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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-10-22   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2008-10-22, 18.35 – 20.30  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Ulrika Widell, informatör § 96 
   
   
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson                                       Anita Eriksson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-10-22  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 87, 89 - 103    

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Lena Gustafsson                Anita Eriksson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-10-22     
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-10-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-11-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF 87/08             08/KS0203 
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen beslutar om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter 
avgångna Anna-Lena Johansson, c redovisas: 
 
Ordinarie ledamot 
 
Anita Eriksson 
Norregatan 4 
385 31 Torsås  
 
Ersättare 
 
Ing-Marie Fridolfsson 
Södra Slätafly Kullen 319 
385 93 Torsås   
 
Gäller från och med 2008-10-09 till och med 2010-10-31. 
-----  
Exp till: 
Anna-Lena Johansson 
Anita Eriksson 
Ing-Marie Fridolfsson 
Personalkontoret 
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KF § 89/08 
KS § 234/08 
AU § 321/08          08/KS0201 
Begäran kommunal borgen, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB har i enlighet med ägardirektiv förvärvat fastigheten Torsås 5:100 
(Samhall). 
 
Köpebrev mellan Torsås kommun och Torsås Fastighets AB upprättas 2008-03-04, 
köpesumma 2,5 Mkr. 
 
Torsås Fastighets AB avser att långsiktigt finansiera förvärvet av fastigheten Torsås 
5:100 genom extern nyupplåning och bolaget hemställer därför om kommunal borgen 
inom ramen 2,5 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen inom ramen 2,5 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen inom ramen 2,5 Mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen inom ramen 2,5 Mkr. 
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 90/08           08/KS0215 
Avsägelse Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i direktionen för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås från och med utgången av oktober 2008. 
 
Torsåspartiet nominerar 2008-09-22 Monica Fredriksson, tp som ordinarie ledamot i 
direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås från och med november  
2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från Bert Appert, tp, 
 
att utse Monica Fredriksson, tp som ordinarie ledamot i direktionen för Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
-----  
Exp till: 
Bert Appert 
Monica Fredriksson 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås   
Personalkontoret 
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KF § 91/08 
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 2008-09-17: 
 
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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-10-22 
 
Valberedningen föreslår ledamot Lisbeth Bondesson, c som ersättare i Kalmarsunds-
regionens Renhållare efter avgående ledamot Anna-Lena Johansson, c. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse ledamot Lisbeth Bondesson, c som ersättare i Kalmarsundsregionens Renhållare  
     efter avgående ledamot Anna-Lena Johansson, c. 
-----  
Exp till: 
Anna-Lena Johansson 
Lisbeth Bondesson 
Personalkontoret 
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KF § 92/08           08/KS0221 
Avsägelse kommunala förtroendeuppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christian Hedlund, fp avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från Christian Hedlund, fp, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter  
     avgående ersättare Christian Hedlund, fp, 
 
att valberedningen återkommer med ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
-----  
Exp till: 
Christian Hedlund 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valberedningen 
Personalkontoret 
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KF § 93/08 
KS § 241/08 
AU § 317/08          08/KS0161 
Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2008  
 
Antal icke verkställda beslut:    0 
Typ av bistånd:          
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:           
Antal kvinnor:          
  
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2008. 
-----  
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 94/08 
KS § 244/08            08/KS0028 
Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-09-15 § 168 att föreslå Kommunfullmäktige att inte 
anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Yrkande, tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att uppdra åt 
kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om en plan-
lösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och bebyggelsen. Redovisas 
till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en eventuell revidering av 
detaljplanen. Yrkar även att kommunen ska bestrida hittills uppkomna kostnader i 
samband med upprättat detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i 
Kalmar. 
 
Bert Appert, tp, Hans-Olof Berg, c och Marie Jansson, kd instämmer i Håkan 
Algotssons, c yrkande. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att inte anta upprättad 
detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3 med tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB att 
försälja Binnaretorp 2:3 och att projektera ombyggnad av Björken för ändamålet 
barnomsorg/fritidshem i samråd med barn- och utbildningsnämnden. Yrkar även att ta 
ett resonemang med Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar gällande hittills uppkomna 
kostnader i samband med upprättat detaljplaneförslag.    
 
Lena Gustafsson, v instämmer i Rolands Swedestams, s yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras tilläggs- 
yrkande och Roland Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s tilläggsyrkande varvid votering 
begäras. 
 
Vid votering där ja = enligt Rolands Swedestams, s med fleras tilläggsyrkande och nej = 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras tilläggsyrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras 
tilläggsyrkande. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 94/08, Barnomsorgslokaler i Gullabo/ Binnaretorp 2:3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07: 
 
att uppdra åt kommunchef och miljöchef kontakta berörd granne för ett resonemang om 
     en planlösning som syftar på en skyddszon mellan djurhållningen och detaljplane- 
     lagt område, som redovisas till kommunstyrelsen 2008-10-28, då ställning tas till en  
     eventuell revidering av detaljplanen, 
 
att kommunen bestrider hittills uppkomna kostnader i samband med upprättat  
     detaljplaneförslag utfört av Vatten & Samhällsteknik AB i Kalmar. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna tilläggsyrkande. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-10-22 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att inte anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar att kommunen tar ett resonemang med Länsstyrelsen om att 
tillämpa Blekinge-modellen istället för Skåne-modellen gällande Djurhållning och 
bostäder. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Lars Sjöholms, mp 
tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inte anta upprättad detaljplan över fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun, 
 
att kommunen tar ett resonemang med Länsstyrelsen om att tillämpa Blekinge-modellen  
     istället för Skåne-modellen gällande Djurhållning och bostäder. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden  
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KF § 95/08 
KS § 246/08 
AU § 329/08          08/KS0206 
Hemställan om att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslöt 2008-06-14 (§ 85/08) att erbjuda regeringen ett paket 
som innebär att regionen är beredd att förskottera investeringar i länets infrastruktur. 
Förutsättning är att regeringen satsar på en upprustning av regionens vägar och 
järnvägar enligt det förslag som skickats daterat 2007-06-15. 
 
Förskotteringen av infrastrukturen är, enligt överenskommelse och styrelsens beslut, en 
uppgift för länets primärkommuner. Landstingets roll är enligt överenskommelsen att 
ansvara för den regional kollektivtrafiken. 
 
Styrelsens beslut innebär att Regionförbundet får ansvaret för att hantera upplåsningen 
till förskotteringen av investeringarna. Det utökade ansvaret kräver en förändring av 
förbundsordningen. 
 
Regionförbundets förbundsordning behöver även förändras med anledning att uppdraget 
att ”ta emot ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och 2” har 
förändrats. 
 
Förändringarna i förbundsordningen, som Regionförbundets styrelse fattat beslut om 
2007-09-20 (§ 112/07), innebär följande avseende §§ 2 & 13. I övrigt föreslås inga 
förändringar i nu gällande förbundsordning (2006 § 75). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
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KF § 96/08 
KS § 224/08 
AU § 282/08          08/KS0197 
Policy för information och kommunikation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun är en politisk styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är 
deras behov och förutsättningar vi ska se och möta varje dag. Ökad kommunikation och 
dialog med kommunens invånare ger också större möjligheter att tillgodose de krav och 
önskemål som medborgare har nu, och i framtiden. 
 
Effektiv kommunikation är ett styrmedel för att uppnå kommunens verksamhetsmål. 
 
Torsås kommuns anställda ska vara lättillgängliga för kommunens invånare, oavsett om 
kontakten sker personligen, per telefon, skriftligen eller via e-post. Torsås invånare ska 
uppleva att de får snabba och korrekta svar på sina frågor. När kommuninvånare tar 
kontakt med Torsås kommun bör de därför få en återkoppling senast inom tre arbets-
dagar. 
 
Förslag på Policy för information och kommunikation föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2001-11-28 § 111, att anta förslag till  
     informationspolicy, 
 
att anta förslag på ny policy för information och kommunikation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2001-11-28 § 111, att anta förslag till  
     informationspolicy, 
 
att anta förslag på ny policy för information och kommunikation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2001-11-28 § 111, att anta förslag till  
     informationspolicy, 
 
att anta förslag på ny policy för information och kommunikation. 
----- 
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KF § 97/08 
KS § 247/08 
AU § 325/08          08/KS0100 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2008-09-16 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2008-09-16. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
3. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 
4. Sänk hastigheten i Bergkvara. 
5. Ordna ställplatser för husbilar. 
6. Förbättra vandringsleden så att den också blir en cykelled. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-09-16. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-10-07 
 
Medborgarförslag skall beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att förslaget väckts (antaget av Kommunfullmäktige 2003-11-25 § 105). För 
nämnder och styrelser innebär detta att hänsyn måste tas till kommunstyrelsens 
beredningstid om medborgarförslaget skall behandlas av både arbetsutskottet och 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07: 
 
att informera nämnder och styrelser beredningsgången för inkomna medborgarförslag. 
 
 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-09-16. 
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Fortsättning § 97/08, Redovisning av medborgarförslag under handläggning till 
och med 2008-09-16 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-09-16. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 26   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-10-22   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 98/08 
KS § 248/08 
AU § 326/08          08/KS0101 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2008-09-16. 
 
1. Sporthallen 
2. Årets kvinna i Torsås kommun 
3. Solceller på kommunhuset 
4. Konstgräsfotbollsplan 
5. Införa GPS-system i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-09-16. 
-----  
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KF § 99/08 
KS § 249/08 
AU § 305/08 
AU § 259/08 
KF § 56/08           08/KS0136 
Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att ordna ställplatser för husbilar i Bergkvara hamn och 
eventuellt andra platser i kommunen föreligger från Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Avgift kan tas ut beroende på vilka bekvämligheter som kan erbjudas på ställplatsen. 
 
Som det är nu finns förbudsskyltar för övernattning runt Dalskär. Husbilsfolket stannar 
oftast endast en natt och har inte behov av en campings faciliteter. Det är dock bra om 
man kan tömma gråvatten och fylla på med vatten, tömma latrin och så vidare. 
 
Vår kustnära kommun har mycket att erbjuda turister och bör välkomna alla turister 
även det ökande antalet husbilsturister. Som det är nu skrämmer man bord denna 
kategori turister som kanske också skulle spendera en och annan krona hos 
näringsidkare i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till turismansvarig Stine Breum Appelqvist för  
     beredning.  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Inför kommande år ser turismansvarig följande alternativ till lösningar: 
 
Alternativ 1 
5-10 platser för att övernatta med husbil iordningställs exempelvis vid Bröms Rastplats. 
Kommunen i samarbete med Vägverket gör i ordning en rejäl ”servicestation” så att 
husbilsägarna kan tömma latrin och gråvatten. Det kan eventuellt finnas tillgång till el. 
Antingen ordnar man så att någon aktivt knackar på och tar upp avgift (t ex Ola Nilsson 
som sköter rastplatsen) eller så kopplar man det hela till en betalautomat. Detta finns på 
många ställen, exempelvis i Tyskland. Det är viktigt att det av skyltningen tydligt 
framgår vilka platser som är husbilsplatser och att det tas ut en avgift för servicen. 
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Fortsättning § 99/08, Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Alternativ 2 
Vi hänvisar de husbilar som behöver tömma gråvatten och latrin till våra campingar 
Dalskär och Skäppevik, som får ta ut en avgift för detta. För övrigt får husbilarna 
övernatta på anvisade platser utan service och avgift. Dessa platser kan exempelvis 
finnas vid Badudden, Fulvik, Bröms och kanske vid Matsleven i Gullabo. På dessa 
ställen måste platserna vara tydligt markerade med skyltar, med exempelvis texten: 
”Ställplats för husbil 21-09”. 
 
Vilket alternativ man än väljer, så behövs en ändring av ordningsstadgan. Förslag till 
ändring av text:  
 
Camping och Husbilar (bostadsinredda bilar) 
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta 

ändamål och under de tider på året som kommunen har bestämt. Husbilar hänvisas till 

särskilt anvisade ställplatser.  
 
Det är viktigt att informationen om ställplatserna tydligt finns med i broschyrer och på 
kommunens hemsida. Även övriga näringsidkare inom besöksnäringen måste vara 
välinformerade så att de kan hänvisa husbilarna rätt. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar avslag på 
förslaget, eftersom vi inte ska konkurrera med övriga campingplatser i kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-22 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 99/08, Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Lola Algotsson 
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KF § 100/08 
KS § 250/08 
AU § 327/08 
AU § 106/08            
KF § 17/08           08/KS0059 
Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förse förslagsvis nya kommunkontorets tak med 
solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-02-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att överlämna motionen till energirådgivare Christer Franzén för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-23 
 
Svar på motionen från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén: 
 
Investeringsbidraget till solceller som täcker 70 % av kostnaderna är inte för dagen 
tillräckligt stort för att det skall vara en lönsam investering. Med ett stigande pris för el 
kan det på sikt bli lönsamt. 
 
Med tanke på att kommunen strävar efter att vara framåtsträvande och investera för 
framtiden så är idén inte så dum. Man ska i så fall även tänka på skolorna med som ofta 
stora tak till förfogande och komplettera med vindel som täcker övrigt behov utöver 
energin från solen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt  
     eget, 
 
att delge Torsås Fastighets AB motionen, för beaktande vid energibesparande åtgärder, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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 Fortsättning § 100/08, Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt  
     eget, 
 
att delge Torsås Fastighets AB motionen, för beaktande vid energibesparande åtgärder, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Yrkande och proposition 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt eget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att avslå kommunstyrelsens förslag att 
delge Torsås Fastighets AB motionen, för beaktande vid energibesparande åtgärder. 
 
Ronny Ramberg, c och Håkan Algotsson, c yrkar att, eftersom ansökningstiden för det 
statliga bidraget på 70 % av anläggningskostnaden för installation av solceller upphörde 
2008-09-30,  så ska så snart som nya statliga medel finns tillgängliga, motionen tas upp 
till förnyad prövning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Ronny Rambergs, c och 
Håkan Algotssons, c yrkande.  
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med att ge Torsås Fastighets AB i uppdrag att inom 
sex månader arbeta fram ett konkret förslag med kostnadsberäkning avseende ett 
solcellsprojekt i Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla åkan Algotssons, tillläggs- 
yrkande.  
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Fortsättning § 100/08, Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat svar från energi- och klimatrådgivare Christer Franzén som sitt  
     eget, 
 
att eftersom ansökningstiden för det statliga bidraget på 70 % av anläggningskostnaden  
     för installation av solceller upphörde 2008-09-30, så ska så snart nya statliga medel  
     finns tillgängliga, motionen tas upp till förnyad prövning, 
 
att ge Torsås Fastighets AB i uppdrag att inom sex månader arbeta fram ett konkret  
     förslag med kostnadsberäkning avseende ett solcellsprojekt i Torsås kommun, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Ronny Ramberg 
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KF § 101/08          08/KS0229 
Fråga till Roland Swedestam  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Leif Lindberg, tp har till Roland Swedestam ställt en 
fråga, hur bokförs VA-kostnaderna för nu avslutade VA-arbeten på Västra 
Industrigatan. Bilaga 2. 
 
Roland Swedestam svarar att kostnaderna bokförs som investering inom VA-
kollektivet. Bilaga 3. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Leif Lindberg, tp 
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KF § 102/08          08/KS0230 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam ställt en fråga gällande beslut i personalärende. 
 
Bakgrund 
Efter att under lång tid och upprepade gånger ha agerat kränkande och på annat sätt 
ickeprofessionellt mot ett antal små grundskolebarn har läraren av skolchefen bedömts 
vara olämplig för fortsatt tjänstgöring som lärare i grundskolan. 
 
Hur kan personalutskottets ordförande mot denna bakgrund, tillsammans med 
personalutskottets vice ordförande, välja att följa skolchefens förslag om att läraren i 
stället ska tjänstgöra som lärare i särskola, en skolform där barnen är än mer 
försvarslösa? Bilaga 4. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att skolchefen har delegation 
när det gäller omplaceringsärende och förtroende finns för skolchefen. En redovisning 
av ärendet kommer att lämnas till personalutskottet vid årsskiftet. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
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KF § 103/08          08/KS0231 
Fråga om hittillsvarande kostnad för ”förbättringsåtgärder” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har  ställt en fråga gällande kostnad för 
”förbättringsåtgärder enligt förhandlingsprotokoll 2007-10-22. 
 
Hur stor (ungefär) är den kommunala kostnaden för aktuella ”förbättringsåtgärder” till 
dags dato? Bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att frågan inte kan ställas vid kvällens sammanträde eftersom frågan inte har någon  
      mottagare. 
-----  
Exp till: 
Ledamot Bert Appert, tp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 26   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-10-22   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Plats och tid Torskolans matsal, 2008-10-22, 18.30 – 18.35  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera Lena Gustafsson                                               Anita Eriksson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-10-22  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 88      
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Lena Gustafsson                       Anita Eriksson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-10-22     
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-10-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-11-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF 88/08             08/KS0225 
Avsägelse politiska uppdrag i miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann Ludvigsson, s avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot/ordförande i 
miljönämnden. 
 
Socialdemokraterna nominerar Bernt Nykvist, s som ny ordinarie ledamot/ordförande i 
miljönämnden efter avgående Ann Ludvigsson, s. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Ann Ludvigsson, s. 
 
att utse Bernt Nykvist, s till ny ordinarie ledamot/ordförande i miljönämnden efter  
      avgående ledamot Ann Ludvigsson, s, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
-----  
Exp till: 
Ann Ludvigsson 
Bernt Nykvist 
Miljönämnden 
Personalkontoret 
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TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA 2008-10-22  BILAGA 1 
Kommunfullmäktige   

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

Christina Lönnqvist       S I          

 Åke Gullin    Tp I          

 Charlotta Rejneborg   M I          

  Lennart Gustafson   C I          

 

 


