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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal, 2009-05-27, 18.30 – 21.00 
 Sammanträdet ajourneras mellan 20.05 – 20.10  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kent Frost, ekonomichef § 59 - 61  
   
   
  
  
Utses att justera Peter Ludvigsson                                                  Marie Jansson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-06-02  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 59 - 70   

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Peter Ludvigsson                            Marie Jansson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-05-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-06-02 Datum för anslags 
nedtagande 

 2009-06-24 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 59/09           09/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Eriksson, Brändabo lämnar ett medborgarförslag som gäller Torsås bygdegård. 
Anders har arbetet ideellt med Torsås Bygdegårdsförening i 45 år. Nu frågar han om 
intresse finns från kommunens sida att ta över bygdegården.  
Medborgarförslaget kommer att tas upp vid Kommunfullmäktiges sammanträde  
2009-06-16. 
 
Möre Resurscentrum har till sommarstugeägarna i kommunen skickat ett nyhetsbrev där 
det informeras bland annat om nya cykelleder i kommunen. 
 
I Regionförbundets plan 2010 – 2021 för infrastrukturutbyggnad görs en extra satsning på 
cykelvägar. Tre objekt som kan bli aktuella i kommunen är 
 
• 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. 
 
Utifrån detta nyhetsbrev frågar Bengt Andersson, Skällenäs om tidsplanen och 
sträckningen på den nya cykelled från Bergkvara utefter kusten till Järnsida? 
 
Kommunchef Tommy Nyberg meddelar att det finns ingen tidplan. 
 
Om Vägverken påbörjar utbyggnaden av nya E22 så finns där med cykelvägar, men det 
ligger längre fram i tiden säger kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
----- 
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KF § 60/09 
KS § 122/09 
AU § 165/09 
AU § 139/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) samt månadsuppföljning av nämndernas 
budget januari – mars 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av ekonomichef Kent Frost, 
socialchef Carina Leijon, socialnämndens ordförande Henrik Nilsson – Bokor, S skolchef 
JanErik Assarsson, samhällsbyggnadschef Peter Persson, bygg- och miljönämndens 
viceordförande Anders Walterson, Csamt kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – mars 2009.  
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
februari 2009 ett underskott.  
 
Personalavdelningen redovisar ett underskott med 500 000 kronor, vilket avser 
merkostnader vid införande av nytt lönesystem. 
 
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg men 
kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor.  
 
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas övergripande 
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,8 Mkr. Underskott 1,7 Mkr. 
 
Bildningsnämndens prognos vid årets slut, underskott med 750 000 kronor. 
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Fortsättning § 60/09, Prognos helår (trendframskrivning) samt månadsuppföljning 
av nämndernas budget januari – mars 2009 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att i notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget,  
     januari – mars 2009. 
 
föreslår Kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott med 700 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget,  
     januari – mars 2009. 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott, 550 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att minska budgetramen 2009 för tekniska nämnden med vinterväghållningens  
     överskott, 550 000 kronor. 
----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
Tekniska nämnden 
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KF § 61/09 
KS § 124/09 
AU § 182/09          08/KS0233 
Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Enligt förslag i regeringens Vårproposition 2009 ligger nivån på det generella statsbidraget 
till kommuner och landsting fast på 2009 års nivå för 2010. Från 2011 tillförs anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning 5 miljarder varav 3,5 miljarder avser kommunerna. 
 
Nivåhöjningen ligger fast även 2012. För 2010 skjuter regeringen till ett engångsbelopp, i 
det nya anslaget tillfälligt konjunkturstöd, på 7 miljarder, varav 4,9 miljarder avser 
kommunerna, för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Bidraget betalas ut i 
december 2009 men avser 2010. 
 
För Torsås kommun innebär detta totalt cirka 9 miljoner kronor fördelade över 2010, 2011, 
2012, varav 3,7 miljoner kronor år 2010. 
 
Skatteunderlagsprognos 
 
%-förändring      2008  2009   2010  2011  2012 
 
SKL, april 2009      5,0   0,8    1,1   2,5   3,7 
VP09, april 2009       5,2   0,6    0,6   2,0   3,1 
ESV, mars 2009      5,0   0,9    0,4    2,1   2,6 
SKL, februari 2009     5,0   2,3    1,6   3,7   6,0 
 
VP= Vårpropositionen 
ESV = Ekonomistyrningsverket 
SKL = Sveriges kommuner och landsting 
 
Utdebitering 
 
I beräkning av skatteintäkter 2010 – 2012 har antagits oförändrad utdebitering. 
 
Folkmängd 
 
För beräkning av skatter och bidrag har antagits följande folkmängd för åren  
2010 – 1012 
 
2010 7 026 
2011 6 975 
2012 6 925 
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Fortsättning § 61/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012 
 
Löneökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits årliga löneökningar på 2 % och ett PO-pålägg på  
41,7 % inklusive 0,75 % avser facklig verksamhet. 
Finns upptaget en central ”lönepott” som fördelas ut per nämnd efter slutförd löne- 
revision. 
 
Prisökningar 
 
För åren 2010 – 2012 har antagits att nämnderna inte erhåller någon kompensation för 
prisökningar. 
 
Internränta 
 
För år 2010 har antagits oförändrad internränta det vill säga 5 %. Den genomsnittliga 
låneräntan enligt bokslut 2008 är 4,77 %. 
 
Resultatbudget 
 
         Bokslut Budget Ram  Plan  Plan 
Mkr        2008   2009   2010   2011  2012 
Nettokostnader     -316,45 -316,4  -312,5  -318,0  -324,3 
Avskrivningar          -5,1      -6,6      -6,6      -6,6           -6,6 
Verksamhets nettokostnader -321,5  -232,0  -319,1  -324,6  -330,9 
 
Skatteintäkter       234,1   235,4   235,6   241,3   250,1 
Kommunal utjämning      84,8    87,4    82,9    82,7    80,2 
Skatter och bidrag     318,9  322,8  318,5  324,0  330,3 
 
Finansiella intäkter        7,5      5,9      5,9      5,9      5,9 
Finansiella kostnader         -4,1     -4,8     -4,8     -4,8     -4,8 
Finansnetto          3,4      1,1      1,1      1,1      1,1 
 
Årets resultat              0,8      0,9      0,5       0,5      0,5 
 
2009 
Ny skatteprognos 2009-04-23 från SKL innebär 3,8 Mkr i ytterligare minskade skatte- intäkter 2009. 
Ny prognos från SKL 2009-04-15 gällande kommunal fastighetsavgift innebär 0,7 Mkr i ökade intäkter 
2009. Ytterligare minskning av skatter och bidrag 2009 på totalt 3,1 Mkr finns ej med i kolumnen för 
budget 2009. 
 
2010 
Tillfälligt konjunkturstöd 3,7 Mkr har ej medtagits i ram 2010 för skatter och bidrag. 
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Fortsättning § 61/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Förslag föreligger på driftbudget och investeringsbudget samt ny tidplan från ekonomichef 
Kent Frost. 
 
Driftbudget 
 
Nettokostnader exklusive kapitalkostnader, Tkr  
 
             Bokslut  Budget  Ram 
             2008   2009   2010  
Kommunstyrelsen          -76 293   -73 164   -73 164 
Revision                  -500        -500          -500 
Bygg- och miljönämnden              -2 581     -2 741      -2 741 
Tekniska nämnden, skattefinansierad       -7 658     -7 208      -7 208 
Tekniska nämnden, affärsdrivande         2 504      3 300       3 300 
Socialnämnden         -125 533 -121 462  -121 462 
Bildningsnämnden          -97 439   -95 507    -95 507 
Löneökningar 2009, ej fördelade               -9 465      -9 465 
Justering efter slutförd lönerevision 2009              700 
Löneökningar 2010                   -4  635 
Pensioner med mera            -7 526     -9 092      -9 092 
Nytt städavtal                  600 
Avsättning Hallagärde soptipp            -600        -600    -600 
Förlusttäckning Torsås Fastighets AB       -1 400 
Sparprogram att fördela                   8 655 
Omställningskostnader                -800 
Summa           -316 426 -316 439   -312 519 

 
Investeringsbudget 
 
Nettoinvesteringar, Tkr       Ram Plan Plan 
Samlingsanslag för årliga investeringar   2010 2011 2012 
Kommunstyrelsen        200  200  200 
Bygg- och miljönämnden       200  200  200 
Tekniska nämnden          1 000   1 000  1 000 
Socialnämnden         200   200  200 
Bildningsnämnden        200  200  200 
Summa skattefinansierad verksamhet    1 800  1 800  1 800 
 
Styrkort 
 
Kommunövergripande styrkort och nämndernas styrkort ska anpassas till ekonomiska 
förutsättningar 2010 – 2012. 
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Fortsättning § 61/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Ny tidplan 
 
2009-03-12 Gemensam boksluts- och budgetdag. 
2009-04-16     Arbetsutskottet, budgetdialog med nämnderna, lägesrapport 

sparprogram. 
2009-04-21 Arbetsutskottet, slutrapportering sparprogram. 
2009-04-28     Arbetsutskottet, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-05     Kommunstyrelsen, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-05-27     Kommunfullmäktige, budgetram 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in internbudget 2010 (drift- och 

investeringar) utifrån tilldelad budgetram. Interbudgeten ska vara MBL- 
förhandlad. 

2009-09-11 Sista dagen för tekniska nämnden att lämna in förslag till investeringar  
2010 – 2012 gällande affärsdrivande verksamhet. 

     2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in förslag till taxor och avgifter 2010  
2009-09-22     Arbetsutskottet, avstämning tilldelad budgetram. 
2009-10-06 Arbetsutskottet, kommunövergripande styrkort. 
2009-10-20 Arbetsutskott, ”budgetrapport” avvikelse mot budgetram. 
2009-10-27 Arbetsutskott, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-11-03 Kommunstyrelsen, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
2009-11-25 Kommunfullmäktige, budget 2010, plan 2011 - 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-28: 
 
att notera informationen gällande budget 2010, plan 2011 – 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2009-04-29 § 3 föreligger gällande planeringen av 
budgetarbetet för 2010. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet redovisar förslag till budgetramar för 2010. 
 
Förslaget innebär en minskning av budgetramarna för 
 
Kommunstyrelsen med 1,2 Mkr 
Revisionen med 100 Tkr 
Bygg- och miljönämnden med 200 Tkr 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet med 500 Tkr 
Socialnämnden med 2,0 Mkr 
Bildningsnämnden med 4,0 Mkr 
Omställningskostnader med 800 Tkr 
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Fortsättning § 61/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Sparprogram att fördela      8 655  
Försämrad utjämning      +   1 600              
Totalt              10 255 
Förslag till minskade ramar    - 8 800 
Tillfälligt konjunkturstöd 2010    3 745 
Användning av tillfälligt konjunktur- 
stöd 2010          1 455  
Kvar av tillfälligt konjunkturstöd 2010  2 290 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet yrkar om kostnadsminskningar utöver de kostnadsminskningar, som 
redovisas i tjänstemannaförslaget till och med 2009-04-14 inom kommunstyrelsen och  
socialnämnden. Bilaga 1. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.20 – 20.35 innan kommunstyrelsen återupptar 
förhandlingarna.   
 
 Alliansen (C, M, FP och KD) med instämmande av Torsåspartiet kommer inte att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att godkänna reviderad tidplan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010 samt  
 
att bilägga Torsåspartiets yrkande till protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-05-27 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om den ekonomiska situationen samt redovisar 
framräknade budgetramar 2010 för respektive nämnd innefattande drift och investeringar. 
 
Förslag till budgetramar 2010 från Torsåspartiet delges vid sammanträdet.  
 
Bert Appert, TP informerar att ett fel har upptäckts i Torsåspartiets förslag till budgetramar 
för 2009. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 61/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justering av 
löneutfallet för 2009. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till Torsåspartiets förslag på budgetramar för 2010. 
 
Christer Andersson, FP meddelar att alliansen (C, M, FP och KD) inte kommer att lägga 
något förslag på budgetramar för 2010 utan majoriteten får ta hela ansvaret. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.05 – 20.10 innan Kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S, yrkande och Bert 
Apperts, TP yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S yrkande och nej = enligt Bert Apperts, 
TP yrkande avges 10 ja-röster och 7 nej-röster samt 16 avstår. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att anta Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010.  
 
Reservation 
 
Bert Appert, Monica Fredriksson, Leif Lindberg, Bo Alvemo, Anne-Marie Sköld, Åke 
Gullin och Elwy Holgersson samtliga TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2010  
 med justering av löneutfallet för 2009, 
 
enligt kommunstyrelsens förslag för investeringsbudget för 2010. 
----  
Expedieras till 
Ekonomikontoret 
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KF § 62/09 
KS § 139/09 
AU § 167/09          09/KS0030 
Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden föreligger. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-03-30 § 65 att godkänna upprättat förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden samt att överlämna den till Kommun- 
fullmäktige för antagande. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar tillägg/justeringar till reglementet. 
 
Under § 1 
Ansvara för namngivning av kvarters- och gatunamn. 
 
Under § 2 
 
Punkt 4 tillägg 
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 3 § tredje stycket 
fastighetsbildningslagen. 
 
avslut på mening punkt 4; 
enligt 14 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. 
 
Ytterligare punkter; 
 
5. Rätt att ansöka om särskild förvaltning enligt § 29 bostadsförvaltningslagen. 
 
6. Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt § 8 exploaterings- 
    lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att samhällsbyggnadschef Peter Persson återkommer till kommunstyrelsen med förslag  
     på komplettering gällande bilaga 1 antagande, ändring eller upphävande av detalj- 
     plan,  
 
föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering, anta förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
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Fortsättning § 62/09, Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden föreligger från 
samhällsbyggnadschef Peter Persson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 63/09 
KS § 140/09 
AU § 168/09          08/KS0218 
Reglemente för tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden föreligger. 
 
Förändringar 
 
• Från och med 2006 är kommunens renhållningshantering överflyttat till 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
• Från och med 2007 är bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt lag SFS 

1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag överflyttat till tekniska nämndens 
ansvarsområde. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 2009-04-21 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 200-05-27 
 
Roland Swedestam, S föreslår att ett förtydligande görs i Verksamhets- och ansvarsområde 
§ 1 punkt 2, ”ansvara för kommunens tidigare avfallsanläggningar”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderat förslag på reglemente för tekniska nämnden med Roland  
     Swedestams, S förslag till förtydligande. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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KF § 64/09 
KS § 142/09 
AU § 172/09          09/KS0118 
Projekt REKLIM II 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har inom programmet Uthållig kommun åtagit sig att skapa en 
klimatstrategi. 
 
Samtidigt som översiktplanen påpekar att energiplanen, som antagits av Kommun- 
fullmäktige 2003-06-18 § 63, bör revideras. 
 
Genom att gå med i projektet REKLIM II, som de Regionala Energikontoren håller i 
kommer kommunen att få stöd med arbetet att ta fram en lokal klimatstrategi eller 
motsvarande planer som innehåller strategier för att minska klimatpåverkan (energi- planer, 
miljöplaner etc). 
 
Projektet genomförs under perioden 1 januari 2009 – 1 december 2010. 
 
Kommunen åtar sig att skriva på en avsiktsförklaring senast 2009-05-31 vilket innebär att 
 
• Kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag till klimatstrategi eller motsvarande plan 

senast två år efter det att avsiktsförklaringen undertecknats 
• Kommunen ska leda processen med att ta fram en klimatstrategi eller motsvarande plan 

och utse ansvarig tjänsteman att leda arbetet på lokal nivå.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
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Fortsättning § 64/09, Projekt REKLIM II 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medverka i projektet REKLIM II, 
 
att underteckna avsiktsförklaringen gällande projektet samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 
-----  
Expedieras till  
Energikontor Sydost 
Anna Sager 
Framtidsvägen 10 A 
351 96 Växjö 
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KF § 65/09 
KS § 144/09 
AU § 177/09 
AU § 62/09 
KF § 4/09            09/KS0020 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara från Ulla 
Andersson, Bergkvara föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 39 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till 
Södra Kärr med som ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 65/09, Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till 
Bergkvara 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra  
     Kärr med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till: 
Ulla Andersson 
Södra Kärr 325 
385 98 Bergkvara 
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KF § 66/09 
KS § 145/09 
AU § 178/09 
AU § 63/09 
KF § 5/09            09/KS0026 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till anslutningen 
Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till anslutningen 
Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-04-21 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-03-24 § 38 att meddela, att i förslaget till regional 
infrastrukturplan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, 
Söderåkra och Torsås med om ett av tre prioriterade objekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 66/09, Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka 
vägskäl till anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut, att i förslaget till regional infrastruktur-  
     plan har Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
     och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Ulf-Peter Rosenblad 
Allfargatan 14 
385 30 Torsås 
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KF § 67/09 
KS § 148/09 
AU § 179/09          09/KS0112 
Årsredovisning 2008, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 föreligger från Samordningsförbundet i 
Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna årsredovisning 2008 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Samordningsförbundet i Kalmar län  
c/o Försäkringskassan 
Box 325 
593 24 Västervik 
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KF § 68/09 
KS § 150/09 
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 2009-04-29: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, 
 
att ärendet återkommer i Kommunfullmäktige 2009-05-27 samt 
 
att i övrigt notera informationen från Sveriges Ungdomsråd. 
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Fortsättning § 68/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att starta ett ungdomsråd i Torsås kommun. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V, yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag att avstå från att 
starta ett ungdomsråd i Torsås kommun och Lena Gustafsson, V, yrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Lena Gustafssons, S yrkande att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återemittera ärendet för ytterligare beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KF § 69/09          09/KS0137 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att anlägga ett promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och 
Lunnagatan i Torsås föreligger från Lotta Östlund, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 70/09          09/KS0148 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i 
Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i 
Gullabo till backkrönet vid ortsskylten föreligger från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


