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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-02-25, 18.30 – 21.30 
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.40 – 20.00 
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor                                       Ewy Svensson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-03-06  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 13 - 28   
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor                Ewy Svensson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-02-25    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-03-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-03-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 13/09           09/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fråga ställdes angående hantering av de inlämnade namnlistor gällande utträde ur 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Roland Swedestam informerar om att listorna har redovisats i arbetsutskottet  
2009-02-24. 
 
De som vill kan ta del av listorna på kommunkansliet. 
-----
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KF § 14/09           09/KS0051 
Avsägelse politiska uppdrag, Bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, m avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i bildningsnämnden 
med omedelbar verkan. 
 
Moderaterna genom Mona Magnusson föreslår Anders Palmér, m som ordinarie 
ledamot och Magnus Svensson, som ersättare i Bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Mona Magnusson, m, 
 
att utse Anders Palmér, m som ordinarie ledamot och Magnus Svensson, som ersättare i 
     bildningsnämnden. 
-----  
Expedieras till 
Mona Magnusson 
Anders Palmér 
Magnus Svensson 
Bildningsnämnden 
Personalkontoret 
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KF § 15/09 
KS § 26/09 
AU § 13/09 
KS § 271/08 
AU § 343/08          08/KS0205 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
  
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 148 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg inleda förhandlingar med Migrationsverket om att teckna avtal om att motta 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Kommunchefen inhämtar synpunkter från socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande: 
 
• På vilket sätt påverkas Er nämnd av ett mottagande av ensamkommande flykting- 

barn? 
• Vilka förutsättningar har nämnden att ta emot ensamkommande flyktingbarn? 
• Vilka fördelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vilka nackdelar ser nämnden med ett mottagande? 
• Vad anser nämnden är viktigt att tänka på innan man tar ställning till ett 

mottagande? 
Svaren kommer att användas i underlaget som ställs till kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-08-26 § 69 att överlämna svaren till kommunstyrelsen.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-09-11 § 69 att överlämna skolchefens 
yttrande med vissa justeringar till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 52 att överlämna förvaltningschefens 
yttrande till kommunchefen som nämndens eget. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
Att kommunchefen samt flyktingsamordnare ges i uppdrag att innan slutlig ställning tas 
till om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende 
av dessa ungdomar och barn utredas. Var ska man kunna ta emot dem och hur många? 
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Fortsättning § 15/09, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Att kommunchefen ges i uppdrag att undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan 
tillfredsställas och redovisa detta. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunchefens förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslagen om fortsatt utredande med hänvisning till att 
redan fattade beslut om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till 
kommunens storlek och dess förutsättningar i övrigt. 
 
Vid av ordförande ställ proposition mellan Roland Swedestam, s bifallsyrkande och 
Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestam, s bifallsyrkande.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen samt flyktingsamordnare, att innan slutlig ställning tas, till  
     om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende  
     av dessa ungdomar och barn utredas.  
 
att uppdra kommunchefen undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av barn- och  
     utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan till- 
     fredsställas samt 
 
att redovisa uppdraget innan 2009-01-31. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-11-04 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget om fortsatt utredande med hänvisning till att 
redan fattade beslut om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till 
kommunens storlek och dess förutsättningar i övrigt. 
 
Ann-Britt Mårtensson, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bert Apperts, tp 
yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
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Fortsättning § 15/09, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04: 
 
att uppdra åt kommunchefen samt flyktingsamordnare, att innan slutlig ställning tas, till  
     om kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn bör alternativ till boende  
     av dessa ungdomar och barn utredas.  
 
att uppdra kommunchefen undersöka huruvida de synpunkter som lämnats av barn- och  
     utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan till- 
     fredsställas samt 
 
att redovisa uppdraget innan 2009-01-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar förslag på boende, ekonomi med mera utifrån 
utlämnade handlingar daterade 2009-01-15. Se vidare aktbilaga. 
 
Mona Magnusson, m och Håkan Algotsson, c medverkar inte i beslutet utan avvaktar 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunchefens förslag med tillägget, att förslag 
till avtal med Migrationsverket ska redovisat till kommunstyrelsen. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att redan fattade beslut om 
mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till kommunens storlek och dess 
förutsättningar i övrigt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, s yrkande med tillägg 
och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestam, s yrkande med tillägget, att förslag till avtal med Migrationsverket ska 
redovisats till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn (platser), 
 
att teckna avtal med Migrationsverket före 2009-09-01, 
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Fortsättning § 15/09, Ensamkommande flyktingbarn 
 
att starta upp ett HVB-hem för ändamålet och teckna hyresavtal med Torsås Fastighets 
     AB , gällande södra delen i Bryggargården för detta ändamål, 
 
att verksamheten förläggs organisatoriskt under kommunstyrelsen, 
 
att påbörja arbetet med rekrytering snarast för att kunna påbörja verksamheten under  
     hösten 2009, 
 
att förslag på avtal med Migrationsverket redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2009-02-03 
 
Synpunkter från överförmyndarnämnden över förslag om avtal gällande mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att redan fattade beslut 
om mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till kommunens storlek och dess 
förutsättningar i övrigt. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på förslaget med motivering att i dagsläget har vi 
inga möjligheter att utöka organisationen, utan vill avvakta framtiden för att se 
konsekvenserna av vårt mottagande av 90 flyktingar på tre år. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på förslaget. 
 
Lena Gustafsson, v yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande och Kerstin 
Ahlbergs, tp med fleras avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Lena Gustafssons, v bifalls yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt avslagsyrkande avges 4 ja-
röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Kerstin Ahlbergs, 
tp med fleras avslag på förslaget att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson, Henrik Nilsson – Bokor samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 15/09, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att teckna avtal om att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn (platser). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-02-25 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v och Magnus 
Holmebrant, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 2009-02-20. 
 
Mona Magnusson, m och Håkan Algotsson, c yrkar avslag på förslaget med motivering 
att i dagsläget har vi inga möjligheter att utöka organisationen, utan vill avvakta 
framtiden för att se konsekvenserna av vårt mottagande av 90 flyktingar på tre år. 
 
Christer Söderholm och Marie Jansson, kd yrkar att vänta med att teckna avtal samt att 
noga förbereda emottagandet av ensamkommande flyktingbarn, genom att kommunen 
tillgodoser behovet av gode män, psykolog, stödfamiljer och information till kommun-
invånarna. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att redan fattade beslut om 
mottagande innebär stora åtaganden i förhållande till kommunens storlek och dess 
förutsättningar i övrigt. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 19.40 – 20.00 innan Kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna. 
 
Marie Jansson, kd föreslår ett kompremissförslag enligt arbetsutskottets förslag  
2009-01-20 med framflyttning av avtalstecknande till 2009-12-31. 
  
Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till Marie Janssons, kd 
kompremissförslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag att avstå från att 
teckna avtal och Marie Janssons, kd med fleras förslag finner hon att Kommunfull- 
mäktige beslutat enligt Marie Janssons, kd med fleras förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till Marie Janssons, kd med fleras förslag och nej = enligt 
Kommunstyrelsens förslag avges 15 ja-röster och 18 nej-röster samt 2 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avstå från att teckna avtal om att ta emot 8 
ensamkommande flyktingbarn (platser). Bilaga 1. 
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Fortsättning § 15/09, Ensamkommande flyktingbarn 
 
Reservation 
 
Samtliga inom socialdemokraterna, kristdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och 
vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att teckna avtal om att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn (platser). 
-----  
Expedieras till  
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
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KF § 16/09 
KS § 27/09           09/KS0033 
Tilläggsanslag enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson, tekniska kontoret föredrar ärendet. 
 
Under hösten har det aviserats att statsbidragen till särskilda satsningar kommer att öka i 
hela landet under år 2009 med 150 miljoner kronor. Behov och önskemål ska anmälas 
till Vägverket för bedömning senast 2009-03-01. 
 
Enligt upprättat förslag till förbättringsåtgärder på belagda vägar på det enskilda 
vägnätet i Torsås kommun, kostnadsberäknat till cirka 5,4 miljoner kronor, kan bidrag 
erhållas med cirka 2 miljoner kronor. Se vidare aktbilaga 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-01-20 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag i investeringsbudgeten för år 2009 med 4 miljoner kronor till 
förbättringsåtgärder av beläggningar på det enskilda vägnätet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att statsbidrag beviljas med 2 miljoner kronor, bevilja tilläggs-  
     anslag i investeringsbudgeten för år 2009 med 4 miljoner kronor till förbättrings-  
     åtgärder av beläggningar på det enskilda vägnätet i Torsås kommun,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent Frost för Torsås  
     kommuns räkning uppta nya lån för 4 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-02-25 
 
Under 2009 kommer det att finnas möjlighet att söka statsbidrag för särskilda satsningar 
på enskilda vägar. Behov av önskemål om detta ska anmälas till Vägverket för 
bedömning senast 2009-03-01. 
 
Kommunen har upprättat ett förslag till förbättringsåtgärder på belagda vägar på det 
enskilda vägnätet, kostnadsberäknat till 5,4 Mkr. Ett statsbidrag ska kunna erhållas med 
cirka 2 Mkr. 
 
Kommunen äger inte de enskilda vägarna och kan därför inte aktivera dessa kostnader 
som en investering. Genom att göra dessa förbättringsåtgärder kommer emellertid 
kommunen att kunna minska sina årliga kostnader. 
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Fortsättning § 16/09, Tilläggsanslag enskilda vägar 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunens kostnader för förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet ska ses som 
      synnerliga skäl då kommunens årliga kostnader kommer att minska. Detta innebär  
      att kommunens kostnader för förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet inte  
      behöver inkluderas i balanskravsavstämningen för år 2009 samt 
 
att under förutsättning att statsbidrag beviljas med cirka 2 miljoner kronor, bevilja 
      tilläggsanslag 4 miljoner kronor till driftbudget 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
Tekniska nämnden 
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KF § 17/09     
KS § 36/09 
AU § 5/09 
KS § 6/09 
AU § 415/08          08/KS0258 
Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Torsås kommun och Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger förslag på 
nyttjanderättsavtal enligt nedan 
 
1. Kommuner äger fasta anläggningstillgångar som nyttjas av bolaget. 
2. Kommunen försäkrar de fasta anläggningstillgångarna. 

Bolaget har försäkringsansvaret ifråga om lös egendom och motorfordon liksom 
ifråga om ansvar. 

3. Bolaget disponerar och ansvarar för förvaltningen av före detta Lotsstationen  
  (hamnkontoret) inklusive uthus, markområde och hamn samt stationshuset. 
4. Bolaget ska till kommunen årligen överlämna budgetförslag utifrån beräknat  

varuflöde. 
5. Bolaget gör månadsvisa à-contobetalningar på 50 000 kronor till kommunen. 

Justeringar mot faktiskt varuflöde sker 30/6 och 31/12. 
 
Avtalet träder i kraft 2009-01-01. Om ingendera part senast sex (6) månader före den 
inledande periodens utgång sagt upp avtalet ska avtalet automatiskt anses förlängt i 
perioder om ett (1) år med samma uppsägningstid. 
 
Bert Appert, tp och Mona Magnusson, m deltar ej i beslutet utan avvaktar beslut från 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB och återkommer vid kommunstyrelsens nästa 
sammanträde. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v och Irma Folkesson, c 
yrkar bifall till förslaget på nyttjanderättsavtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal enligt prislista på varuflödet mellan  
     Torsås kommun och Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
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Fortsättning § 17/09, Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-01-13 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar återremiss av förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av förslaget med motivering att det ska framgå i 
avtalet beräkningen av nyttjanderättsavgiften. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert och Kerstin Ahlberg, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13: 
 
att återremittera förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & Stuveri AB.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Förslag på nytt nyttjanderättsavtal från ekonomichef Kent Frost föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning från 
kommunstyrelsens behandling 2009-01-13. Bilaga 1. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätts- 
avtal och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att 
godkänna upprättat förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt Bert Apperts, tp avslags- 
yrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att 
godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB. Bilaga 2.
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Fortsättning § 17/09, Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar avslag på förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning 
från kommunstyrelsens behandling 2009-01-13. Bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätts- 
avtal och Kerstin Ahlbergs, tp avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att godkänna upprättat förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till förslaget och nej = enligt Kerstin Ahlbergs, tp avslags- 
yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röst. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB. Bilaga 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-02-25 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, tp yrkar avslag på förslaget till nyttjanderättsavtal för Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med motivering som utvecklas närmare i särskild protokollsanteckning 
från kommunstyrelsens behandling 2009-01-13. Bilaga 2. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Fortsättning § 17/09, Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Vid av ordförande ställd proposition att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätts- 
avtal och Leif Lindbergs, tp avslagsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat 
att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Leif Lindberg, tp yrkar tillägg med att om reglerna för beräkning av uttag från hamnen 
leder till att bolaget – efter inbetalning till kommunen för ränta och amortering av 

kommunens investering i hamnen – ska betala ytterligare och detta ger underskott i 
hamnens årsbokslut, så ska detta belopp inte tas ut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att avslå tilläggsyrkande eller att bifalla Leif 
Lindbergs, tp tilläggsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkande och nej = enligt Leif Lindbergs, tp tilläggs- 
yrkande avges 20 ja-röster och 14 nej-röster samt 1 avstod. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprätta förslag till nyttjanderättsavtal mellan Torsås kommun och  
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam att underteckna nyttjanderättsavtalet. 
-----  
Expedieras till 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 18/09 
KS § 38/09 
AU § 20/09           08/KS0255 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, ABVA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till ny ”ABVA” att gälla från och med 2009-01-01 föreligger. 
 
Skillnaden från tidigare allmänna bestämmelser är att en tydligare uppdelning har skett 
mellan bestämmelsen ”ABVA och den information som går ut till huvudmannens 
brukare/abonnenter. 
 
I huvudsak rör förändringarna förhållandet mellan huvudman och brukare/abonnent när 
det gäller 
 
• Ägaransvar och gränser 
• Inkopplingsbestämmelser 
• Drän- och dagvattenanslutningar. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 att godkänna upprättat förslag till ny ”ABVA 
samt att föreslå Kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till ny ”ABVA”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till ny ”ABVA”, Allmänna bestämmelser för brukande av  
     Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till ny ”ABVA”, Allmänna bestämmelser för brukande av  
     Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättat förslag till ny ”ABVA”, Allmänna bestämmelser för brukande av  
     Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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KF § 19/09 
KS § 42/09 
AU § 23/09           09/KS0016 
Revidering av samlad bebyggelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till utökning av samlad 
bebyggelse för Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 258 att godkänna upprättat förslag, Torsås 
kommun, Samlad bebyggelse daterad december 2008 samt att överlämna förslaget till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag Torsås kommun, Samlad bebyggelse daterad december  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag Torsås kommun, Samlad bebyggelse daterad december  
     2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag Torsås kommun, Samlad bebyggelse daterad december  
     2008. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 20/09 
KS § 43/09 
AU § 25/09           7/KS0170 
Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastig- 
heterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
 
Det finns en efterfrågan på byggrätter i närheten av Bergkvara och särskilt i strandnära 
områden vilket för planområdet mycket intressant för bostadsbebyggelse. Området 
utgörs idag främst av äldre åkermark, men har finns också ett elljusspår. Intill aktuellt 
planområde finns 17 villafastigheter. 
 
Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra 10 – 15 enbostadshus i två grupper inom 
området. För att skapa ett respektavstånd till befintliga bostäder föreslås bibehålla 
naturmark mellan befintlig och ny bebyggelse. Planområdet föreslås trafikmatas 
österifrån, från Fyrvaktarvägen och Båtbyggarvägen vilka då får nya vändplaner inom 
de nya bostadsområdena. Elljusspåret behöver inte påverkas något nämnvärt utan bör 
ligga kvar med i stort sett nuvarande sträckning.  
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-12-15 § 253 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring samt föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Synpunkter från Marie-Louise och Bertil Aspernäs med anledning av förslag till beslut 
om ny detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 3:23 och 3:28 föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-02-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kerstin Ahlberg och Tommy Pettersson tp yrkar att kvarteret närmast Dalskärs camping 
undantas från fastställelse i avvaktan på utredning om konsekvenserna vid högre 
vattenstånd i havet för området mellan kvarteret ifråga och havet. 
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Fortsättning § 20/09, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, 
Torsås kommun 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Kerstin 
Ahlbergs och Tommy Petterssons, tp yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till arbetsutskottets förslaget och nej = enligt Kerstin 
Ahlbergs och Tommy Petterssons, tp yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röst. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att anta detaljplan för del av fastigheterna 
Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. Bilaga 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-02-25 
 
Jäv 
 
Ingemar Skotheim, s deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert tp yrkar att kvarteret närmast Dalskärs camping undantas från fastställelse i 
avvaktan på utredning om konsekvenserna vid högre vattenstånd i havet för området 
mellan kvarteret ifråga och havet. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s bifallsyrkande och 
Bert Apperts, tp yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, s bifallsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till kommunstyrelsens förslaget och nej = enligt Bert 
Apperts, tp yrkande avges 20 ja-röster och 6 nej-röster samt 7 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att anta detaljplan för del av fastigheterna 
Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun. Bilaga 1. 
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Fortsättning § 20/09, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, 
Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, 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 tillkänna- 
givits på kommunens anslagstavla. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen, Rek + Mb 
Bertil och Marie-Louise Aspernäs, Rek + Mb 
Lena och Ingemar Skotheim, Rek + Mb 
Cecilia Kurtsson, Rek + Mb 
Markus Nylander, Rek + Mb 
Vatten & Samhällsteknik AB, För kännedom 
Bygg- och miljönämnden, För kännedom 
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KF § 21/09 
KS § 44/09 
AU § 26/09 
AU § 349/08 

     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 2008-09-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09: 
 
att remittera medborgarförslag till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att svar på medborgarförslaget ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2008-12-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Tommy Sigvardsson deltar i länets arbetsgrupp för länsinfrastruktur. Gruppen ska göra 
en åtgärdsplanering för länsplanen. Tre objekt har föreslagits som kan vara aktuella och 
som tekniska nämnden ställer sig bakom 
 
• Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås, 
• Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
• Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 § 197 att cykelväg som nämns i medborgar-
förslaget är inplanerade som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 21/09, Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Expedieras till  
Ann-Christin Johansson 
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KF § 22/09 
KS § 45/09 
AU § 27/09 
KF § 133/06             06/KS0209 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson angående cykelväg mellan Torsås 
och Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Tommy Sigvardsson deltar i länets arbetsgrupp för länsinfrastruktur. Gruppen ska göra 
en åtgärdsplanering för länsplanen. Tre objekt har föreslagits som kan vara aktuella och 
som tekniska nämnden ställer sig bakom 
 
• Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås, 
• Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
• Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 

 
Tekniska nämnden beslutar 2008-11-18 § 197 att cykelväg som nämns i medborgar-
förslaget är inplanerade som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 22/09, Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut gällande cykelvägar som är inplanerade  
     som prioriterade i regionens infrastrukturutbyggnad samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Expedieras till 
Lena Robertsson 
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KF § 23/09 
KS § 46/09 
AU § 28/09 
KF § 140/08          08/KS0265 
Medborgarförslag – Upprensning av Applerumsån, Torsåsån och Bruatorpsån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående upprensning av Applerumsån, Torsåsån och Bruatorpsån 
föreligger från Sigurd Mellström, Torsås. 
 
Kommunstyrelsen uppmanas att snarast försöka få till stånd en upprensning av 
rubricerade åar. Anledningen är de ständigt återkommande källaröversvämningar som 
drabbar fastigheterna i närområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Skrivelse har inkommit från Jan-Erik Persson, Torsås med anledning av inkommet 
medborgarförslag gällande upprensning av Applerumsån med flera. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens presidium styrelsen till berörda årensningsföretag för 
     en diskussion gällande upprensning av nämnda åar samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens presidium styrelsen till berörda årensningsföretag för 
     en diskussion gällande upprensning av nämnda åar samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 23/09, Medborgarförslag – Upprensning av Applerumsån, Torsåsån 
och Bruatorpsån 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens presidium styrelsen till berörda årensningsföretag för 
     en diskussion gällande upprensning av nämnda åar samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Expedieras till 
Sigurd Mellström 
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KF § 24/09           09/KS0069 
Fråga till bildningsnämndens ordförande tillika barn- och utbildnings- nämndens 
ordförande till och med år 2008 vid Kommunfullmäktige 2009-02-25 
  
Ärendebeskrivning 
 
I Torsåsposten nummer 4 år 2008 angriper Håkan Algotsson på ledarplats Torsåspartiets 
kvinnliga ordinarie företrädare i barn- och utbildningsnämnden. Han frågar sig hur 
Torsåspartiet kan låta henne ”sitta på sammanträdena och som politiker driva sina egna 
privata konflikter med enskilda lärare. Detta kan inte betraktas som annat än en ren 
skandal. 
 
Fråga till bildningsnämndens ordförande, tillika barn- och utbildningsnämndens 
ordförande till och med år 2008 från Bert Appert, tp 
 
Som ordförande i den dåvarande barn- och utbildningsnämnden hade Sören Bondesson 
ansvaret för hur nämndens överläggningar genomfördes. Detta ansvar kan Bondesson 
inte ha levt upp till om det ska finnas fog för Algotssons ytterst allvarliga beskyllning 
mot Torsåspartiets kvinnliga ordinarie företrädare i nämnden. Kan Bondesson finna att 
Algotssons har saklig grund för sin ytterst allvarliga beskyllning? 
 
Svar från bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade ett personalärende där nämnda ledamots barn var 
inblandade och vid detta tillfälle tog jag reda på om det fanns någon risk för jäv, vilket 
inte var fallet. Jag frågade också personen i fråga om dennes åsikt och hon tyckte inte 
så. 
 
Om sedan Håkan Algotsson tycker att han har saklig grund för sina påståenden är inget 
jag lägger mig i. 
-----  
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KF § 25/09           09/KS0070 
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande vid Kommunfullmäktige 2009-02-25 
  
Ärendebeskrivning 
 
I Torsåsposten nummer 4 år 2008 angriper Håkan Algotsson på ledarplats Torsåspartiets 
kvinnliga ordinarie företrädare i barn- och utbildningsnämnden. Han frågar sig hur 
Torsåspartiet kan låta henne ”sitta på sammanträdena och som politiker driva sina egna 
privata konflikter med enskilda lärare. Detta kan inte betraktas som annat än en ren 
skandal. 
 
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande från Bert Appert, tp 
 
Vad har Algotsson att anföra som grund för sin ytterst allvarliga beskyllning? 
 
Svar från kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson 
 
Jävsfrågan är inte alltid så enkel att man kan hänvisa till det faktum att en enskild 
politiker kan ha ekonomiska fördelar av ett beslut och därmed inte skall delta i beslutet i 
frågan. Betydligt vanligare är att man hamnar i en situation där man har ett privat eller 
personligt intresse kopplat till avgörandet i en fråga utan att det har några direkta 
ekonomiska konsekvenser. Det kan till exempel handla om att man sitter i styrelsen för 
en förening som är berörd av ett visst beslut och därmed på eget initiativ har det goda 
omdömet att förklara sig jävig och avstå från att delta i beslutet. Det handlar alltså om 
att agera på ett sätt som gör att man verkar för att stärka allmänhetens förtroende för att 
man, som politiker, fattar objektiva beslut, som inte grundar sig på egenintresset. 
 
Den ordinarie ledamoten i barn- och utbildningsnämnden ingick i den föräldragrupp 
som har riktat allvarlig kritik mot en lärare på Torskolan. Det är bland annat tydligt 
klarlagt enligt skrivelse daterad 2007-09-25 med ledamotens namn. Detta gjordes i 
hennes roll som förälder till en av lärarens elever.  Därmed måste det anses klarlagt 
vilken uppfattning hon, som privatperson, har i personalärendet som initierades med 
anledning föräldrarnas kritik. Detta personalärende var bland annat föremål för beslut i 
barn- och utbildningsnämnden 2008-08-21. Enligt protokollet § 59 framgår tydligt att 
ärendet handlade om konflikten mellan föräldrar och lärare. ”Ärendet rör klagomål från 
föräldrar på en lärare anställd på Torsåskolan år F 6”. I beslutet deltog enligt 
protokollets notering för voteringen berörd ledamot. 
 
Det bör inte krävas alltför mycket av gott omdöme för att inse att det hade varit klokt att 
förklara sig jävig och lämna sammanträdet då denna fråga avgjordes när förut-
sättningarna är på detta sätt. 
-----  
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KF § 26/09           09/KS0071 
Fråga till bildningsnämndens vice ordförande tillika barn- och utbildnings- 
nämndens ordförande till och med år 2006 vid Kommunfullmäktige 2009-02-25 
  
Ärendebeskrivning 
 
När en av Korrespondensgymnasiets två rektorer tillsattes förefaller denna tillsättning 
ha skett utifrån ofullständig redovisning av merithandlingar. 
 
Vid förfrågan på utbildningskontoret visar det sig att barn- och utbildningsnämnden 
inför sitt beslut om anställning endast hade tillgång till den sökandes egen 
sammanställning av uppgifter om anställningar och utbildningar. Enligt besked från 
utbildningskontoret åtföljdes inte meritsammanställningen av kopior av handlingar, som 
styrkte de uppgifter som lämnades i meritsammanställningen. 
 
Fråga till bildningsnämndens vice ordförande, tillika barn- och utbildningsnämndens 
ordförande till och med år 2006 från Bert Appert, tp 
 
Som ordförande i barn- och utbildningsnämnden var Irma Folkesson ansvarig för att 
nämndens beslutsunderlag höll måttet. Höll beslutsunderlaget måttet? 
 
Svar från bildningsnämndens vice ordförande Irma Folkesson 
 
I efterhand kan man alltid ifrågasätta om beslutsunderlaget var ok. 
 
När beslutet fattades fanns ingen anledning att ifrågasätta om det fanns 
originalhandlingar. Originalhandlingarna visades vid anställningstillfället vilket 
bekräftas från skolkontoret. 
-----  
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                                                      § 15, Ensamkommande barn   § 17, Nyttjanderättsavtal   § 20 Detaljplan  

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

Jan-Åke Ehrnborg     Mp X X    X    X 

Ingemar Skotheim  S X X   X      

Hans-Peter Ludwig   C X   X X   X   
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