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Plats och tid Torskolans matsal, 2010-03-31, 18.30 – 21.30 
  
Beslutande Enligt deltagarlista sidan 2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera  Sören Bondesson, S och Ewy Svensson, M 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-04-06  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 12 - 36     
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Sören Bondesson                            Ewy Svensson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2010-03-31    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-04-07  Datum för anslags 
nedtagande 

2010-04-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Roland Swedestam, S Ja  

Håkan Algotsson, C Ja  

Bert Appert, TP Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S, ordförande Ja  

Irma Folkesson, C  Ja  

Mona Magnusson, M  Ja  

Leif Lindberg, TP, 2:e vice ordförande Ja  
Sören Bondesson, S  Ja  
Hans-Olof Berg, C  Ja  
Marie Jansson, KD  Ja  
Sebina Masinovic, S  Nej Christina Lönnqvist, S 
Bo Alvemo, TP  Ja  

Anders Palmér, M Ja  
Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Ja  
Peter Ludvigsson, S Ja  
Christina Svensson, C Ja  
Ann-Marie Sköld, TP  Ja  

Lars Sjöholm, MP  Ja  
Ann Ludvigsson, S Ja  
Ronny Ramberg, C  Ja  
Christer Söderholm, KD Ja  
Ewy Svensson, M  Ja  
Henrik Nilsson Bokor, S  Ja  
Lena Gustafsson, V  Ja  
Kent Gullin, TP Ja  
Marcus Johansson, C  Ja  
Magnus Holmebrant, S  Nej Britt-Marie Swedestam, S 
Christer Andersson, FP Ja  
Kerstin Ahlberg, TP  Ja  
Bernt Nykvist, S Ja  
Jörgen Johansson, C  Ja  
Magnus Nilsén, M  Ja  
Birgitta Arvidsson, S  Ja  
Anita Eriksson, C Nej Lennart Gustafson, C 

Monica Fredriksson, TP  Ja  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 12 - 34     
 

§ 12  Allmänhetens frågestund 
 
§ 13  Kompletteringsbudget 2010  
 
§ 14  Avsägelse av uppdrag, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
§ 15  Bibliotekslokaler 
 
§ 16  Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente 
 
§ 17  Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
§ 18  Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
§ 19  Handläggning av färdtjänst 
 
§ 20  Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek 
 
§ 21  Förskolelokaler i Gullabo 
 
§ 22  Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
§ 23  Medborgarförslag – Förnya inte avtalet med Möre ResursCentrum 
 
§ 24  Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
§ 25  Medborgarförslag – Avsluta samarbetet med KSRR 
 
§ 26  Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
§ 27  Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo 
 
§ 28  Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik –  
   Bergkvara 
 
§ 29  Motion – Utträde ur KSRR 
 
§ 30  Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
   anslutningar 
 
§ 31  Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
§ 32  Svar på Leif Lindbergs fråga från Roland Swedestam 
 
§ 33  Delgivning Öppet brev till alla Sveriges kommuner från Vågbrytaren 
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Fortsättning FASTSTÄLLD DAGORDNING § 12 - 34     
 
§ 34 Interpellation gällande arbetsmiljön i kommunal verksamhet 
 
§ 35 Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i  
  vår kommun 
 
§ 36 Information från Kalmar Läns Trafik (KLT)  
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KF § 12/10           10/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås frågar om Miljöpriset kommer att delas ut 2010? Enligt Jan-Erik 
delades inte ut något miljöpris 2009. 
 
Roland Swedestam, S återkommer med svar till nästa kommunfullmäktige. 
 
Ingrid Alexandersson, Bergkvara frågar vad är det som gör att biblioteket ska ligga inom 
skolans lokaler, eftersom kostnaden är densamma i vilken lokal biblioteket ligger? 
 
Roland Swedestam, S informerar om att kommunen äger skolan. Den byggnaden där 
eventuellt biblioteket ska ligga i är stort behov av renovering. Flyttas inte biblioteket dit 
kommer byggnaden inte att renoveras. 
----- 
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KF § 13/10 
KS § 54/10 
AU § 49/10           08/KS0233 
Kompletteringsbudget 2010 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2010   
 

Kommunstyrelsen 
 

Kostenheten, Utrustning        189 000 kronor   
 

Tekniska nämnden 
 

Skattefinansierat 
Gator i tätort          102 000 kronor  
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen   10 000 000 kronor  
Handikappanpassningar       280 000 kronor  
 
Affärsdrivande 

Bergkvara vattenverk          94 000 kronor  
Torsås vattenverk         100 000 kronor  
Projekt VA söder om Bergkvara         19 276 000 kronor  
Reinvest.vattenservis B-k       274 000 kronor  
Summa tekniska nämnden      30 126 000 kronor 
 

Bygg- och miljönämnden 
 

LOVA och Moment projekt        1 473 000 kronor    
 
Totalt            31 788 000 kronor 

 

Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
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Fortsättning § 13/10, Kompletteringsbudget 2010 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget för 2010. 
-----  

Sändlist 
Ekonomiavdelningen 
Kostenheten 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2010-03-31   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 14/10           10/KS0070 
Avsägelse av uppdrag, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Håkan Algotsson, C avsäger sig uppdraget som ordinarie styrelseledamot i 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB med omedelbar verkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från Håkan Algotsson, C. 
-----  
Sändlista 
Håkan Algotsson, C  
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KF § 15/10 
KS § 84/10 
AU § 83/10           09/KS0153 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ge 
Torsås Fastighets AB i uppdrag att projektera en ombyggnad av gamla skolan till ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Konsekvensbeskrivning av att bedriva folkbiblioteksverksamhet i två våningsplan föreligger 
från bildningschef Göran Eliasson. 
 
Kommunchefen redovisar synpunkter inkomna från bibliotekschef samt fackliga 
representanter 
• En tillräcklig redovisning av de olika alternativen har inte redovisats 
• Ingen konsekvensbeskrivning av verksamheterna har redovisats. 
 
Håkan Algotsson, C ställer sig bakom Irma Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C 
protokollsanteckning i bildningsnämndens § 22, 2010-02-25. ”Vi anser att folkbiblioteket 
inte skall integreras med skolbiblioteket. Efter att lyssna på opinionen tagit del av insändare 
har vi kommit till slutsatsen att Torsås kommuns invånare vill ha kvar bibliotek centralt i 
Torsås. Vi folkvalda politiker måste lyssna på innevånarna i kommunen om det ska bli bra 
beslut som fattas. Dessutom var ärendet dåligt förberett eftersom de två övriga alternativen 
inte har presenterats i nämnden”. 
 
Skrivelse daterad 2010-01-18 från PRO med flera och medborgarupprop från Livbojen 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-09: 
 
att genomföra fackliga förhandlingar före kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31, 
 
att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen blir 2010-03-22 klockan 18.30, där  
     ärendet återkommer, kallelse utskickas i vanlig ordning, 
 
att notera inkomna skrivelser från PRO med flera och Livbojen. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
att Karin Seebass redovisar besöken på samtliga ytterbibliotek före och efter integreringen  
     med skolbiblioteket. 
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Fortsättning § 15/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 
Reservation 
 

Håkan Algotsson, C och Hans-Olof Berg, C reserverar sig mot beslutet till förmån för Irma 
Folkessons, C och Pia Buchwald Nielsens C protokollsanteckning i bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-22 
 

Föreligger en redovisning från enhetschef Karin Seebass gällande ytterbiblioteken. 
 

Förhandlingsprotokoll 2010-03-19 föreligger. 
Skolledareförbundet medverkade inte vid förhandlingen utan har inkommit med en 
skrivelse med synpunkter daterad 2010-03-19. 
 
Samtliga närvarande fackliga organisationer meddelar att man motsätter sig att flytta 
folkbiblioteket till Gamla skolan och där skapa ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Följande argument och frågeställningar presenteras för arbetsgivaren under förhandlingen: 
 
• DIK anser att innan beslut fattas ska en ordentlig konsekvensbeskrivning avseende alla  
      placeringsalternativen göras och presenteras för beslutande politiker. I denna  
      konsekvensbeskrivning ska de tre alternativa placeringarna av ett framtida folkbibliotek  
      jämföras ur ekonomi-, samverkans- och tillgänglighetsperspektiv. 

 
• DIK förordar ett samarbete mellan folkbibliotek och verksamheterna inom  

information, näringsliv, folkhälsa och turism, eftersom detta ger utökad medborgar-
service och tillgänglighet. 

 
• LR och Lärarförbundet kräver besked om var den verksamhet som i dag finns inrymd i  

Gamla skolan, inklusive vaktmästeriet, ska placeras. Den utredning som är gjord löser  
inte alla placeringsbehov. 

 
• LR och Lärarförbundet anser att innan den föreslagna förändringen genomförs ska hela  

skolans övriga renoveringsbehov tillgodoses. 
 

• En föreslagen åtgärd för att få lokalerna att räcka till är att säga upp hyreskontraktet  
gällande tekniklokaler med Mjölnerskolan. LR och Lärarförbundet påtalar att detta  
mycket väl kan få konsekvensen att Gymnasieförbundet väljer att flytta Lärlings-
programmet till Kalmar och Torsås förlorar denna utbildning. 

 
• LR och Lärarförbundet påtalar att möjligheterna att bedriva undervisning i biblioteket  

kommer att begränsas. 
 

• LR och Lärarförbundet påtalar risken för begränsning i boktillgängligheten eftersom  
böcker som används vid t.ex. elevernas projektarbeten kan vara utlånade. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2010-03-31   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 15/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler  
 

• DIK kan inte acceptera ensamarbete om verksamheten kommer att bedrivas i två plan. 
 

• DIK påtalar risk för att medieanslaget minskar efter sammanslagningen. 
 

• Kommer elever som blir avstängda från skolbiblioteket ändå att få tillträde dit eftersom  
              folkbiblioteket är en allmän lokal? 
 

• Vad kommer att hända med ytterbiblioteken? 
 

• Hur kommer öppettiderna att bli i biblioteket? Kommer det att bli tider när endast  
elever kan vistas där? 

 
• Hur ska parkeringsplatserna räcka till besökarna till biblioteket? Det är fullt på  

parkeringsplatsen redan i dag. 
 
Yrkande och proposition 
 

Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att 
Torsås Fastighets AB uppdras att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Bert Appert, TP, Lena Gustafsson, V, Kerstin Ahlberg, TP, Roland Swedestam, S, Sören 
Bondesson, S och Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras avslags- 
yrkande och Bert Apperts, TP med fleras bifallsyrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
 

Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C och Mona Magnusson, M 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att uppdra till Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och 
     genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31 
 
Protestlistor mot att Torsås Folkbibliotek flyttas till Torskolan och blir ett integrerat folk- 
skol- och gymnasiebibliotek med 710 underskrifter föreligger från Centerpartiet. 
 
Inskickat mail från Maria Hultenius gällande flyttning av biblioteket föreligger. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2010-03-31   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 15/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, med instämmande av Bert Appert, TP och Lena Gustafsson, V 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att beslut om nytt bibliotek återremitteras med följande uppdrag 
 

1.  Torskolans rektorer får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av 

a.  den nya organisationens inverkan på den nuvarande verksamheten med särskild tonvikt 
     på hemkunskapsundervisning, skoltider och personalutrymmen för vaktmästeri. 

b.  förslagets påverkan på genomförandet av en framtida renovering av övriga skollokaler 

c.  möjligheterna att möta ett framtida ökande elevantal 

d.  påverkan på samarbetet med Mjölnerskolan avseende lokal för teknikundervisning inom 
     lärlingsprogrammet 

e.  motsättningar som kan uppstå tillföljd av den öppenhet som krävs i ett folkbibliotek 
     kontra integriteten för eleverna i ett skolbibliotek. 

 2. En utförlig kostnadsjämförelse mellan de tre kända alternativen ska arbetas fram. 
     Hänsyn tas t ex till avbrutet samarbete med Mjölnerskolan, möjlig lokalsamverkan med 
     Möre Resurs Centrum, synergieffekter av samarbete med turistverksamheten. 
 
3.  Möre ResursCentrums intresse för samverkan såväl vad gäller lokaler som verksamhet  
     bör undersökas. 

4.  En redovisning av hur behovet av parkeringsplatser för besökare och personal ska 
     tillgodoses vid ”Vita Huset” ska presenteras. Torsås församling ska få en officiell  
     förfrågan om man är villig att upplåta fler parkeringsplatser. 

Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD, Lars Sjöholm, MP, Hans-Olof Berg, C och 
Christina Svensson, C ställer sig bakom återremissen. 

Ordförande förklarar villkoren för minoritetsåterremiss, minst tolv ledamöter ska rösta för 
och en skriftlig motivering till återremissen ska finnas.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet som minoritetsåterremiss.  
 
 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2010-03-31   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 15/10, Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet som minoritetsåterremiss. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 16/10 
KS § 62/10 
AU § 67/10 
KS § 13/10 
AU § 457/09          09/KS0030 
Förslag till justering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende 
tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan myndighets 
tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 

Med anledning av förändringar i lagstiftningen angående tillståndsprövning för 
vindkraftverk finns det skäl att genom ett förtydligande, justera gällande reglemente för 
bygg- och miljönämnden. 
 
Reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i korthet ut på att det inte längre 
behövs bygglov enligt plan- och bygglagen för att uppföra vindkraftverk som 
tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Prövning enligt miljöbalken räcker 
numera. Staten, i de flesta fall genom länsstyrelsen, har därmed tagit över huvudansvaret 
för tillståndsprövningen. Men för att kommunerna inte skall bli utan inflytande finns en 
klausul om ett kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 § miljöbalken.  
 
I och med att kommunfullmäktige inom kort står inför ett antagande av översiktsplan 
inkluderat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft torde alla principiella 
frågeställningar blivit klarlagda. 
 
Eftersom bygg- och miljönämnden svarat för denna typ av tillståndshandläggning innan 
lagändringen, är det lämpligt att de löpande besluten av effektivitetsskäl och med hänsyn till 
rättsäkerheten, får en optimal beredning och handläggning genom delegation till bygg- och 
miljönämnden. En sådan delegering kan ske genom ett förtydligande, justering av bygg- 
och miljönämndens reglemente.  
 
I gällande reglemente för bygg- och miljönämnden, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62, 
anges vad som delegerats från fullmäktige. I 1 § reglementet finns formulering som på 
uppmaning av jurist på Sveriges kommuner och landsting bör få ett förtydligande.  
 
Nuvarande lydelse  
”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedels-
lagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

 
bör förtydligas med tillägget  
”samt svara för remissyttranden och tillstyrkan som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”.  
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Fortsättning § 16/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan 
myndighets tillståndsprövning för vindkraftverk 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

          
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-01-12 
 

Yrkande och proposition 
 

Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bygg och miljönämnden för 
yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotsson, C yrkande att 
återremittera ärendet till bygg och miljönämnden för yttrande.      

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12: 
 

att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-01-26 § 13 att bifalla samhällsbyggnadschef Peter 
Perssons förslag att nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på 
kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa 
lagar” bör förtydligas med tillägget ”samt svara för remissyttranden och tillstyrkan som ankommer 
kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och 
dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Yrkande och propositioner 
 

Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkar att tillstyrkan ska ske av 
kommunfullmäktige ur demokratisynpunkt. 
 
Vid av ordförande ställs proposition att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons 
förslag och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
att bifalla samhällsbyggnadschef Peter Perssons förslag. 
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Fortsättning § 16/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan 
myndighets tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Reservation 
 

Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 

 Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

         
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 

Yrkande och propositioner 
 

Håkan Algotsson, C yrkar att tillstyrkan ska ske av kommunfullmäktige ur demokrati-
synpunkt. 
 
Vid av ordförande ställs proposition att bifalla arbetsutskottets förslag och Håkan 
Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets 
förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej= enligt Håkan Algotssons, C 
yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista 
nummer 1, bilaga till § 62. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbets-
utskottets förslag. 
 
Reservation 
 

Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, KD, och Ewy 
Svensson, M reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 16/10, Förslag till justering av bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, annan 
myndighets tillståndsprövning för vindkraftverk 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

         
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31 
 

Yrkande, propositioner och votering 
 

Håkan Algotsson, C yrkar att tillstyrkan ska ske av kommunfullmäktige ur demokrati-
synpunkt. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställs proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande och Håkan 
Algotssons, C yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Roland 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej= enligt Håkan 
Algotssons, C yrkande avges 19 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår 
av voteringslista nummer 1, bilaga till § 16. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt 
Roland Swedestam, S yrkande. 
 
Reservation 
 

Centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att justera bygg- och miljönämndens reglemente, kommunfullmäktige 2009-05-27 § 62,  
     nuvarande lydelse ”-svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt  
    miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och enligt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar”  

         
         med tillägget  
         ”samt svara för remissyttranden och beslut som ankommer kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken  
        under förutsättning att åtgärden har stöd i översiktsplanen och dess tematiska tillägg om vindkraft”. 

-----   
Sändlista Bygg- och miljönämnden 
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Bilaga till § 16/10 
 

Voteringslista nummer 1 
 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C    X  
Bert Appert TP  X   
Ann-Britt Mårtensson S  X   
Irma Folkesson C   X  
Mona Magnusson M   X  
Leif Lindberg TP   X   
Sören Bondesson S  X   
Hans-Olof Berg C   X  
Marie Jansson KD   X  
Sebina Masinovic S Christina Lönnqvist X   
Bo Alvemo TP  X   
Anders Palmér M   X  
Sten Bondesson C   X  
Peter Ludvigsson S  X   
Christina Svensson  C   X  
Ann-Marie Sköld TP  X   
Lars Sjöholm MP  X   
Ann Ludvigsson S  X   
Ronny Ramberg C   X  
Christer Söderholm KD   X  
Ewy Svensson M   X  
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Lena Gustafsson V  X   
Kent Gullin TP  X   
Marcus Johansson C   X  
Magnus Holmebrant S Britt-Marie Swedestam X   
Christer Andersson FP   X  
Kerstin Ahlberg TP  X   
Bernt Nykvist S  X   
Jörgen Johansson C   X  
Magnus Nilsén M   X  
Birgitta Arvidsson S  X   
Anita Eriksson C Lennart Gustafson  X  
Monica Fredriksson TP  X   

 Summa 19  16  
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KF § 17/10 
KS § 40/10 
AU § 16/10 
AU § 420/09 
KS § 206/09 
AU § 259/09 
KS § 73/09 
AU § 60/09 
AU § 400/08          08/KS0248 
Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 

Enligt skollagens 4 kap 6 och 7 §§ (grundskolan) och 6 kap 6 § (särskolan) är 
hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild 
omständighet. 
 
Skyldigheten omfattar inte sådana elever som väljer att gå i annan grundskolan än den som 
kommunen annars ska ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer 
att gå i en fristående skola. 
 

Förslag på information till föräldrar om skolskjuts samt reglemente för skolskjuts- 
verksamheten i Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-25: 
 

att översända reglementet gällande skolskjutsverksamheten till barn- och  
     utbildningsnämnden för synpunkter samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-12-11 § 105 att ingå till Kommun- 
fullmäktige med begäran om fastställande av nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att fastställa nytt skolskjutsreglemente enligt förslag. 
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Fortsättning § 17/10, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-03-03 
 

 Yrkande och proposition 
 

Marie Jansson, kd yrkar att reglementet revideras med att chauffören ska uppmana eleverna att ta 
på sig säkerhetsbältet vid resa.. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marie Janssons, kd yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-03: 
 

att återremittera ärendet samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammankalla till ett föräldramöte med 
     anledning av upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-04 
 

Information till föräldrarna gällande skolskjutsreglementet lämnas i samband med skolans 
information. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-03-03 § 73. 
 

föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering med att chauffören ska uppmana eleverna att ta på sig säkerhetsbältet vid  
    resa, fastställa upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-08-11 
 

Marie Jansson, KD kommer inte att ta ställning till något beslut utan vidhåller att kontakten 
med föräldrarna som lovats ska äga rum innan skolskjutsreglementet fastställs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-08-11: 
 

att ärendet utgår och återkommer efter informationsmötet med föräldrarna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-11-10 
 

Informationsmöte med föräldrarna har skett. 
 
Förslag till nytt skolskjutsreglemente för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 17/10, Reglemente, Skolskjutsverksamheten 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-11-10: 
 
att efter förtydligande av stycket berättigande till skolskjuts, överlämna reglementet till  
     bildningsnämnden för yttrande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2010-01-19 
 

Bildningsnämnden beslutar 2009-12-10 § 99 att efter smärre justeringar föreslå 
kommunfullmäktige fastställa förslaget till reglemente för skolskjutsverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat reglemente för skolskjutsverksamheten i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att fastställa upprättat reglemente för skolskjutsverksamheten i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att fastställa upprättat reglemente för skolskjutsverksamheten i Torsås kommun. 
 -----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2010-03-31   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 18/10 
KS § 59/10 
AU § 60/10           10/KS0062 
Riktlinjer, Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Alkoholhandläggare Erik Sandell har på uppdrag av socialnämndens arbetsutskott sett över 
kommunens riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Enligt Alkohollagen (1994:1738) har kommunen möjlighet, att inom ramen för lag- 
stiftningen utforma program med riktlinjer för tillståndsgivning på alkoholområdet. 
Kommunens riktlinjer ska anpassas efter lokala förutsättningar och politisk vilja. Dessa 
riktlinjer är tillsammans med gällande alkohollag ramarna för tillståndsgivning. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-01-28 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att godkänna förslag till riktlinjer för tillståndsprovning av serveringstillstånd i Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 19/10 
KS § 32/10 
AU § 4/10            10/KS0026 
Handläggning av färdtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 

År 1997 beslutar riksdagen att färdtjänst inte längre ska behandlas som en omsorgsfråga där 
kommunen insatser ses som ett bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå. Färdtjänst ges 
därmed inte med stöd av socialtjänstlagen utan med stöd av färdtjänstlagen. 
 
Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i syfte att bidra till en 
tillfredställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänsten regleras genom 
lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst genom lagen om riksfärdtjänst. Denna förändring i 
lagstiftningen gör det möjligt för kommunerna att överlåta sina uppgifter till trafikhuvud-
mannen. 
 
I Torsås kommun handläggs färdtjänsten av socialtjänsten och då av kommunens 
biståndshandläggare. 283 personer har beviljats färdtjänstillstånd i maj månad 2009 till en 
budgeterad kostnad 1 110 tkr. Prognosen för 2009 pekar mot ett underskott med cirka  
200 tkr. Riksfärdtjänst har en budget om 40 tkr. 
 
En överflyttning av ansvaret för färdtjänstfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen, 
som ansvarar för trafikfrågor är lämpligt att göra vid samma tillfälle som Kalmar Läns 
Trafik AB (KLT) nyttjas för myndighetsutövning. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-10-08 § 103 att föreslå kommunfullmäktige att upprätta avtal 
med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst från och med 2010-01-01. Socialnämnden beslutar dessutom att utifrån 
lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och lägga 
ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna kollektiv-
trafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och  
     lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna  
     kollektivtrafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av 
     färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-01-01.  
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Fortsättning § 19/10, Handläggning av färdtjänst 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och  
     lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna  
     kollektivtrafikens frågor från och med 2010-01-01. 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av 
     färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och  
     lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna  
     kollektivtrafikens frågor från och med 2010-04-01. 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av 
     färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-04-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KF § 20/10 
KS § 61/10 
AU § 62/10           10/KS0060 
Ansvarig nämnd för kontroll av vissa receptfria läkemedel utanför apotek 
 
Ärendebeskrivning 
 

Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190) om handel med 
vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Samtidigt har upphävts lagen (2007:1455) om detalj- 
handel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i 
begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på 
andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Med öppenvårdsapotek avses i lagen en 
sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap 1 § 
lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
 
Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 § i lagen). Kommunen 
har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och 
andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunen har inga egna 
sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade 
brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen. 
 
Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontroll- 
ansvaret enligt lagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-23 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att socialnämnden uppdras att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa  
     receptfria läkemedel.  
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 21/10 
KS § 67/10 
AU § 40/10           09/KS0141 
Förskolelokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 7 att Gullabo Prästgård inte behöver tas i anspråk 
utan föreslår att befintliga lokaler i Gullabo används till förskoleverksamhet. 
 
Yrkande och proposition 
 

Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M yrkar att ägardirektiv lämnas till Torsås 
Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP yrkar bifall till Irma Folkesson, C och Marcus 
Johanssons, C reservation mot bildningsnämndens beslut 2010-01-28 § 7 om att anbud tas 
in på förskolelokaler enligt alternativ 1 och 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras yrkande och 
Håkan Algotssons, C med fleras bifall till reservationen mot bildningsnämndens beslut 
finner han att arbetsutskottet beslutar att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, för 
att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Reservation 
 

Håkan Algotsson, C och Bert Appert, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 

Tilläggsyrkande 
 

Irma Folkesson, C yrkar tillägg med att utemiljön för barnen ska vara iordningställd innan 
försäljning sker av fastigheten. 
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Fortsättning § 21/10, Förskolelokaler i Gullabo 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård samt 
 
att utemiljön för barnen ska vara iordningställd innan försäljning sker av fastigheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB för att kunna sälja Gullabo Prästgård samt 
 
att utemiljön för barnen ska vara iordningställd innan försäljning sker av fastigheten. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Bildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 22/10 
KS § 68/10 
AU § 41/10 
AU § 462/09           
KF § 138/09          09/KS0244 
Medborgarförslag – Skol- och barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara gällande skol- och 
barnomsorgslokaler i Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25: 
 

att överlämna inlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08: 
 

att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-09 
 

Bildningsnämnden beslutar 2010-01-28 § 6 att meddela kommunstyrelsen att 
bildningsnämnden avvisar medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Roger Isberg, Bergkvara 
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KF § 23/10 
KS § 41/10 
AU § 17/10 
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 2009-12-16: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre  
     ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 § 12,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre  
     ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 § 12,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 

att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre  
     ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 § 12,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
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KF § 24/10 
KS § 69/10 
AU § 70/10 
AU § 375/09 
AU § 260/09 
KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-16: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-04: 
 

att bjuda in två representanter från Torsås bygdegårdsföreningen till arbetsutskottet med 
     anledning av inkommet medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 

Anders Eriksson och Jan-Olof Olsson från Torsås bygdegårdsföreningen redovisar en 
lägesrapport för bygdegården. Styrelsen kommer att arbeta vidare med bygdegårdens 
framtid och återkommer för vidare diskussion med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20: 
 

att notera Anders Eriksson och Jan-Olof Olssons redovisning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-02-23 
 

Vid årsmötet med Torsås Bygdegårdsförening lyftes frågan angående Anders Erikssons 
medborgarförslag rörande bygdegårdens framtid. 
 
Enligt ordförande Hans-Olof Berg blev årsmötets beslut att inte ställa sig bakom den av 
Anders Eriksson som privatperson inlämnade skrivelse. Styrelsen som valdes fick i uppdrag 
att med ideellt arbete samt ekonomiskt stöd från kommunen driva bygdegården vidare. 
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Fortsättning § 24/10, Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-03-02 
 

Jäv 
 

Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31 
 
Jäv 
 
Hans-Olof Berg, C deltar inte i ärendet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att Torsås kommun inte är intresserad av att överta bygdegården,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
----- 
Sändlista 
Anders Eriksson, Brändabo 
Torsås Bygdegårdsförening 
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KF § 25/10           10/KS0074 
Medborgarförslag – Avsluta samarbetet med Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag gällande hemställan om att kommunledningen undersöker möjligheter 
för att lämna samarbetet med Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) föreligger från Jan 
Jeppsson 
 
Enligt kommunfullmäktiges 2003-11-25 § 105 antagna regler gällande medborgarförslag ska 
förslaget vara undertecknat med namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
 
Inlämnat medborgarförslag uppfyller inte detta och kan därför inte beredas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att medborgarförslaget noteras och läggs till handlingarna. 
-----  
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KF § 26/10           10/KS0077 
Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förslag på att öka turismnäringen föreligger från Gunnar 
Svensson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 27/10           10/KS0078 
Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid 
Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo  
föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 28/10           10/KS0056 
Motion – om VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik 
och Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast fattar bindande beslut om 
villkoren för övertagande av aktuella gemensamhetsanläggningar för VA så att berörda 
stugägare i god tid före den ofrånkomliga VA-taxehöjningen kan fatta sina beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 29/10           10/KS0057 
Motion – om utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast påbörjar arbetet för snabbast 
möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) . 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 30/10           10/KS0058 
Motion – om ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa 
VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga planlagda 
kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-kollektivet för 
uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter ersättas enligt den taxa, som gäller 
vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu är bråttom om reglering ska kunna ske innan 
ny högre VA-taxa måsta antas när VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir 
kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 31/10           10/KS0071 
Motion – om fjärrvärme i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion att kommunstyrelsen/fjärrvärme-
bolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Bergkvara med fjärrvärme. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 32/10 
KF § 8/10 
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 2009-12-16: 
 

att svar på frågorna från Leif Lindberg, TP lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
     2010-01-27. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 

Roland Swedestam, S överlämnar ett skriftligt svar på Leif Lindbergs, TP frågor.  
Se frågor och svar i bilaga 1, § 8. 
 
Leif Lindberg, TP frågar Roland, hur kan effektiviteten ligga på samma nivå när KSRR har 
bytt till bilar med lastare bak samt bemannat bilarna med två personer? 
 
Roland Swedestam, S kan inte svara på detta utan återkommer till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 
 
Leif Lindberg, TP informerar om att Torsåspartiet är kritiska till KSRR:s verksamhet och 
kommer framöver att lägga fram ett yrkande, att Torsås kommun lämnar KSRR. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-03-31 
 
Roland Swedestam, S överlämnar ett skriftligt svar på Leif Lindbergs, TP fråga.  
Svar framgår av bilaga 1 tillhörande § 32. 
----- 
Sändlista 
Leif Lindberg, TP 
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KF § 33/10           09/KS0002 
Öppet brev till alla Sveriges kommuner från Vågbrytaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna i kommunfullmäktige delges skrivelse datera november 2009 från 
Vågbrytaren gällande strålning från trådlösa kommunikationssystem. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar inkommen skrivelse från Vågbrytaren. 
-----  
Sändlista 
Halina Petersson 
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KF § 34/10           10/KS0097 
Interpellation till kommunalrådet gällande arbetsmiljön i kommunal 
verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lars Sjöholm, MP ställd interpellation till kommunalrådet gällande arbetsmiljön i 
kommunal verksamhet. 
 
1. Vem har yttersta ansvaret för arbetsmiljön i kommunal verksamhet inom kommunen? 
2. Varför har inte skyddsombudet vid förskoleverksamheten i Gullabo enligt arbetsmiljö- 

lagen 6 kap 4 § blivit kallad till de möten som rör förskoleverksamheten i Gullabo? 
 
6 kap 4 §, skyddsombudet skall deltaga vid planering eller ändring av nya eller ändrade 
lokaler, anordningar, arbetsprocesser eller arbetsmetoder samt deltaga vid upprättande av 
handlingsplaner. Det åligger arbetsgivaren att kalla utan anmodan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid nästa kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-21. 
-----  
Sändlista 
Kommunalrådet 
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KF § 35/10           10/KS0098 
Motion – möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i 
vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion att  kommunen 
undersöker om intresse och möjlighet finns att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i 
Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 36/10           10/KS0100 
Information gällande ny kollektivtrafiklag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S informerar om att landtinget och kommunerna i länet är gemensamt 
ansvariga för kollektivtrafiken. 
 
Olika förslag på nytt huvudmannaskap finns 
 
1. kommunen och landstinget 
2. enbart kommunen 
3. enbart landstinget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att notera informationen. 
-----  


