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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-12-16, 18.00 – 20.00  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 140 
   
   
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson                                                  Jörgen Johansson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-12-18  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 139 - 144    

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Lena Gustafsson                            Jörgen Johansson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-12-15   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-12-21 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-01-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 139/09          09/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson från Djursviks Samhällsförening, frågor gällande översiktsplanen 
 
• Blir det någon översiktsplan, i så fall när? 
• Är det något politiskt parti som bromsar arbetet? 
• Är det fel konsult som arbetar med översiktplanen? 
 
Roland Swedestam, S svarar 
 
• Översiktplanen måste kompletteras på grund av nya regler för strandskydd, men 

kommer att antas under våren 2010. 
• Inget politiskt parti bromsar arbetet. 
• Nej. 

 
Maria Karlsson, Grisbäck och Markus Lundgren Södra Kärr ställde frågor gällande VA-
utbyggnaden söder om Bergkvara. 
 
• Är det rimligt att besluta i ärendet i kväll? 
• Ska man inte ta en dialog med de berörda först? 
• Skrivelse är inlämnad och Maria väntar fortfarande på svar. 
• Vilka planer finns för de fastighetsägare som inte har ekonomiska möjligheter? Enligt 

kommunallagen § 2 är det inte tillåtet för kommuner att särbehandla vissa kommun-
invånare. 

• I Växjö kommun pågår ett liknande fall, bevakar kommunen utgången av detta ärende? 
• När det gäller fosforhalterna i Bergkvara reningsverk? Vad har åtgärdats där? 
• Motivera om, varför kan det inte vara som det är? 
• Offensiv infrastruktursatsning, Ska vi betala detta för att kusten ska vara fin? 
 
Roland Swedestam, S svarar 
 
• Har haft kontakt med Maria Karlsson efter att skrivelsen inkommit. 
• Informerar om att kommunen är en tillsynsmyndighet. 
• Att låta det vara som det är, är inget alternativ. 
• Kontakt har tagits med Swedbank och Handelsbanken i Torsås. För de som har 

ekonomiska svårigheter, kommer man att ta varje fall för sig, för att lösa det med 
banken.  

• Blir det ett prejudicerande beslut i Växjö så får vi följa detta. 
• Offensiv infrastruktursatsning, handlar om att landsbygden ska vara bebodd och en 

insats på miljön görs. 
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Fortsättning § 139/09, Allmänhetens frågestund 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson svarar 
 
• Reningsverket i Bergkvara uppfyller de krav som krävs. 
-----  
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KF § 140/09          
KS § 306/09 
AU § 431/09 
KS § 290/09 
AU § 394/09          09/KS0037 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-09-15 § 100 att föreslå 
 
att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är det samma som  
     projekterats dock med utökning med anslutningar för de bostäder som ligger väster om  
     E22:an samt ytterligare tre (3) anslutningar i Skäppevik och två (2) anslutningar på Gate  
     Udde, 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta fastighetsförteckning och  
     sakägarförteckning över dem som får en partställning i och med beslut om verksamhets-  
    område samt att upprätta lämpligt kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om  
    verksamhetsområde i kommunfullmäktige, 
 
att när komplettering enligt ovan genomförts, överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     vidare handläggning. 
 
Håkan Algotsson, C tar inte ställning i ärendet idag med motiveringen bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden sysslar med tekniska frågor, varför deras förslag inte 
behöver ta någon socioekonomisk hänsyn. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
och måste väga in även dessa aspekter i sitt beslut. Det framlagda förslaget innebär att 
enskilda fastighetsägare drabbas av högre kostnader än deras ekonomi klarar av. Därför är 
det viktigt att kommunen, innan beslut om utvidgning tas, arbetar fram principer för hur 
man vill hantera dessa ärenden. Ingen ska tvingas lämna sin bostad på grund av de nya 
avgifterna. 
 
Såväl Roland Swedestam, S som Bert Appert, TP redovisar samma uppfattning, nämligen 
att ingen ska behöva lämna sin permanentbostad på grund av anslutningsavgiften. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-11-03 
 
Öppet brev föreligger till kommunstyrelsen daterat 2009-10-28 från Maria Karlsson och 
Marie Krantz, Grisbäck gällande VA-söder om Bergkvara, verksamhetsområde. 
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Fortsättning § 140/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 
att tekniska nämnden uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanent-  
     boendes ekonomiska problem i samband med anslutningen skulle kunna se ut samt 
 
att notera inkommet brev från Maria Karlsson och Marie Krantz, Grisbäck, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-11-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-24 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-11-23 § 127, att det inte finns några andra omständigheter 
som har stöd i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) än de som tidigare 
redovisats i tekniska nämndens beslut 2009-09-15 § 100 med tillhörande skrivelse från 
tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim daterad 2009-10-26. 
 
Föreligger sakägarförteckning, arrendeförteckning, utkast och kartor över verksamhets-
område från WSP Samhällsbyggnad, Lidköping. 
 
Irma Folkesson, C deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     utbyggnaden av verksamhetsområdet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-12-01 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar utifrån WSP:s PM, daterat 2009-11-23 vad 
Vattentjänstlagen och Kommunallagen ger för möjligheter att stödja de husägare som inte 
anser sig ha råd med en anslutningsavgift. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Hans-Olof Berg, C yrkar tillägg med, att kommunstyrelsens presidium kontaktar bankerna i 
kommunen innan kommunfullmäktiges sammanträde för en överläggning gällande 
finansieringsfrågan för de berörda inom verksamhetsområdet.  
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Fortsättning § 140/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Håkan Algotsson, C och Marie Jansson, KD tar inte ställning i ärendet, utan avvaktar 
redovisning från sammanträffandet med bankerna i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01: 
 
att kommunstyrelsens presidium kontaktar bankerna i kommunen innan kommun- 
     fullmäktiges sammanträde, för en överläggning gällande finansieringsfrågan för de  

                                 berörda inom verksamhetsområdet.  
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     och genomföra utbyggnaden av verksamhetsområdet samt 
 
att taxa för det utökade verksamhetsområdet ska beslutas vid ett senare tillfälle. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-12-15 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar en kortfattad bakgrundsinformation. 
 
Preliminär tidplan 
• Januari – mars 2010, upphandling 
• Maj 2010, genomgång av inkomna anbud 
• September 2010, start 
• November – december 2012, driftsättning 
• Januari 2013, besiktning 

 
Håkan Algotsson, C ställer frågan, Kan låglänta tomter där vattnet redan idag vid högvatten 
når nära stugan medges utökad byggrätt i en ny detaljplan så att stugägaren kan bygga om 
till fritidsbostadsstandard för åretruntboende och därigenom tillgodogöra sig fördelarna 
med VA anslutningen? Frågan är ställd på principiell grund och ska inte kopplas till enskilt 
bygglovsärende. 
 
Vem är i så fall ansvarig vid översvämning? 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson svarar, att för befintlig byggnation inom planlagt 
område medges bygglov. 
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Fortsättning § 140/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Kommunchef Tommy Nyberg sammanfattar mötet med Swedbank och Handelsbanken 
som positivt. Information från bankerna kommer att skickas ut till berörda inom 
verksamhetsområdet om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP, Mona Magnusson, M och 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag eftersom beslutet strider 
mot Förvaltningslagen § 4.  
 
4 §, Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 
enskilda frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den 
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och  
Håkan Algotssons, C avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Roland Swedestams, S med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och nej = enligt 
Håkan Algotssons, C avslagsyrkande avges 28 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP, Mona Magnusson, M och 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att om bästa anbud överstiger 133 000 kronor 
exklusive moms per fastighet återkommer ärendet till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande av anbud. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa förslag till verksamhetsområde i enlighet med tekniska nämndens förslag, 
 
att efter fastställande av verksamhetsområde uppdra åt tekniska nämnden att upphandla  
     och genomföra utbyggnaden av verksamhetsområdet, 
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Fortsättning § 140/09, VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
att om bästa anbud överstiger 133 000 kronor exklusive moms per fastighet återkommer  
     ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande av anbud samt 
 
att taxa för det utökade verksamhetsområdet ska beslutas vid ett senare tillfälle. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Christina Svensson, C och Marie Jansson, KD 
reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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KF § 141/09 
KS § 328/09 
AU § 435/09          09/KS0240 
Regler för barnomsorg på obekväm tid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-01-31 att föräldrar i Torsås kommun på 
försök erbjuds barnomsorg på obekväm tid under 2008. Rektor Inger Sandbäck bedömer 
behovet från fall till fall. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidare vid sammanträde 2008-11-06 § 88 beslutat att 
också i fortsättningen erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Verksamheten följs upp årligen. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2009-10-14 föreslå bildningsnämnden att 
fastställa det förslag till regelverk som förskolans rektor utarbeta och hemställa hos 
kommunfullmäktige om att extra anslag beviljas för att finansiera barnomsorg på obekväm 
tid.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-11-05 § 89 att förslag till regler för barnomsorg på 
obekväm tid underställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-24 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-12-01 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M avstår att ta ställning i ärendet med 
hänvisning till yrkande gällande ”nattis” i kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-25 § 131. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-12-01 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-12-15 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Bert Appert, TP med instämmande av Roland Swedestam och Lena Gustafsson, V yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Fortsättning § 141/09, Regler för barnomsorg på obekväm tid 
  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Appert, TP med fleras yrkande och  
Håkan Algotssons, C avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Bert 
Apperts, TP med fleras yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa regler för barnomsorg på obekväm tid. 
----- 
Expedieras till  
Bildningsnämnden 
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KF § 142/09          09/KS0251 
Medborgarförslag – Förnya inte avtalet med Möre Resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås gällande att inte förnya 
avtalet med Möre Resurscentrum. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 143/09          09/KS0252 
Frågor ställd till Roland Swedestam gällande Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP har till Roland Swedestam, S ställt frågor gällande uppföljning 
av tidigare ställda frågor i kommunfullmäktige och nya med anledning av olika artiklar i 
lokalpressen kring Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar på frågorna från Leif Lindberg, TP lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
     2010-01-27. 
----- 
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KF § 144/09          09/KS0216 
Utdelning av 25 och 40 års gåva 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S överlämnar en gåva till anställda för 25 och 40 års 
tjänst i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Ordförande önskar samtidigt samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
-----  
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   § 140, VA Söder Bergkvara    
  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Roland Swedestam S I I         
Håkan Algotsson C I  I        
Bert Appert TP I I         
Ann-Britt Mårtensson S I I         
Irma Folkesson C I  I        
Mona Magnusson M I I         
Leif Lindberg TP I I         
Sören Bondesson S I I         
Hans-Olof Berg C I I         
Marie Jansson KD I  I        
 Sebina Masinovic S I I         
Bo Alvemo TP I I         
Anders Palmér M           
Sten Bondesson C I I         
Peter Ludvigsson S           
Christina Svensson C I  I        
Ann-Marie Sköld TP           
Lars Sjöholm MP           
Ann Ludvigsson S I I         
Ronny Ramberg C I   I       
Christer Söderholm KD I I         
Ewy Svensson M I I         
Henrik Nilsson – Bokor S I I         
Lena Gustafsson V I I         
Kent Gullin TP I I         
Marcus Johansson C I I         
Magnus Holmebrant S I I         
Christer Andersson FP I I         
Kerstin Ahlberg TP I I         
Bernt Nykvist S I I         
Jörgen Johansson C I   I       
Magnus Nilsén M I I         
Birgitta Arvidsson S I I         
Anita Eriksson C I I         
Monica Fredriksson TP           
Ersättare:            
Ingemar Skotheim S I I         
Åke Gullin TP I I         
Jan-Åke Ehrnborg   MP I I         
Margareta Johnsson TP I I         
            
            
            
            
            
            
Totalt  34 28 4 2       

 


