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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-09-23, 18.30 – 22.00  
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.15 – 19.20 
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kent Frost, ekonomichef § 85 - 90 
   
   
  
  
Utses att justera Lennart Gustafson                                           Peter Ludvigsson  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2009-09-25  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 85 -  104  

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

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-09-23    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-09-25 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-10-19 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 85/09           09/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, Södra Kärr frågar om den politiska delen när det gäller återvinningsstation i 
Bergkvara. 
 
Roland Swedestam, S informerar om att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
tillsammans med kommunen kommer att titta på en ny plats för återvinningsstation i 
Bergkvara. 
 
Leif Lindberg, TP informerar om att samhällsbyggnadschefen Peter Persson har fått i 
uppdrag att kontakta Bergkvara Samhällsföreningen för att hitta en lösning. 
 
Roger Isberg frågar Centerpartiet och Torsåspartiet vad som kommer att ske med tjänsten som 
kostchef. 
 
Håkan Algotsson, C svarar inte på denna fråga utan informerar om att alliansen kommer att 
presentera detta först för kommunstyrelsen.  
 
Bert Appert, TP svarar, att med anledning av den ekonomiska situationen så vill 
Torsåspartiet inte ha någon kostchef. 
----- 
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KF § 86/09 
KS § 215/09 
AU § 271/09          09/KS0183 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Bostads AB 
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KF § 87/09 
KS § 216/09 
AU § 272/09          09/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
 Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Fastighets AB 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-09-23   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
KF § 88/09 
KS § 217/09 
AU § 273/09          09/KS0185 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, TP yrkar att kommunledningen får i uppdrag att i dialog med Bergkvara 
Hamn & Stuveri AB försöka finna en lösning där bolagets överkapacitet i personal utnyttjas 
inom koncernen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, TP yrkande eller att avslå 
yrkandet finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Leif Lindbergs, TP yrkande att 
kommunledningen får i uppdrag att i dialog med Bergkvara Hamn & Stuveri AB försöka 
finna en lösning där bolagets överkapacitet i personal utnyttjas inom koncernen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30, 
 
att kommunledningen får i uppdrag att i dialog med Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
     försöka finna en lösning där bolagets överkapacitet i personal utnyttjas inom koncernen. 
-----  
Expedieras till Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Kommunchefen 
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KF § 89/09 
KS § 218/09 
AU § 274/09          09/KS0186 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2009-01-01 – 2009-06-30. 
-----  
Expedieras till 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 90/09 
KS § 220/09 
AU § 270/09          09/KS0188 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Trots det ansträngda konjunkturläget tyder delårsbokslutet på att Torsås kommun kan få 
ett positivt ekonomiskt resultat 2009. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,8 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 0,5 Mkr.   
 
Resultatet för helåret 2009 prognostiseras till 0,5 Mkr, det vill säga 0,9 Mkr sämre än 
budgeterat resultat. Delårsbokslut och årsprognos 2009 indikerar att balanskravet klaras, 
men ej uppställt resultatmål. Se vidare aktbilaga. 
 
Effektiviseringar i kommunens verksamheter, reviderade arbetsgivaravgifter i juni samt ny 
skatteunderlagsprognos i augusti bidrar till prognos om positivt årsresultat 2009. 
 
Verksamhetsberättelser till delårsbokslut 2009 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2009. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2009. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Marie Jansson, KD frågar 
 
1. om resultatet av mässa i Utrecht 2009?  
2. Varje verksamhet ska mäta nöjdhetsgraden vartannat år och målet är minst 80 % nöjda 

brukare i all kommunal verksamhet. Ska det inte vara 100 % nöjda brukare? 
3. Tre projekt som syftar till ökad livskvalitet är genomförda och målet är uppfyllt. Vilka 

är de tre projekten? 
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Fortsättning § 90/09, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2009 
 
Kommunchef Tommy Nyberg svarar, när det gäller fråga 1 och 3 återkommer jag med svar 
till nästa kommunfullmäktige. Fråga 2, det är svårt att sätta upp ett hyggligt mål, man ska ju 
kunna uppnå målet. 
 
Lars Sjöholm, MP   
1. Tekniska nämnden redovisar budgetavvikelse för gatubelysning med -0,2 Mkr (högre 

energikostnad än budgeterat). Det är inte så konstigt eftersom det händer att gatubelys-
ningen är tänt på dagarna. 

2. Kommunen ska öka användningen av ekologiskt och lokalt producerade varor med  
20 % inom två år. Vad menas med detta? 

 
Roland Swedestam, S svarar att när det gäller gatubelysningen så betalar kommunen en fast 
summa per belysning så kostnaden påverkas inte av att belysningen är tänd. Fråga 2, 
Närproducerat är miljövänligt. 
 
Håkan Algotsson, C svar på fråga 2, finns ingen ekologisk odling i kommunen. Det går inte 
att kombinera ekologiskt och närodlat, utan man måste välja. 
 
Ronny Ramberg, förtroendevald revisor, redovisar utlåtande avseende delårsrapport 2009. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 30 
juni 2009. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och 
mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetas av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer 
 
• att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, 
• att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redo- 

visningslagen, 
• att utifrån kommunens prognos kommer ekonomisk balans att uppnås under 2009, 
• att delårsrapporten i huvudsak uppfyller syftet med att ge fullmäktige underlag för 

styrning, ledning och kontroll av den kommunala verksamheten. Vi rekommenderar att 
förvaltningsberättelsen kompletteras med bland annat uppgifter om de kommunala 
bolagen, personalekonomisk redovisning samt slutsats och analys av måluppfyllelsen. 

 
Då revisorerna ser en risk för att fullmäktiges mål och resultat inte kommer att uppnås vid 
årets slut påtalar de att åtgärder måste vidtas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapporten Delårsrapport 2009-06-30 samt 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2009. 
-----  
Expedieras till Ekonomikontoret 
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KF § 91/09 

KS § 200/09 
AU § 249/09          08/KS0086 
Revidering reglemente för representation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23 § 39 anta ekonomireglemente som innefattar 
bland annat representation med komplettering Undantag från representationsregler skall 
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 § 405 att revidera reglementet för representation 
gällande alkoholhaltiga drycker. 
 
Ekonomichef Kent Frosts förslag till representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om 

kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till representation. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 
Bert Appert, TP påpekar att en revidering krävs när det gäller kommunchefens och 
kommunstyrelsens ordförandes delegation att besluta om kommunen vid representation 
ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med motiveringen att 
kommunen ska ta avstånd från all uppmuntran till att servera alkoholhaltiga drycker vid 
representation. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marie Janssons, 
KD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med 
revidering att kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande var för sig efter samråd med 
varandra har delegation att besluta om kommunen vid representation ska bjuda på 
alkoholhaltiga drycker. 
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Fortsättning § 91/09, Revidering reglemente för representation 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reglementet för representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande var för sig efter samråd med 

varandra har delegation att besluta om kommunen vid representation ska bjuda på 
alkoholhaltiga drycker. 

 
Reservation 
 
Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Yrkande proposition och votering 
 
Marie Jansson, KD yrkar att kommunen ska ta avstånd från att servera alkoholhaltiga 
drycker vid representation. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 19.15 – 19.20 innan kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Marie Janssons, 
KD yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Marie Janssons, KD 
yrkande avges 21 ja-röster och 3 nej-röster samt 10 avstår. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att godkänna reglementet för representation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reglementet för representation 
 
• All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Representation i hemmet ska 

inte förekomma. 
• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande var för sig efter samråd med 

varandra har delegation att besluta om kommunen vid representation ska bjuda på 
alkoholhaltiga drycker. 

 
Reservation 
 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Expedieras till Informationsansvarige 
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KF § 92/09 
KS § 205/09 
AU § 258/09          09/KS0023 
Förändring av Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid övergången från egen räddningstjänst i egen kommun, till förbundsbildning av 
räddningstjänsten i Emmaboda respektive Torsås kommuner, förbisågs att räddnings- 
tjänsten hade i uppdrag, att utöva tillsyn av brandfarlig vara. Det skrevs därför inte in i den 
förbundsordning, som idag är det styrande dokumentet för förbundets verksamhet. 
 
Direktionen för räddningstjänstförbundet genom Stf räddningschef Finn Jensen föreslår 
således att lydelsen i förbundsordningen blir  
 
3 § Ändamål 
Förbundet utövar medlemskommunernas tillsyn i fråga om brandfarliga varor enligt lagen (1988:688) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslaget till förändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
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KF § 93/09 
KS § 211/09 
AU § 266/09          09/KS0033 
Begäran om tilläggsanslag, Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns deltagande i projektet Modern Water Management är beroende av om 
Kommunfullmäktige godkänner att del av bygg- och miljönämndens investeringsbudget 
omfördelas till driftbudget för projektet, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 139 att kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige bevilja bygg- och miljönämnden tilläggsanslag för innevarande år 
2009 med 150 Tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2009-08-11 
 
Under rådande omständigheter, behovsutredningen och Modern Water Management, 
finner bygg- och miljönämnden det av stor betydelse att projekttjänsten för Modern Water 
Management, kan kompletteras med ett resurstillskott motsvarande 25 %-tjänst under 
projektets löptid, 36 månader. För budgetåren 2010 – 2012 kommer detta resurstillskott 
behandlas i budgetprocessen. För innevarande år 2009 ( 1 september – 31 december) begär 
Bygg- och miljönämnden tilläggsanslag om 150 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå begäran från bygg- och miljönämnden om tilläggsanslag för innevarande år 2009  
     med 150 Tkr. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 94/09 
KS § 225/09 
AU § 290/09 
AU § 410/08 
AU § 406/08          08/KS0018 
Revidering kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25 § 406, att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till 
arbetsutskottet för en lägesrapport av miljönämndens uppdrag att revidera kustvårds- 
planen. 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg informerar om att revidering av kustvårdsplanen pågår 
och beräknas vara klar under mars 2009 för redovisning i Kommunfullmäktige under april 
2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-08: 
 
att notera redovisningen från kommunekolog Kerstin Ahlberg. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Den första Kustvårdsplanen för Torsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 2005-06-
15 § 49 har nu omarbetats och redovisar det arbete som genomförts sedan 2005 samt 
beskriver de åtgärder som ska genomföras fram till och med 2012. Åtgärderna som 
beskrivs i planen ska ses som vägledande i arbetet med att genomföra förbättringar för 
miljön. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-06-29 § 141 att godkänna den reviderade 
Kustvårdsplanen och överlämna den till Kommunfullmäktige för antagande samt att 
Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt åtagande som inte ryms inom 
bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen om att Kustvårdsplanens genomförande innebär ett kommunalt  
     åtagande som inte ryms inom bygg- och miljönämndens befintliga budget.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan. 
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Fortsättning § 94/09, Revidering kustvårdsplanen 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Protokollsanteckning 
 
Hans-Olof Berg, Irma Folkesson och Håkan Algotsson för Centerpartiet överlämnar en 
protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Kerstin Ahlberg och Bert Appert för Torsåspartiet överlämnar en protokollsanteckning. 
Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan, 
 
att bilägga Centerpartiets och Torsåspartiets protokollsanteckningar till protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Yrkande proposition och votering 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till att godkänna reviderad kustvårdsplan. 
 
Lars Sjöholm, MP med instämmande av Bert Appert, TP yrkar att Mark längs vattendrag 
bör ha en skyddszon på minst 6 meter där gödnings- och bekämpningsmedel ej sprids 
ändras till, Mark längs vattendrag ska ha en skyddszon på minst 6 meter där gödnings- och 
bekämpningsmedel ej sprids.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, V yrkande och Lars 
Sjöholms, MP med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt  
Lena Gustafssons, V yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Lena Gustafsson, V yrkande och nej = Lars Sjöholms, MP 
med fleras yrkande avges 16 ja-röster och 9 nej-röster samt 9 avstår. Kommunfullmäktige 
har sålunda beslutat att godkänna reviderad Kustvårdsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderad Kustvårdsplan, 
 
att bilägga Centerpartiets och Torsåspartiets protokollsanteckningar till protokollet. 
 
Reservation 
 
Lars Sjöholm, MP, Bert Appert, Monica Fredriksson, Leif Lindberg, Bo Alvemo, Kerstin 
Ahlberg och Elvy Holgersson samtliga TP reserverar sig mot beslutet. 
-----  
Expedieras till Bygg- och miljönämnden 
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KF § 95/09 
KS § 226/09 
AU § 291/09 
KS § 133/09 
AU § 148/09          09/KS0043 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, reviderad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03 § 70, att göra en översyn av ordningsstadgan när det 
gäller ridning och mopedkörning på motionsslingorna i kommunen. 
 
Komplettering föreligger gällande Ridning och mopedkörning 
 
§ 15, Hästridning och mopedkörning är tillåten på de kommunala gång- och cykelbanor som uppmäter en 
sådan storlek att verken fotgängare eller cyklisters säkerhet riskeras. Hastighet och framfart bör anpassas 
med särskild hänsyn till fotgängare och cyklister. 
 
Förslag framkom att de Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun ska ses över när 
det gäller bland annat 
 
• § 8, framkomligheten vid uppställning av reklam, 
• § 10, förbud av förtäring av spritdrycker 
• § 12, förbud mot hundar på begravningsplatser och offentliga badplatser 
• § 13, skyldighet att tillse att katt inte vistas utomhus utan tillsyn 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
 att godkänna komplettering av Ridning och mopedkörning med tillägg, att hästridning 
      och mopedkörning inte är tillåtet på kommunens motionsslingor, 
 
att uppdra åt informationsansvarig att se över de Lokala ordningsföreskrifterna för  
     Torsås kommun utifrån förslagen samt 
 
att kompletterad och reviderad Lokal ordningsföreskrift för Torsås kommun godkänns 
     av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
 att återemittera ärendet för ytterligare omarbetning av de Lokala ordningsföreskrifterna  
      för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Förslag på reviderad Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 95/09, Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun, 
reviderad 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att § 15 förtydligas med Mopedkörning är ej tillåten på kommunala 
gång- och cykelbanor. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Roland Swedestams, S yrkande 
att Mopedkörning är ej tillåten på kommunala gång- och cykelbanor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att § 15 förtydligas med att Mopedkörning är ej tillåten på kommunala gång- och cykelbanor, 
 
att i övrigt godkänna Allmänna ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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KF § 96/09 
KS § 227/09 
VN 24/09             09/KS0139 
Valdistriktsindelning vid valen 2010 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2009-12-01 för att 
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2010.   
 
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns sär-skilda 
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
 
Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1 000 
röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Söderåkra 3 valdistrikt endast omfattar 
315 röstberättigade och att Torsås 3 valdistrikt endast omfattar 411 röstberättigade vid 
riksdagsvalet. Kommunen uppmanas därför att inför de allmänna valen 2010 utreda vilka 
sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan 
genomföras så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1 000 röstberättigade. Finner 
kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet sätt ska 
kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad valdistriktsindelning. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast  
2008-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2009-03-01 
 
Valdistrikt   R-val  UV   K-val  Utl 
Gullabo      540    6      566  32 
Söderåkra 1  1 172  10   1 196  34 
Söderåkra 2     933    5      947  19 
Söderåkra 3     315    5      319    9 
Torsås 1      844       11      861  28 
Torsås 2   1 323    5   1 346  28 
Torsås 3      411    6      418  13  
Torsås    5 534  48   5 653     163  
 
R-val = Röstberättigade vid riksdagsval 
UV = Därav utvandrade svenska medborgare 
K-val = Röstberättigade vid kommunala val 
Utl = Därav utländska medborgare  
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Fortsättning § 96/09, Valdistriktsindelning vid valet 2010 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast  
2009-09-30. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
valdistrikten behållas oförändrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
valdistrikten behållas oförändrade. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör 
valdistrikten behållas oförändrade. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 97/09 
KS § 228/09 
VN § 25/09           09/KS0139 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Beslutar 
Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas 
först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 1§ kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra 
en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 1§ 
kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om Kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl 
antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än 6 000 
personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2010-04-30 besked om det antal ledamöter och 
ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i förekommande fall det antal 
ledamöter och ersättare som skall utses i för första gången valkretsindelade kommuner. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Torsåspartiet genom Kerstin Ahlberg yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
minskas till 31 stycken. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan valnämndens förslag och Torsåspartiets yrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt valnämndens förslag att meddela 
Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar ska vara 
oförändrad. 
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Fortsättning § 97/09, Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 98/09 
KS § 229/09 
VN § 26/09           09/KS0139 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat som 
landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2010 med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsval indelat i sex 
valkretsar. 
 
2010 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte 
landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige, 
sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att gälla ska beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2010, 
fattas av landstingsfullmäktige senast 2009-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå vid valet år 
2010 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstingsfullmäktige uppgå till 
67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2010 fattas 
före utgången av februari månad 2010 (5 kap 3 § kommunallagen). Länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslut om ändring av antalet ledamöter. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2010-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets  
(4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så snart detta har 
beslutats. 
 
Valnämnden beslutar 2009-08-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
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Fortsättning § 98/09, Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 
mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2010 med mera 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
-----  
Expedieras till 
Landstinget Kalmar län 
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KF § 99/09 
KS § 230/09 
AU § 287/09 
AU § 218/09 
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 förberedelsearbetet 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 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i motionen från 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Se vidare 
aktbilaga.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill följa med på 
besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
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Fortsättning § 99/09, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Christer Andersson, FP, motionen som lämnats in, är ett yrkande, om att Torsås kommun 
så snart som möjligt startar förberedelsearbete med att ta emot ensamkommande flykting-
barn och inte någon frågeställning. Kommunstyrelsen ska också besöka två grann- 
kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn, vilket inte är gjort och yrkar 
därför återremiss av ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Sabina Masinovic, S och Henrik Nilsson Bokor, 
S yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan återremiss av ärendet eller att avslå 
återremissen finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med 
motivering att ärendet inte är färdigberett. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering att ärendet inte är  
     färdigberett. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 100/09          09/KS0191 
Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Olssonska fastigheten i Torsås föreligger från Ulf-Peter 
Roseblad. 
 
Ulf-Peter föreslår, istället för att sälja fastigheten där i dag är blomsteraffär använda 
bostaden till kontor för kommunanställda. 
 
Idag hyrs kontor i före detta Försäkringskassan, flytta de verksamheter i stället till bostaden 
över blomsteraffären. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget gällande Olssonska fastigheten till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 101/09 
KS § 233/09 
AU § 294/09 
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 § 101/09, 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 2009-05-27: 
 
att återemittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchefen har varit i kontakt med Korrespondensgymnasiet och diskuterat ett 
upplägg som handlar om ungdomsting. Gymnasiet som lovar ordna ett ungdomsting under 
januari 2010 där olika former av ungdomsråd kommer att inordnas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avsluta ärendet med Projektet - Ungdomsråd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar att ett Ungdomsråd ska startas upp. 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C  och Roland Swedestam, S yrkar att, återkomma 
med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av genomfört ungdoms-
ting. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD  yrkande och Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd 
efter att utvärdering görs av genomfört ungdomsting. 
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Fortsättning § 101/09, Projekt Ungdomsråd – Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av  
      genomfört ungdomsting. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar att ett ungdomsråd snarast startas upp i Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Marie Janssons, 
KD yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, 
att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av 
genomfört ungdomsting. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar tillägg med, att representanter för kommunens ungdomar vid 
minst två (2) tillfällen per år bjuds in till kommunfullmäktige för att diskutera frågor som 
berör dem samt att representanter för kommunens ungdomar blir speciellt inbjudna till 
möten då man ha ett ärende som speciellt berör våra ungdomar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD tilläggsyrkande eller att 
avslå tilläggsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Janssons 
KD tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återkomma med ställningstagande om ungdomsråd efter att utvärdering görs av  
      genomfört ungdomsting. 
-----   
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KF § 102/09           08/KS0233 
Budget äskande för kommunrevisionen 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att 
revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god 
revisionssed. 
 
Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering 
och kontroll av den kommunala verksamheten. 
 
Kommunrevisionen äskar 500 000 kronor för år 2010. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna revisorernas skrivelse till partigrupperna för beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunfullmäktige 2009-10-21. 
-----  
Expedieras till 
Partigrupperna 
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KF § 103/09          09/KS0212 
Interpellation till Roland Swedestam gällande kompensation för förberedelseklass 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöter i kommunfullmäktige Irma Folkesson, C och Marie Jansson, KD ställd 
interpellation till Roland Swedestam 
 
Vi undrar när bildningsnämnden ska få den utlovade kompensationen för den 
förberedelseklass som bedrivs i Torsås kommun? Bilaga 2. 
 
Roland Swedestams svar till Marie Jansson KD  
 
När det tydligt redovisas från bildningsförvaltningen vad kostnaderna är för förberedelse- 
klassen, kommer kostnaderna för de elever som tillhör flyktingmottagningen att 
kompenseras från den ersättning kommunen erhåller för flyktingmottagning. Bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
-----  
Expedieras till 
Marie Jansson, KD 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-09-23   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 104/09          09/KS0213 
Frågor med anledning av tidningsartikel om återvinningscentral på Tegelviken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i kommunfullmäktige Leif Lindberg, TP har till Roland Swedestam ställt frågor 
med anledning av tidningsartikel gällande återvinningscentral på Tegelviken.  
 
1. Har Du som företrädare för vår kommun hittills agerat? 
2. Kan Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) inom ramen för gällande avtal mellan 

berörda kommuner själva fatta alla beslut eller krävs i någon del ett godkännande från 
ägarna? 

Bilaga 4. 
 
Roland Swedestam svarar 
 
1. Där har endast ett inriktningsbeslut har tagits att KSRR ska ha sitt säte på Tegelviken. 
2. Enligt Förbundsordningen § 4. 

Kommunförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får 
tillfälle att yttra sig innan förbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art 
eller annars av större vikt. 
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, köpa eller sälja fastigheter för mer än 100 
gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, köpa aktier eller andelar i 
företag eller teckna borgen utan medgivande av kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet får ta upp en rörelsekredit på högst 40 miljoner kronor. I övrigt 
får kommunalförbundet ta upp lån endast efter medgivande av medlemskommunerna. 

-----  
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