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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-10-21, 18.30 – 22.00   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Per Adler, Lena Silver Samordningsförbundet i Kalmar län § 105 
   
   
  
  
Utses att justera Lennart Gustafson                                      Ingemar Skotheim  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-10-27   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 105 - 119     

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

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2009-10-21     
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-10-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-11-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 105/09          09/KS0052 
Information från Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Adler, Samordningsförbundets tjänsteman informerar om Samordningsförbundets 
verksamhet.  
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01 för att utveckla den finansiella 
och politiska samordningen inom rehabiliteringsområdet. Genom samarbete förhindras att 
enskilda hamnar i en gråzon eller slussas runt mellan olika aktörer. 
 
De samordnade resurserna ska användas så att den enskilde kan få eller förbättra sin 
förmåga att arbeta och att beroendet av offentlig försörjning minskar. 
 
Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 – 64 år). Unga personer med 
behov av samordnade insatser prioriteras. 
 
Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen och samtliga kommuner i 
Kalmar län är medlemmar i förbundet. 
 
Till insatserna bidrar Försäkringskassan som svarar för statens kostnader det vill säga de 
egna och Arbetsförmedlingens med tillsammans 50 procent. Kommunerna och 
Landstinget bidrar med vardera 25 procent. 
 
Allt arbete sker med stark lokal förankring. Det är lokalt man känner till problemen och det 
är lokalt de ska lösas. Det finns lokala samverkansgrupper i länets samtliga kommuner. I 
dessa samverkar Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och kommunen. 
Andra aktörer kan ingå. 
 
Lena Silver informerar om projektet NET-rehab. 
 
Projektet bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och 
Torsås, arbetsförmedlingen, Nybro, Emmaboda och Torsås vårdcentraler och 
Distriktsrehabiliteringen, Rehab söder i Kalmar län och försäkringskassan. Det påbörjades 
den 1 december 2007 och skall pågå till den 30 november 2010. 
 
Projektet syftar till: 

• Skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kan remittera personer i arbetsför 
ålder för tidigt identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov.  

• Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga.  
• Förhindra rundgång mellan myndigheter.  
• Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.  
• Deltagaren ska få ökad egen självförsörjning genom arbete, utbildning och/eller eget 

företagande.  
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Fortsättning § 105/09, Information från Samordningsförbundet i Kalmar län 

  
Personer som är sjukskrivna, arbetslösa eller beroende av insatser från socialförvaltning och 
behov av utredning, bedömning/rehabilitering. 
 
Särskilt prioriterade i denna grupp är: 
• Personer som står nära arbetsmarknaden.  
• Personer med psykosociala problem  
• Personer som riskerar hamna i en gråzon mellan myndigheterna  
• Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden  
• Invandrare  
 
Målgruppen är människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, det vill 
säga insatser från flera parter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
----- 
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KF § 106/09 
KS § 243/09 
AU § 327/09          09/KS0033 
Framställan om omfördelning av investeringsbudget till driftbudget för Modern 
Water Management år 2009 – 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns totala insats i projektet är 53 122 €. Det motsvarar 25 % av den totala 
budgeten som gäller för projektet. Resterande 159 365 € finansieras med EU-medel tertialt 
i efterskott. Vidare är projektbudgeten fördelad på fem (5) internbudgetar där personal-
kostnader (drift) är en. Projektet löper över trettiosex (36) månader med start 2009-09-01, 
över fyra (4) budgetår. 
 
I bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget finns anslag för kust- och 
naturvårdåtgärder som är avsedda för denna typ av åtgärder under 2009.  
 
Torsås kommuns deltagande i projektet är förutsatt att av kommunfullmäktige godkänner 
att del av bygg- och miljönämndens befintliga investeringsbudget omfördelas till 
driftbudget för projektets genomförandetid, 53 122 €. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-02 § 149, att hemställa om att kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av bygg- och miljönämndens 
befintliga investeringsbudget till driftsbudget för EU-projekt, Modern Water Management, 
motsvarande 53 122 €. 
 
Mona Magnusson, M deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar  2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

     att Torsås kommun deltar i projektet, 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete, 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29: 
 

     att Torsås kommun deltar i projektet, 
 
att finansiering för 2010, 2011 och 2012 hänskjuts till respektive års budgetarbete. 
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Fortsättning § 106/09, Tilläggsanslag 2009, bygg- och miljönämnden 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja bygg- och miljönämnden tilläggsanslag för 2009 med 62 000 kronor. 
-----  
Expedieras till  
Bygg- och miljönämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 107/09 
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 2009-09-23: 
 
att överlämna revisorernas skrivelse till partigrupperna för beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunfullmäktige 2009-10-21. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-05-27 § 61att minska revisionens ram från 500 000 
kronor till 400 000 kronor. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar att utifrån preliminär 
budgetram öka budgetanslaget till revisorerna med 50 000 kronor för 2010, från 400 000 
kronor till 450 000 kronor, med motiveringen att analysen som beställts av Sveriges 
kommuner och landstings arbetsgrupp kan underlätta arbetet för revisorerna. 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till kommunrevisionens äskande 500 000 kronor för 2010. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och 
Bert Apperts, TP yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, S med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Roland Swedestams, S med fleras yrkande och nej = enligt Bert 
Apperts, TP yrkande avges 16 ja-röster och 10 nej-röster samt 6 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutar att budgetanslaget till revisorerna minskas till 
450 000 kronor för 2010. Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utifrån preliminär budgetram öka budgetanslaget till revisorerna med 50 000 kronor för 
     2010, från 400 000 kronor till 450 000 kronor. 
----- Expedieras till Kommunrevisionen, Ekonomikontoret 
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KF § 108/09 
KS § 267/09          09/KS0198 
Hemställan om ändring och tillägg i Bygg- och miljönämndens taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-09-28 § 176 att anta ändring av taxan inom plan- 
och bygglagens område angående prövning av bygglov för vindkraft enligt följande 
 
• fast avgift om 19 200 kronor per verk tas ur vid prövning av bygglov för verk med en 

totalhöjd högre än 30 meter. Vid avslag skall halv avgift tas ut, 
• fast avgift om 4 400 kronor per verk tas ut vid prövning av bygglov för småskalig 

vindkraftsverk, så kallade gårdsverk med en totalhöjd på max 30 meter och där 
lokaliseringen har liten påverkan på omgivningen. Vid avslag skall halv avgift tas ut, 

• objektsfaktor 12 skall användas vid uttag av bygganmälansavgift för vindkraftverk. 
 
att anta tillägg till taxan inom miljöbalkens område angående prövning av strandskydds-  
dispens enligt följande 
• fast avgift om 4 000 kronor och att avgiften skall tas ut oavsett bifall eller avslag. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V, Roland Swedestam, S, Peter Ludvigsson, S, och Bert Appert, TP yrkar 
bifall till bygg- och miljönämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V med fleras 
yrkande. 
 
Håkan Algotsson, Hans-Olof Berg båda C och Marie Jansson, KD tar ej ställning till 
ärendet med motiveringen, dålig beredning, handlingarna delas ut vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för vindkraft och strandskydd. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Håkan Algotsson, C frågar när taxan för vindkraft och strandskydd ska träda i kraft, 
eftersom ärendets rubrik i bygg- och miljönämndens protokoll 2009-09-28 § 176 är Budget 
2010, taxor? 
 
Roland Swedestam, S svarar att taxan träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft. 
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Fortsättning KF § 108/09, Hemställan om ändring och tillägg i Bygg- och 
miljönämndens taxa 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet hänskjuts till ordinarie budgetsammanträde i 
november. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, C yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, S med fleras yrkande att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för vindkraft 
och strandskydd. 
 
Reservation 
 
Samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Folkpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för vindkraft och strandskydd. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 109/09 
KS § 253/09 
AU § 313/09 
KF § 64/08 
KS § 157/08 
AU § 193/08          08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en 
kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av vårdnadsbidrag, att 
utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas i 
budget för 2009 samt att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/ 
Riksdag fastställer regler för vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite 
längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt 
kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt 
vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barn-omsorgen. 
Föräldrarna kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen 
ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med 
vissa bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget 
ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket 
möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 
2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att innebära i 
kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur många som kommer att 
använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att redogöra en konsekvens-
beskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock konstatera att många barn inte 
utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun varför kostnaden vid införande av 
vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam,s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar, att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
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Fortsättning § 109/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp meddelar att vid dagens 
sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-06-03 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp, Kerstin Ahlberg, tp, Irma 
Folkesson, c, Anna-Lena Johansson, c, Christer Andersson, fp och Mona Magnusson, m 
yrkar bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med fleras yrkande och 
Lena Gustafssons, v avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag och nej = införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande. Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-06-03 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt Håkan Algotssons, c med fleras yrkande, bifall till principen att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s, Sören Bondesson, s, Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 109/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-06-17 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande och 
Marie Janssons, kd med fleras yrkande finner ordförande att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = att avstå från att införa 
kommunalt vårdnadsbidrag avges 21 ja-röster och 12 nej-röster samt 1 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att införa  
vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas. Bilaga 1. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Marie Jansson, kd med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar tillägg med, att  
uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av 
vårdnadsbidrag i Torsås kommun samt att det ska vara klart för beslut i Kommun-
fullmäktige i december 2008. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Janssons, kd med fleras 
tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17: 
 
bifall till principen att införa vårdnadsbidrag, utan förslag till tid när det ska införas, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att upprätta ett regelsystem för införande av  
      vårdnadsbidrag i Torsås kommuns samt  
 
att det ska vara klart för beslut i Kommunfullmäktige i december 2008. 
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Fortsättning § 109/09, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-08 
 
Förslag på regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun föreligger från 
förskolerektor Inger Sandbäck. Se vidare aktbilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 108 att notera framtaget 
beslutsunderlag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna framtagna regler för införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Marie Jansson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av 
ärendet, med motivering att revidera regelverket så det stämmer överens med syftet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska återemitteras varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och nej = enligt 
Marie Janssons, KD yrkande avges 16 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande att återremittera ärendet. 
Bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet, för att revidera regelverket så det stämmer överens med syftet. 
-----  
Expedieras till: 
Bildningsnämnden 
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KF § 110/09 
KS § 258/09 
AU § 314/09          09/KS0075 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, 09/KS012 
3. Anläggande av promenadstråk i skogsdungen mellan Torpgatan och Lunnagatan, 

09/KS0137 
4. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS048 
5. Torsås Bygdegård, 09/KS0163 
6. Olssonska fastigheten, 09/KS0191 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
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KF § 111/09 
KS § 259/09 
AU § 315/09          09/KS0076 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
1. Sporthallen, 06/KS0014 
2. Konstgräsplan, 08/KS0104 
3. Låt Torsås bli en eurokommun, 09/KS0131 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att svar på motionerna gällande sporthallen och konstgräsplan kommer att besvaras efter  
     att svar inhämtats från bildningsnämnden samt 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar på motionerna gällande sporthallen och konstgräsplan kommer att besvaras efter  
     att svar inhämtats från bildningsnämnden samt 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2009-09-01. 
-----  
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KF § 112/09 
KS § 260/09 
AU § 341/09 
AU § 216/09           
KF § 58/09           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 2009-04-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning senast 2009-09-25. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 87 att problemet åtgärdas genom att utfärda en 
lokal trafikföreskrift gällande genomfartstrafik förbjuden för tung trafik. 
 
Tekniska nämnden/trafiknämnden beslutar 2009-08-18 § 88 att med stöd av 10 kap, 1 § 
punkt 9, trafikförordningen (SFS 1998:1276) föreskriva lokal trafikföreskrift gällande, 
genomfartstrafik förbjuden med tung trafik, båda riktningarna, Bryggaregatan, Bergkvara 
samhälle samt att föreskriften träder ikraft 2009-10-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 112/09, Medborgarförslag – Förbjud genomfartstrafik på 
Bryggaregatan 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Ingemar Skotheim, S ordförande i tekniska nämnden informerar om att det är svårt att 
stoppa all trafik på Bryggaregatan eftersom det finns verksamheter att ta hänsyn men detta 
är ett första steg som gjorts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens/trafiknämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till  
Birgitta Holmqvist, Bergkvara 
Tekniska nämnden 
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KF § 113/09 
KS § 261/09 
AU § 342/09 
AU § 240/09            
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 2009-05-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-09-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 § 90 att föreslå kommunstyrelsen att göra en 
översyn för en totallösning med ett promenadstråk Torpgatan – Lunnagatan – kyrkan och 
ta med i kommande budgetprocess. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Fortsättning § 113/09, Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med  
     det i kommande budgetprocess, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Expedieras till 
Lotta Östlund, Torsås  
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 114/09 
KS § 262/09 
AU § 296/09 
AU § 217/09 
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 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att inhämta synpunkter på motionen hos näringslivschefen och Möre Resurscentrum. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Flera av de mindre företagen som blivit tillfrågade är inte negativa till idén men är 
bekymrade över de kostnader som det kan komma att medföra. Man är orolig för 
valutaförluster och kassakostnader. 
 
2010-01-01 kommer en ny lag som innebär att man måste ha ett nytt kassasystem 
alternativt en så kallad ”svart låda”, vilket innebär att de allra flesta kommer att vara 
tvungna att investera i ett nytt kassasystem. Se vidare kommunchefens tjänsteutlåtande. 
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Fortsättning § 114/09, Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25:  
 
att komplettera ärendet med synpunkter från Möre ResursCentrum. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-09-29 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 § 296 att inhämta synpunkter från Möre 
ResursCentrum. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum 
ställer sig bakom kommunchefens tjänsteutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Yrkande och proposition 
 
Christer Andersson, FP med instämmande av Sebina Masinovic, S yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Sjöholm, MP yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christer Anderssons, FP med fleras yrkande 
och Lars Sjöholms MP avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Christer Anderssons, FP med fleras yrkande att bifalla motionen. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att 
ekonomichefen Kent Frost uppdras att upprätta riktlinjer för hur vi ska hantera 
användandet av euro inom de kommunala verksamheterna. 
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Fortsättning § 114/09, Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna motion – att Torsås kommun ska bli en eurokommun, dock tidigast från och  
     med 2010-01-01, 
 
att ekonomichefen Kent Frost uppdras att upprätta riktlinjer för hur vi ska hantera 
     användandet av euro inom de kommunala verksamheterna. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Expedieras till 
Christer Andersson, FP 
Margareta Ohlin, FP  
Ekonomichef Kent Frost 
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KF § 115/09 
KF § 77/09 
KS § 173/09          09/KS0032 
Skrivelse gällande informationstavla i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse till Kommunfullmäktige föreligger från Jan Jeppsson gällande informationstavla i 
Torsås kommun. 
 
Informationstavlan som finns vid Troxhult (från Vissefjärda) ser bedrövlig ut och 
innehåller inget. 
 
Lika lite information får man om man kommer gamla E22 från Kalmar via Vassmolösa. 
 
Om det nu är så att Torsås inte har något att visa kan man åtminstone visa vad Bergkvara 
har att erbjuda. 
 
Dessa synpunkter har Jan Jeppsson försökt få fram till turistansvarig, men budskapet gick 
inte hem. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att informationstavlorna i huvudorterna är 
prioriterade och att de tavlor som är dåliga i kommunen kommer eventuellt att tas bort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
att notera informationen och överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Leif Lindberg, TP frågar vem som ansvarar för informationstavlorna i kommunen? 
 
Kommunchef Tommy Nyberg svarar att de tavlor som innehåller information om 
kommunen tillhör Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 
att en återrapportering ska ske till Kommunfullmäktige när översyn av kommunens  
     samtliga informationstavlor är avklarat samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Jan Jeppsson. 
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Fortsättning § 115/09, Redovisning, inventerade informationstavlor 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-10-21 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Torsås kommun har tillskrivit Vägverket 
och bett om att skyltarna som hänvisar felaktigt till en informationstavla som inte existerar 
tas bort samt att kommunens personal har täckt över skyltar som Vägverket bör ta bort. 
 
En inventering av informationstavlorna i Torsås kommun har utförts. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen gällande skyltar och informationstavlor i Torsås kommun samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för åtgärd. 
-----  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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KF § 116/09          09/KS0227 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam gällande ny 
marknadsföringssymbol 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna Christer Söderholm och Marie Jansson, båda KD ställd interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S gällande marknadsföringssymbol med 
tre fjärilar. 
 
1. Var och när togs beslutet om att Torsås kommun ska ha den nya  

marknadsföringssymbolen? 
2.   Vad kommer vi att få mer än den nya marknadsföringssymbolen för 30 000 kronor? 
3. Ska den nya symbolen ersätta den officiella loggan, kommunvapnet med Tors hammar? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S svarar 
 
1. Det är ett tjänstemannabeslut som informerade på arbetsutskottet 2009-10-06. 
2. En ny grafisk profil. 
3. Nej. 

 
Kommunfullmäktige beslutar:: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret.. 
-----  
Expedieras till 
Christer Söderholm, KD 
Marie Jansson, KD 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S 
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KF § 117/09          09/KS0228 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam gällande 
utbyggnad av VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Marie Jansson, KD ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande Roland 
Swedestam, S gällande utbyggnad av VA söder om Bergkvara 
 
1. Skickas det som töms från enskilda avlopp till Kalmar? 
2. Kan kommunen tvinga fastighetsägarna att ansluta sig till det kommunala nätet vid en  

utbyggnad? 
3. Hur är det tänkt att de som inte kan få ett lån på banken ska göra? 
4. Kan fler fastighetsägare gå ihop och hitta en gemensam lösning utanför det 

kommunala? 
5. Hur ser tidsplanen ut? 
6. Hur kommer dialogen/kommunikationen med berörda fastighetsägare att ske 

framöver? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S svarar 
 
1. Ja. 
2. Ja inom det som är verksamhetsområdet är det inte tillåtet att ha några enskilda 

avloppsanläggningar. 
3. Det får avgöras i varje enskilt fall, var för sig. 
4. Utanför det kommunala verksamhetsområdet är det varje fastighetsägares sak att lösa 

VA-frågan ensam eller tillsammans med grannar på ett sätt som kan godkännas. 
5. I det bästa fall kan verksamhetsområdet beslutas i kommunfullmäktige i november, 

anbudsinfordran, utvärdering och antagande av anbud på ett så stort projekt kommer 
att ta minst sex (6) till åtta (8) månader, det kan vara möjligt att anläggningsarbetet 
kommer igång på eftersommaren 2010. 

6. Efter de önskemål som framförts på de tre informationsmötena som hölls i Folkets 
Hus den 21 – 22 juli 2009 att information om hur projektet fortskrider ska ges på 
kommunens hemsida, så görs detta. Om eventuell ytterligare information beslutas efter 
hand. 

 
Kommunfullmäktige beslutar:: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret.. 
-----  
Expedieras till 
Marie Jansson, KD 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, S 
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KF § 118/09          09/KS0229 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson gällande 
barnomsorgslokal i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Marie Jansson, KD ställd interpellation till bildningsnämndens ordförande Sören 
Bondesson, S gällande barnomsorgslokalen i Gullabo. Ett alternativ som nu undersöks är 
att stycka av prästgårdstomten och sedan sälja av prästgården. Tanken är då att barnen ska 
ha sin inomhusmiljö i stationshuset. För att detta ska vara möjligt måste stationshusets 
lokaler vara ändamålsenliga. 
 
1. Får barnen plats i stationshuset? 
2. Är stationshusets lokaler godkända av arbetsmiljöverket, så det kan bli en långsiktig  

lösning? 
3. Finns det något som måste åtgärdas i stationshuset för att lokalerna omgående ska 

kunna användas som permanent förskola? 
 

Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S svarar 
 
1. Ja, som det är nu med max 18 barn samtidigt, är det inga problem. Det finns också 

bibliotek och gymnastiksal att tillgå. 
2. Det finns inga konkreta krav i nuläget, men vi vet att det kan behövas ett nytt 

ventilationsaggregat, men det är Torsås Fastighets AB:s skyldighet. 
3. Nej, det primära nu är utemiljön. 

Barnantalet 2010 är 18 barn, 2011, 16 barn och 2012, 11 barn. 
För övrigt är frågan väckt i kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning. 

 
Kommunfullmäktige beslutar:: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
Expedieras till 
Marie Jansson, KD 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S 
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KF § 119/09          09/KS0236 
Fråga ställd till kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson, C gällande 
förslag till budgetramar för 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, TP har till kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson, C 
ställt frågor gällande budgetramar för 2010. Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson, C svarar att förslag till budgetramar 
för 2010 inte kommer att lämnas, utan satsar på år 2011 istället.  
-----  
Expedieras till 
Bert Appert, TP 
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KF § 120/09          09/KS0188 
Svar på fråga från Marie Jansson, KD gällande uppfyllda mål 
 
Ärendebeskrivning   
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-09-23 § 90, frågar Marie Jansson, KD vilka tre 
projekt som syftar till ökad livskvalitet som är genomförda. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg svarar att projekten är cykel- och gångprojekt samt att 
kommunen subventionerar träningskort. 
----- 
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  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Roland Swedestam S I I   I      
Håkan Algotsson C I   I  I     
Bert Appert TP I  I  I       
Ann-Britt Mårtensson S I I   I      
Irma Folkesson C           
Mona Magnusson M I I    I     
Leif Lindberg TP I  I   I     
Sören Bondesson S I I   I      
Hans-Olof Berg C I   I  I     
Marie Jansson KD I I    I     
 Sebina Masinovic S I I   I      
Bo Alvemo TP I  I  I      
Anders Palmér M           
Sten Bondesson C I   I  I     
Peter Ludvigsson S           
Christina Svensson C I   I  I     
Ann-Marie Sköld TP I  I  I      
Lars Sjöholm MP I  I  I      
Ann Ludvigsson S           
Ronny Ramberg C I  I   I     
Christer Söderholm KD I I    I     
Ewy Svensson M I I    I     
Henrik Nilsson – Bokor S I I   I      
Lena Gustafsson V I I   I      
Kent Gullin TP           
Marcus Johansson C I I I   I     
Magnus Holmebrant S I I   I      
Christer Andersson FP I     I     
Kerstin Ahlberg TP I I I  I      
Bernt Nykvist S I    I      
Jörgen Johansson C I   I  I     
Magnus Nilsén M           
Birgitta Arvidsson S           
Anita Eriksson C I I    I     
Monica Fredriksson TP           
Ersättare:            

     Lennart Gustafson C I   I  I     
Åke Gullin TP I  I  I      
Ingemar Skotheim S I I   I      
Elvy Holgersson TP I  I  I      
Magnus Svensson M I I    I     
              
            
            
            
            
Totalt  32 16 10 6 16 16     

 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 30   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-10-21   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 


