
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-04-29   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2009-04-29, 18.00 – 22.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Elin Markgren, Marie Klawitter Sveriges Ungdomsråd § 33 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum, Joel Parde § 34 
 Lennart Adolfsson, bygg- och miljönämndens ordförande § 35 
 Kent Frost, ekonomichef § 36 - 43 
 Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 49 
  
  
  
Utses att justera  Ingemar Skotheim                                        Irma Folkesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-05-06  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 33 - 55    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Ingemar Skotheim                 Irma Folkesson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-04-29    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-05-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-05-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 33/09           09/KS0135 
Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 § 9 att under 2009 anordna ett ungdomsting för 
att ta reda på vad våra ungdomar prioriterar och tycker är viktigt för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även 2009-03-31 § 114 att medverka i LUPP-Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 
 
Utifrån detta medverkar Elin Markgren och Marie Klawitter från Sveriges Ungdomsråd 
för att informera om att starta upp ett ungdomsråd. 
 
Förhoppning är att Kommunfullmäktige ställer sig bakom en ansökan, så att satsningen 
blir möjlig att genomföra. 
 
Syftet med att påbörja processen att starta upp ett ungdomsråd är att ungdoms-
perspektivet ska få en klar roll i kommunens övergripande arbete. Ungdomsråd är ett 
sätt att skapa intresse samt delaktighet bland ungdomar i kommunala frågor och beslut. 
  

Projektet kommer att genomföras 2009-09-01 – 2010-06-01. 
 
Budget för projektet 
 
Kompetensutveckling, hel dag        20 000:- 
Inspirationsdag, heldag          20 000:- 
Gemensamt forum politiker/ungdomar, 2 tillfällen  10 000:- 
Processhandledning genomförd av extern kompetens  20 000:- 
Ansvarig kommunal tjänsteman       60 000:- 
Budget till ungdomsråd          20 000:- 
Totalt                  150 000:- 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, 
 
att ärendet återkommer i Kommunfullmäktige 2009-05-27 samt 
 
att i övrigt notera informationen från Sveriges Ungdomsråd. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF 34/09             09/KS0018 
Förstudie om Landsbygdsutveckling i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum och Joel Parde informerar om den förstudie 
som genomförts om landsbygdsutveckling i Gullabo genom natur- och kulturturism. 
 
Projektet är en förstudie vars uppgift främst har varit att analysera och dokumentera 
realiserbarhet, genomförande och kostnader för ett antal olika föreslagna projekt för att 
förbättra förutsättningarna för besöksnäringen inom Gullabo Socken. 
 
Detta projekt har valts ut med syftet att göra Gullabobygden mer attraktiv avseende 
natur- och kulturturism, men även med ambitionen att därmed kunna utveckla bygdens 
företagsamhet och skapa möjligheter till såväl egen sysselsättning som framtida 
inflyttning. 
 
Målgrupperna är därmed såväl storstads- och ”vildmarks”-turisten som bygdens 
tänkbara entreprenörer. 
 
Följande har utvecklats och framtagits 
 
• Egen egenhändigt ritad turistkarta 

• En centralt placerad orienteringstavla med karta över bygdens unika natur- och 
kulturmiljöer, cykelleder och besöksmål samt information om Gullabos företag, 
föreningar och olika aktiviteter över åren 

• En turistfolder som, i likhet med orienteringstavlan, innehåller karta, besöksmål, 
cykelleder samt bygdens föreningar, företag och årsaktiviteter 

• Två cykelleder, En Dackeled och en Gullaboled, om vardera några mil, inklusive ett 
flertal skyltar för invisning samt information om olika intressanta platser och 
attraktioner. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum och Joel Parde. 
----- 
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KF § 35/09           09/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Solveig Johansson, styrelseledamot i Torsås Kustmiljögrupp frågar Lennart Adolfsson, 
ordförande i bygg- och miljönämnden hur det kommer att bli i framtiden med ny 
organisation inom bygg- och miljö? 
 
• Hur många personer inom den nya organisationen kommer att arbeta med 

miljöfrågor? Hur många tjänster motsvarar detta? 
• Hur ser beräkningsunderlaget ut? 

a) Hur stor andel av det totala miljöarbetet är beräknat för myndighetsutövning? 
b) Hur stor andel upptar pågående projekt? 
c) Hur stor blir utrymmet för nya offensiva regionala eller nationella miljöprojekt? 

• Vilka arbetsuppgifter är det som ska slopas eller göras mindre av? 
• Kan Torsås kommun med framtida miljöresurs värna sitt goda miljöanseende? 
• Stöder åtgärderna kommunens ambition att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle? 

 
Lennart Adolfsson svarar 
 
Punkt 1 
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen skall verka för att planering, byggande och 
förvaltning av den fysiska miljön genomförs på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbart sätt. Det innebär att samtliga anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
förväntas ta detta ansvar. 
 
Punkt 2 och 3 
Vi ser över hur fördelningen förhåller sig mellan den lagstadgade tillsynen och de 
projekt som kommunen har förbundet sig att aktivt delta i. Vi kommer under den 
närmaste tiden ta fram en ny verksamhetsplan för hela förvaltningen och för miljösidan, 
en ny tillsynsplan. Det kan innebära att bygg- och miljönämnden kommer att få göra 
vissa svåra prioriteringar för att klara dessa åtaganden. Det är dock vår ambition att 
ingångna och avtalade projekt skall genomföras. 
 
Punkt 4 och 5 
Ja. 
-----  
Expedieras till 
Solveig Johansson 
Torsås Kustmiljögrupp 
Djursviksvägen 49 
385 97 Söderåkra 
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KF § 36/09 
KS § 87/09 
AU § 105/09 
AU § 69/09           08/KS0266 
Årsredovisning 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bokslutet för 2008 för Torsås kommun visar på ett överskott om 0,8 Mkr vilket är  
4,2 Mkr sämre än budget. Koncernen Torsås kommun lämnar 2008 ett överskott på 
totalt 2,7 Mkr. Kravet på ekonomisk balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna är således tillgodosett. 
 
Resultatet når däremot inte upp till Torsås kommuns finansiella mål på 6 Mkr för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Nämnderna lämnar 2008 ett totalt budgetunderskott på 3,7 Mkr. Som framgår av 
driftredovisningen lämnar kommunstyrelsen 2 Mkr i underskott och socialnämnden  
3,7 Mkr i underskott. Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2,2 Mkr i överskott. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg i beslutet att inom kommunstyrelsens verksamhets- 
område tas fram verksamhetsredovisning och nyckeltal som underlag för jämförelse av 
utfall 2009. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, v tilläggs- 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna årsredovisning till de förtroendevalda revisorerna för granskning. 
 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tas fram verksamhetsredovisning och  
     nyckeltal som underlag för jämförelse av utfall 2009. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna årsredovisningen. 
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Fortsättning § 36/09, Årsredovisning 2008 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-31 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att redovisningsformerna utvecklas i bokslutsrapporten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, v tilläggs- 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31: 
 
att överlämna årsredovisning till de förtroendevalda revisorerna för granskning. 
 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tas fram verksamhetsredovisning och  
     nyckeltal som underlag för jämförelse av utfall 2009, 
 
att redovisningsformerna utvecklas i bokslutsrapporten. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna årsredovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i 
styrelse och nämnder och i egenskap av lekmannarevisorer i kommunens bolag granskat 
dessa.  
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till Kommun-
fullmäktige. 
 
Till revisorernas ansvar hör att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och 
god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
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Fortsättning § 36/09, Årsredovisning 2008 
 
Socialnämnden har inte anpassat sin verksamhet till den av fullmäktige beslutade 
budgeten. Underskottet uppgår till 3,7 Mkr. Noteras att nämnden beslutat om och 
vidtagit åtgärder för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi under år 2009. 
Revisorerna kommer med uppmärksamhet att följa nämndens arbete. 
 
Bedömning är att styrningen och uppföljningen måste förbättras och att verksamheterna 
anpassas till de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige beslutat om. 
 
Bedöms sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med ett av kommunens tre 
finansiella mål. Resultatmålet på 6 Mkr och att soliditeten inte får minska, nyinveste-
ringar finansieras med 50 % egna medel uppfylls inte. Föreslår att Kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett ärende för att nå de ekonomiska målen. 
 
Uppföljning av verksamhetsmål görs utifrån kommunens övergripande styrkort. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till att godkänna årsredovisningen 2008. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna årsredovisning 2008, 
 
att bevilja styrelsen och nämnderna och de förtroendevalda i dess organ ansvarsfrihet 
     för 2008, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett ärende för att nå de ekonomiska målen. 
----- 
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KF § 37/09 
KS § 88/09 
AU § 106/09          09/KS0095 
Årsredovisning 2008, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktiges utsedda lekmannarevisorer Jan-Olof Olsson och Ronny Ramberg 
har granskat verksamheten under år 2008. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagens 11 kap. och god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
Revisorerna har tagit del av styrelsens protokoll under år 2008 samt granskat 
följsamheten mot kommunens företagspolicy och ägardirektiv. Vidare har verksamheten 
granskats utifrån bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, verkställande 
direktörens instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering. 
 
Bedöms att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Bostads AB 
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KF § 38/09 
KS § 89/09 
AU § 107/09           09/KS0096 
Årsredovisning 2008, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktiges utsedda lekmannarevisorer Jan-Olof Olsson och Ronny Ramberg 
har granskat verksamheten under år 2008. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagens 11 kap. och god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
Revisorerna har tagit del av styrelsens protokoll under år 2008 samt granskat 
följsamheten mot kommunens företagspolicy och ägardirektiv. Vidare har verksamheten 
granskats utifrån bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, verkställande 
direktörens instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering. 
 
Bolaget har ett ansträngt ekonomisk läge och bör se över hyresnivåerna för att få medel 
till reparationer och underhåll, liksom man bör göra fortsatta besparingar på upp-
värmningen. 
 
Bedöms att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Expedieras till Torsås Fastighets AB 
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KF § 39/09 
KS § 90/09 
AU § 108/09          09/KS0097 
Årsredovisning 2008, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktiges utsedda lekmannarevisor Lars Carlson har granskat verksamheten 
under år 2008. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagens 11 kap. och god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
Revisorn har tagit del av styrelsens protokoll under år 2008 samt granskat följsamheten 
mot kommunens företagspolicy och ägardirektiv för Torsås kommuns bolag. Vidare har 
verksamheten granskats utifrån bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, 
verkställande direktörens instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering. 
 
Bedöms att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Expedieras till 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 40/09 
KS § 91/09 
AU § 109/09          09/KS0098 
Årsredovisning 2008, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktiges utsedda lekmannarevisor LarsOve Bramstedt har granskat 
verksamheten under år 2008. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagens 11 kap. och god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
Revisorn har tagit del av de handlingar som reglerar bolagets verksamhet samt 
styrelsens protokoll. Anser att bolaget efterlevt den av Kommunfullmäktige antagna 
företagspolicyn samt kommunens ägardirektiv.  
 
Bedöms att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen fungerar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 41/09 
KS § 93/09           09/KS0106 
Årsredovisning 2008, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
     Torsås. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Kommunfullmäktige i Emmaboda och Torsås utsedda revisorer Ingvar Erlandsson och 
Tomas Olsson har granskat Räddningstjänstförbundet Emmaboda och Torsås. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för 
att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Bedöms att sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Kommunalförbundet har ett positivt resultat på 1,1 Mkr vilket innebär att förbundet har 
en ekonomi i balans samt att underskottet från år 2007 har återställts. 
 
Revisorerna har inte kunnat bedöma de finansiella målen och de verksamhetsmässiga 
målen för god ekonomisk hushållning, då direktionen inte antagit några mål för god 
ekonomisk hushållning. Anser att direktionen ska utarbeta mål för god ekonomisk 
hushållning. 
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Fortsättning § 41/09, Årsredovisning 2008, Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
- Torsås 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att godkänna årsredovisning 2008 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att bevilja direktionen och de förtroendevalda ansvarsfrihet för 2008, 
-----  
Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 42/09 
KS § 94/09           09/KS0107 
Årsredovisning 2008, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2008 från Kalmarsundsregionens Renhållare föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2008 från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att notera årsredovisning 2008 från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Expedieras till 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KF § 43/09 
KS § 95/09 
AU § 110/09          09/KS0033 
Kompletteringsbudget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2008 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kostenheten, Utrustning samt dataprogram 189 000 kronor  Projekt 1253 
 
Tekniska nämnden 
 
Lastmaskin          222 000 kronor Projekt 1301 
Bergkvara vattenverk       200 000 kronor Projekt 1308 
Bergkvara reningsverk         95 000 kronor Projekt 1327 
Gator i tätort          236 000 kronor Projekt 1303 
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen   10 000 000 kronor Projekt 1355 
Bergkvara reningsverk personalutrymme    1 150 000 kronor Projekt 1387 
Projekt VA söder om Bergkvara      3 337 000 kronor Projekt 1369 
Upprustning lekplatser         29 000 kronor Projekt 1309 
Summa tekniska nämnden      15 269 000 kronor 
 
Miljönämnden 
 
Anslag för kustmiljöplanens genomförande 673 000 kronor Projekt 1701 
 
Totalt            16 131 000 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföringen av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföringen av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2009. 
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Fortsättning § 43/09, Kompletteringsbudget 2009 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna överföringen av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2009. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
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KF § 44/09 
KS § 37/09 
AU § 6/09    
AU § 376/08 
AU § 263/08          08/KS0182 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås om att få 
förvärva mark på del av Gunnilkroka 1:6 för uppförande av ett enfamiljshus med 
tillhörande dubbelgarage, enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att under förutsättning att Anders Eriksson erhåller ett positivt förhandsbesked för  
     byggnation av bostadshus från byggnadsnämnden, kommer förslag till köpekontrakt  
     att upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-10-06 § 187, att meddela Anders Eriksson och Malin 
Simonsson att nämnden är positiva till nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage 
på fastigheten Gunnilkroka 1:6 del av. 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin 
Simonsson föreligger gällande förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6  
cirka 12 000 kvm enligt kartutdrag. Se vidare aktbilaga. 
 
Enligt telefonsamtal 2008-10-27 med Anders Eriksson vill han avvakta med ärendet tills 
överklagande tiden utgår (2008-10-31) gällande beviljat förhandsbeskedet från 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-01-20 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Anders Eriksson och 
Malin Simonsson, Torsås på ett markområde cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 
1:6 till ett pris av 120 000 kronor. 
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Fortsättning § 44/09, Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att bygglov beviljas, godkänna föreliggande köpekontrakt mellan  
     Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås på ett mark- 
      område cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 1:6 till ett pris av 120 000 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att bygglov beviljas, godkänna föreliggande köpekontrakt mellan  
     Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås på ett mark- 
      område cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 1:6 till ett pris av 120 000 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att under förutsättning att bygglov beviljas, godkänna föreliggande köpekontrakt mellan  
     Torsås kommun och Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås på ett mark- 
      område cirka 12 000 kvm på del av Gunnilkroka 1:6 till ett pris av 120 000 kronor, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
-----   
Exp till: 
Anders Eriksson och Malin Simonsson 
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KF § 45/09 
KS § 97/09 
AU § 103/09          09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget innebär att 
Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige utöka 
befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 
att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en redovisning  
     av ärendet. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget som 
     innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhets-  
     området. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget som 
     innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhets-  
     området. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, tp yrkar återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal upprättas 
mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/va-kollektivet, där kommunen 
förbinder sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för betalda anslutnings- 
avgifter. Se vidare bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Leif Lindbergs, tp yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att återremittera ärendet för komplettering enligt Leif Lindbergs, tp yrkande. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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KF § 46/09 
KS § 107/09 
AU § 116/09          09/KS0045 
Skrivelse gällande genomförd omorganisation inom bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-02-23 § 28 att översända den av alliansen 
(Anders Walterson, c, Nils Gustling, c, Lennart Andersson, m och Kjell Mattsson, kd) 
lämnade skrivelse daterad 2009-02-23 till Kommunfullmäktige. 
 
Är det Kommunfullmäktiges mening att en besparing på 3 % av nettobudgeten samt 
kostnaden för förre miljöchefens lönekostnad, med 600 000 kronor skall sparas in av 
Bygg- och miljönämnden? 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31: 
 
att överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Jäv 
 
Anita Eriksson, c deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera skrivelsen. 
-----  
Expedieras till 
Anders Walterson, c 
Nils Gustling, c 
Lennart Andersson, m 
Kjell Mattson kd  
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KF § 47/09 
KS § 109/09 
AU § 118/09          09/KS0062 
Arvode, Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger från den politiska arbetsgruppen Nämnds- och 
förvaltningsorganisationen daterat 2009-02-19 gällande arvode för ordförande och vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden. 
 
• Arvode för ordförande 40 000 kronor per år 
• Vice ordförande 7 000 kronor per år 
• Att gälla från och med 2009-01-01 
• Övriga arvoden ingen förändring. 

 
Gruppen föreslå också att en arvodesgrupp tillsätts januari 2010 för en översyn av hela 
arvodesreglementet inför nästa mandatperiod. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget från den politiska arbetsgruppen gällande årsarvode för 
     ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden samt 
 
att en arvodesgrupp tillsätts januari 2010 för en översyn av hela arvodesreglementet 
     inför nästa mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget från den politiska arbetsgruppen gällande årsarvode för 
     ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden samt 
 
att en arvodesgrupp tillsätts januari 2010 för en översyn av hela arvodesreglementet 
     inför nästa mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslaget från den politiska arbetsgruppen gällande årsarvode för 
     ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden samt 
 
att en arvodesgrupp väljs av Kommunfullmäktige i december 2009, för en översyn av  
     hela arvodesreglementet inför nästa mandatperiod. 
-----  
Expedieras till Personalavdelningen, Valberedningen 
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KF § 48/09 
KS § 112/09 
AU § 126/09          09/KS0084 
Regler för tillämpning av maxtaxa i skolbarnomsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt nu gällande regler för tillämpning av maxtaxa inom skolbarnomsorgen har barn 
till arbetslösa och föräldralediga rätt till en plats på kommunens fritidshem med en 
närvaro maximerad till 6 timmer per vecka. Det betyder att 26 stycken barn upptar 
sådan plats på fritidhemmen idag. 
 
Fritidshemmen i Torsås kommun är mycket hårt belastade med mycket stora 
fritidshemsgrupper. För att även fortsättningsvis kunna ta emot de så kallade 6 timmars- 
barnen kan det krävas en personalförstärkning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-02-26 § 15 att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort 
från tillämpningsföreskrifterna för skolbarnsomsorgen i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort från tillämpningsföreskrifterna för  
     skolbarnomsorgen i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort från tillämpningsföreskrifterna för  
     skolbarnomsorgen i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att den så kallade 6 timmarsregeln tas bort från tillämpningsföreskrifterna för  
     skolbarnomsorgen i Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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KF § 49/09 
KS § 84/09 
AU § 128/09          09/KS0081 
Plan för hantering av extraordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på plan för hantering av extraordinära händelser föreligger. 
 
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544) är kommunen skyldig att 
förbereda sig på att ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En 
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunen är också 
skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i krisledningsorganisationen. 
 
Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära 
händelser för varje mandatperiod. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa planen för hantering av extraordinära händelser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa planen för hantering av extraordinära händelser. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa planen för hantering av extraordinära händelser. 
-----  
Expedieras till 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
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KF § 50/09 
VN 10/09             09/KS0116 
Rätten för att hålla folkomröstning i en viss fråga i Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rätten att väcka ärenden (Kommunallagen 23 §) 
 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av 
minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.  
 
• Initiativet skall vara skriftligt, 
• ange den aktuella frågan,  
• innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckning,  
• namnförtydliganden, 
• uppgifter om deras adresser, Lag (1994:621).  

 
Valnämnden beslutar 2009-04-01: 
 
att fastställa kriterierna för att hålla folkomröstning i en viss fråga i  
     Kommunfullmäktige, 
 
att delge Kommunfullmäktige, valnämndens beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delgivningen av valnämndens beslut. 
-----  
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KF § 51/09  
KS § 104/09 
AU § 99/09           09/KS0075 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av kommunala förvaltningar 
till och med 2009-03-01. 
 
1. Cykelväg från Södra Kärr till Bergkvara 
2. Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
3. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergvara 
4. Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl – Kalmarvägen/Applerumsgatan 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2009-03-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2009-03-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2009-03-01. 
-----  
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KF § 52/09 
KS § 105/09 
AU § 100/09           09/KS0076 
Redovisning av motioner under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av kommunala förvaltningar till och 
med 2009-03-01. 
 
1. Sporthallen 
2. Konstgräsplan 
3. Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-03-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-03-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-03-01. 
-----  
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KF § 53/09 
KS § 115/09 
AU § 132/09 
AU § 65/09 
KF § 11/08           09/KS0038 
Motion – Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, mp hemställer i en motion att samma taxa ska gälla för resor med Kalmar 
Läns Trafik inom hela Torsås kommun. 
 
Enligt uppgifter ska Kalmar kommun införa enhetstaxa för pendelresenärer på 20- och 
40- resors kort nu i vår. Det vill säga alla som reser inom kommunen ska betala lika 
mycket för sina bussresor. 
 
I vår kommun är det idag en taxa mellan Torsås och Bergkvara, en annan mellan Torsås 
och Söderåkra och en tredje mellan Gullabo och Söderåkra. Miljöpartiet de gröna tycker 
att alla, som reser kollektivt inom vår kommun ska betala samma taxa, vart man än åker. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att översända motionen till Kalmar Läns Trafik AB för yttrande samt 
 
att efterhör vilka konsekvenser det blir för kommunen vid ett införande av enhetstaxa 
     inom kollektivtrafiken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-03-24 
 
Svar från Karl-Johan Bodell, VD Kalmar Läns Trafik AB (KLT) föreligger. 
 
Det befintliga biljettsystemet har stora tekniska begränsningar så i dagsläget är det inte 
möjligt att inför en enhetstaxa fullt ut.  
En förutsättning för att kunna hantera en enhetstaxa är att det nya biljettsystemet är 
driftsatt, vilket kommer att ske under 2010. Av denna anledning kan i nuläge inte införa 
en enhetstaxa. 
Kalmar Läns Trafik AB vill utvärdera konsekvenserna i Kalmar kommun avseende 
intäktspåverkan och arbetsinsatser. Utvärderingen räknas vara klar under hösten 2009. 
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Fortsättning § 53/09, Motion – Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
  
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta utvärderingen avseende intäktspåverkan och arbetsinsatser från Kalmar Läns 
     Trafik AB samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta utvärderingen avseende intäktspåverkan och arbetsinsatser från Kalmar Läns 
     Trafik AB samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avvakta utvärderingen avseende intäktspåverkan och arbetsinsatser från Kalmar Läns 
     Trafik AB samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Expedieras till 
Lars Sjöholm 
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KF § 54/09 
KS § 117/09 
AU § 134/09          08/KS0242 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo, Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att utöka bostadsområdet öster om Genvägen, tillskapa fler 
”strandtomter” invid planerad sjö, justera lokalgatan i norra delen av planområdet samt 
att utöka byggrätter och göra de mer flexibla. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-02-23 § 42 att godkänna detaljplaneförslaget 
för antagande samt föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera ”Valfridsbo”, Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 
Detaljplanen för rubricerad fastighet, daterad 2008-12-15, är klar för beslut om 
antagande av Kommunfullmäktige. 
 
Exploatören har nu inkommit till Bygg- och Miljönämnden med önskemål om att bygga 
ett miljöhus för källsortering på naturmarken intill sina bostäder. Att lokalisera en 
byggnad med det ändamålet på allmän platsmark är inte förenligt med planförslaget.   
 
För att tillgodose exploatörens önskemål kan det norra bostadskvarteret utökas österut 
och ansluta mot ny lokalgata. Miljöhuset avses att placeras i anslutning till befintlig 
stenmur. Det är viktigt att stenmuren bevaras så en skyddsbestämmelse bör i så fall 
tillföras till den kvartersmarken i planförslaget. 
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Fortsättning § 54/09, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med mera 
”Valfridsbo”, Torsås kommun 
 
En revidering som förändrar allmän platsmark förutsätter att ny utställning sker. Om 
Kommunfullmäktige ger bygg- och miljönämnden delegation att antaga detaljplanen 
kan den ändå antagas i juni enligt följande tidplan 

 
9/5    kungörelse om utställning 
11/5 – 8/6  utställningstid 
15/6   Bygg och Miljö - arbetsutskott angående beslut om utlåtande och  
                       antagande 
29/6   Bygg och Miljönämndens beslut om antagande 
 
Bedömda extrakostnader för en sådan revidering omfattar främst annonskostnaden för 
kungörelse om utställning samt enstaka timmes arbetstid för revidering av handlingar, 
upprätta annons och handlägga utställningen.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till det föredragna förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Jäv 
 
Anita Eriksson, c och Kerstin Ahlberg, tp deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delegera antagandebeslutet för rubricerad detaljplan till bygg- och miljönämnden  
      efter att ovanstående revidering och utställning skett. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 55/09           09/KS0131 
Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Andersson och Margareta Ohlin, fp hemställer i en motion att Torsås blir en 
eurokommun. 
 
I motionen föreslås att Torsås kommun blir bland de första inom Kalmar regionen som 
etablerar sig som eurokommun. Det innebär att euron kan användas parallellt med 
kronan där det är praktiskt möjligt – till exempel hotell, restauranger, butiker, taxi – och 
att euron finns i bankomater. 
 
Christer och Margareta tror att euron som parallell valuta i ekonomisk kris ska vara en 
värdefull stimulans för företag och besöksnäring i Torsås kommun. För kommun- 
invånarna är det en serviceåtgärd som innebär fördelar. 
 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger näringslivsenheten i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för Torsås kommun att bli så kallad eurokommun från och med  
2010-01-01 samt att pejla intresset för att etablera en eurozon bland övriga kommuner i 
Kalmar regionen inom ramen för pågående regional samverkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-04-29   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 56/09           09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, folkpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet 
hemställer i en motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelse- 
arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun undersöker intresse och utse kontaktpersoner/stödfamiljer för att 

kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun kontinuerligt informerar kommuninvånarna om arbetet med att 

ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun aktivt arbetar för att det ska bli en lyckad integrering av de 

ensamkommande flyktingbarnen 
• att Torsås kommun utreder hur behovet av psykolog ska tillgodoses 
• att kommunstyrelsen besöker två grannkommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 57/09           09/KS0133 
Interpellation till gruppledarna för centerpartiet, moderaterna och folkpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lars Sjöholm, mp ställd interpellation till gruppledarna för centerpartiet, 
moderaterna och folkpartiet angående reservation vid Kommunfullmäktige möte  
2009-03-25. 
 
Vad reserverade centerpartiet, moderaterna och folkpartiet sig emot gällande frågan om 
en förändring av budgetramarna för skolans område, minskning med 2 Mkr? 
 
Håkan Algotsson, gruppledare c svarar 
 
Reservationen gäller självklart konsekvenserna av att ta ett beslut om ett så omfattande 
sparkrav under löpande verksamhetsår. Menar man allvar med beslutet måste det tolkas 
av nämnden och ledande tjänstemän som ett krav på att besparingen skall genomföras i 
sin helhet under året. Vi har ju upprepande gånger påtalat behovet av en ökad budget-
följsamhet i kommunen. Konsekvenserna av detta skulle bli katastrofal för skolans 
verksamhet vilket bland annat har beskrivits av skolchefen omräknat till det antal 
lärartjänster, som i så fall måste dras in.  
 
När beslutet nu har börjat verkställas med återrapporteringar i form av budgetupp- 
följningar kan man konstatera att den Socialdemokratiska kommunledningen tycks 
godta att man inte kommer att nå målet utan att även bildningsnämnden nu förefaller 
sälla sig till skaran av förvaltningar som överskrider sina budgetramar. Enda hoppet nu 
står till ett starkt söktryck till Korrespondensgymnasiet under hösten, som ska kunna 
generera ett överskott i form av interkommunala ersättningar för att täcka underskottet. 
 
Ewy Svensson, m och Christer Andersson, fp instämmer i Håkan Algotssons, c svar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
----- 
Expedieras till 
Lars Sjöholm, mp 
Håkan Algotsson, c 
Ewy Svensson, m 
Christer Andersson, fp 
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KF § 55/09           09/KS0125 
Medborgarförslag – förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, att 
sätta upp parkeringsförbudsskyltar samt göra en trottoar vid den nya busstationen för att 
göra vägen säkrare för oskyddade trafikanter föreligger från Birgitta Holmqvist i 
Bergkvara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C X          
Irma Folkesson C X          
Hans-Olof Berg C X          
Anita Eriksson C X          
Jörgen Johansson C X          
Sten Bondesson C           
Christina Svensson § 33 – 36 C X            
Ronny Ramberg C X          
Marcus Johansson C           
Mona Magnusson M           
Anders Palmér M           
Ewy Svensson M X          
Magnus Nilsén M           
Christer Andersson Fp X          
Marie Jansson Kd X          
Christer Söderholm Kd           
Roland Swedestam S X          
Ann-Britt Mårtensson S  X          
Sören Bondesson S X          
Sebina Masinovic S           
Peter Ludvigsson S           
Ann Ludvigsson S           
Henrik Nilsson – Bokor S X          
Birgitta Arvidsson S X          
Magnus Holmebrant S X          
Bernt Nykvist S X          
Lena Gustafsson V           
Lars Sjöholm Mp X          
Bert Appert Tp X          
Monica Fredriksson Tp X          
Leif Lindberg Tp X          
Bo Alvemo Tp           
Anne-Marie Sköld Tp X          
Kent Gullin Tp           
Kerstin Ahlberg Tp X          
Ersättare:            

Hans-Peter Ludwig     C X          

Lennart Gustafson C X          

Charlotta Rejneborg M X          

Magnus Svensson M X          

Kjell Johansson Kd X          

Ingemar Skotheim S X          

 Tomas Olsson S X          

   Christina Lönnqvist S X          

   Åke Gullin Tp X          

   Elwy Holgersson Tp X          

 


