § 84/08           08/KS0199 
Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag att förbättra vandringsleden så att det också blir en cykelled 
föreligger från Ann-Christin Johansson, Bergkvara. 
 
Det kan bli en mycket vacker sträckning och kan säkert resultera i ett ännu större antal 
besökande turister till vår kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden
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KF § 85/08 
KS § 203/08          08/KS0164 
Avfallsplan 2009 – 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kurt Svedberg och Maria Dolores från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
föredrar ärendet. 
 
KSRR har arbetat fram ett förslag till ny avfallsplan för åren 2009 – 2013. 
 
Avfallsplanen som utarbetas innehåller förändringar inom alla områden eftersom KSRR 
inte har haft ett eget avfallssystem tidigare men från 2006-01-01 tagit över 
administrationen av respektive medlemskommuns avfallssystem. 
 
Syftet med att bilda förbundet har från kommunerna varit många – en av dessa har varit 
ett önskemål om att kunna utnyttja eventuella stordriftsfördelar i ett gemensamt avfalls-
system. 
 
Det övergripande målet för avfallshanering är att säkra, att det redan vid källan görs en 
sortering av avfallet i renaste möjliga fraktioner samt att bortskaffning för efter följande 
prioritering: 
 
• Förebygga uppkomst av avfall 
• Specialbehandling (uttag av miljöskadliga ämnen för särskild behandling) 
• Återbruk 
• Återvinning 
• Förbränning med energinyttan 
• Deponering 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta förslag på yttrande gällande 
     avfallsplan 2009 – 2013, för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Förslag på yttrande gällande avfallsplan 2009 – 2013 föreligger från kommunstyrelsens 
ordförande Roland Swedestam. 
 
Yrkande 
 
Leif Lindberg, tp föreslår att texten på sidorna 54 och 55 i Avfallsplan 2009 – 2013, del 
2 korrigeras så att det tvärtom betonas att fonderingen utan mycket goda skäl inte ska 
kunna göras och att den årlige taxan ska bygga på de kostnader och den service som 
lämnas för detta år. 
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Fortsättning § 85/08, Avfallsplan 2009 – 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare 
KSRR 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget med tillägg att texten på sidorna 54 och 55 
     i Avfallsplan 2009 – 2013, del 2 korrigeras så att det tvärtom betonas att fonderingen  
     utan mycket goda skäl inte ska kunna göras och att den årlige taxan ska bygga på de  
     kostnader och den service som lämnas för detta år.  
-----  
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KF § 86/08 
KS § 222/08 
AU § 272/08 
AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Skytteförening ansöker om bidrag om 130 000 kronor till en nyanläggning av 
en 50 meters bana för korthållsskytte. Banan kommer att hålla internationell standard 
och tillsammans med luftgevärshallen som ligger i direkt anslutning kommer det att bli 
ett regionalt skyttecenter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning samt 
 
att en återkoppling sker till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 28 att avslå framställan, då 
anläggningen av banan påbörjats och då det är nämndens policy att i det läget ej 
tillstyrka investeringsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att infordra en verksamhetsberättelse samt  
      en information om verksamhetens utvecklingen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Föreningsberättelse samt skrivelse från Svenska Sportskytteförbundet föreligger från 
Gullabo Skytteföreningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Sören Bondesson, s och Bert Appert, tp 
yrkar bifall till att bevilja investeringsbidrag med 60 000 kronor för anläggande av en  
50 meters bana för korthållsskytte. 
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Fortsättning § 86/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-09-02 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Hans-Olof Berg, c, Roland Swedestam, s och 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med anledning av antagen 
policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommunfullmäktige 
2004-10-20 § 65. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut efter som 
fullmäktige antog 2004-10-20 § 65 en policy för investeringsbidrag till föreningar i 
Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Lena Gustafssons, v med fleras yrkande att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett 
investeringsbidrag med 60 000 kronor med anledning av den stora satsning och PR som 
föreningen har gjort för Torsås kommun. Finansiering sker genom ianspråktagande av 
budgeterade medel för Småland Sydost, verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för antagen policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun. 
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Fortsättning § 86/08, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp, Hans-Peter Ludwig, c, Lena 
Gustafsson, v och Marcus Johansson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med anledning av 
antagen policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommun-
fullmäktige 2004-10-20 § 65. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestams,s med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande och nej = enligt 
Mona Magnussons, m avslagsyrkande avges 27 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 avstod. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
M-gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
-----  
Exp till:  
Gullabo Skytteförening 
Ekonomikontoret 
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TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA 2008-09-17  BILAGA 1 
Kommunfullmäktige   

    §  75, Torsås Fastighets AB      § 86, Gullabo Skytte   
  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C           
Irma Folkesson C           
Hans-Olof Berg C           
Anna-Lena Johansson C           
Jörgen Johansson C I  I  I      
Sten Bondesson C I  I  I      
Christina Svensson C I  I  I      
Ronny Ramberg C I  I  I      
Marcus Johansson C I  I  I      
Mona Magnusson M I I    I     
Anders Palmér M I I    I     
Ewy Svensson M I I    I     
Magnus Nilsén M           
Christer Andersson Fp I I   I      
Marie Jansson Kd I  I  I      
Christer Söderholm Kd           
Roland Swedestam S I I   I      
Ann-Britt Mårtensson S  I I   I      
Sören Bondesson S I I   I      
Sebina Masinovic S           
Peter Ludvigsson S I I   I      
Ann Ludvigsson S           
Henrik Nilsson – Bokor S I I   I      
Birgitta Arvidsson S I I     I    
Magnus Holmebrant S           
Bernt Nykvist S I I   I      
Lena Gustafsson V I I   I      
Lars Sjöholm Mp I  I  I      
Bert Appert Tp I  I  I      
Monica Fredriksson Tp           
Leif Lindberg Tp I  I  I      
Bo Alvemo Tp I  I  I      
Anne-Marie Sköld Tp I  I  I      
Kent Gullin Tp           
Kerstin Ahlberg Tp I  I  I      
Ersättare:            

Hans-Peter Ludwig      C I  I  I      

Lennart Gustafson C I  I    I    

Anita Borg  C I  I  I      

Magnus Svensson  M I 1    I     

Ingemar Skotheim  S I I   I      

 Christina Lönnqvist  S I I   I      

    Britt-Marie Swedestam    S I I   I      

   Margareta (Sylven) Johnsson Tp I  I  I      

   Åke Gullin Tp I  I  I      

                                                 33              16             17                            27            4              2  

 


