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Plats och tid Torskolans matsal, 2010-09-01, 18.30 – 20.30 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Ronny Ramberg och Peter Ludvigsson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-09-03  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 80 - 94 

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

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2010-09-01   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-09-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-09-28 

    
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       
Ingemar Skotheim, S Nej Christina Lönnqvist, S 
Bo Alvemo, TP Nej Tommy Petersson, TP 

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

Lars Sjöholm, MP Ja       
Ann Ludvigsson, S Ja       
Ronny Ramberg, C Ja       
Christer Söderholm, KD Nej Kjell Johansson, KD 
Ewy Svensson, M Nej Magnus Svensson, M 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja            
Lena Gustafsson, V Ja       
Kent Gullin, TP Nej Åke Gullin, TP 

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 Ja       
Monica Fredriksson, TP Ja       
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 80 - 94          
 

§ 80 Allmänhetens frågestund 

§ 81 Avtal om disposition av simbadanläggning 

§ 82 Yttrande överklagande gällande ombyggnad av gamla skolan till ett

 integrerat folk- och skolbibliotek 

§ 83 Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov 

§ 84 Anslutningsavgifter VA 

§ 85 Lägenhetsregistrering – delegation 

§ 86 Informationstavlor i Torsås kommun 

§ 87 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 

§ 88 Medborgarförslag – Olssonska gården 

§ 89 Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 

§ 90 Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske 

§ 91 Motion – Sporthallen 

§ 92 Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 

§ 93 Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande 

§ 94 Interpellation, återkallats 
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KF § 80/10 10/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rune Alexandersson, Bergkvara frågar vem som tog beslutet och varför man inte har gjort 
en EU-upphandling i samband med upphandlingen av VA söder Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att det är tekniska förvaltningen 
som har utfört upphandlingen med hjälp av Kalmar kommuns inköpskontor. Enligt 
inköpskontoret i Kalmar så låg det under gränsen till en EU-upphandling. 
 
Gunnar Larsson, Skällenäs frågar varför det var så bråttom med projektet VA söder 
Bergkvara. Varför avvaktade man inte Miljödomstolen utslag gällande kväverening i 
Bergkvara reningsverk? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att miljökontoret har arbetet med 
vatten och avlopps frågan i kustnära område sedan 2006 men har avvaktat detta beslut som 
nu är taget.  
 
Janne Persson, Kärrabo frågar hur ska de äldre som inte har ekonomiska möjligheter kunna 
bo kvar i sina fastigheter? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att i varje enskilt fall som inte har 
ekonomiska möjligheter och är fastboende kommer att bedömas var för sig.  
 
Jonny Hansson, Söderåkra efterlyser ställplats för husbilar. Det finns inga platser i 
Bergkvara eller Fulvik. När det gäller Fulvik behövs tången rensas upp. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att när det gäller ställplats för 
husbilar så har detta diskuterats tidigare. Kommunen vill inte konkurrera med camping- 
platserna i kommunen. Fulviks badplats sköts av kommunen.  
-----  
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KF § 81/10 

 KS § 188/10 
AU § 243/10   10/KS0171 
Avtal om disposition av simbadanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal om disposition av simbadanläggning föreligger mellan Torsås kommun och Möre 
Hotell i Söderåkra AB. 
 
Fastighetsägaren upplåter till Torsås kommun den i fastigheten belägna 
simbadanläggningen bestående av fyra banor á 25 meter jämte till simbad- anläggningen 
hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme. 
 
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader exklusive 
simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt till- kommer. Bashyran 
ska indexuppräknas med 30 000 kronor årligen från och med 2011-01-01. Hyran erläggs 
med hälften den 2 januari och med hälften den 1 juli respektive år. Första hyran erläggs 
2010-10-01 för tiden 2010-09-01 – 2010-12-31. 
 
Avtalet löper under tiden 2010-09-01 – 2016-08-31. Sägs inte avtalet upp av någondera part 
förlängs avtalet ytterligare fem år åt gången. Avtalet ska sägas upp skriftligt senast 18 
månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Ordförande redovisar från Rödeby och Emmaboda simhallar. 
 
Rödeby simhall 
• kan inte se vad simhallen kostar eftersom den hänger ihop med skolan 
• finns en bassäng utomhus. 
 
Emmaboda simhall 
• kostnaden cirka 3,2 mkr för skattebetalarna 
• intäkterna är 3 mkr. 
• personal och verksamhetskostnader cirka 4,2 mkr 
• drift underhåll cirka 2 mkr 
• cirka 8 heltidstjänster.  
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att hennes yrkande i kommunstyrelsen 2010-06-01 § 182 
kvarstår, det vill säga, underlag för beräkning av simhallens driftkostnad och statistik över 
hur mycket hallen används samt jämförbara kostnader med andra simhallar (likvärdig Möre 
hotells simhall) redovisas. 
 
Fortsättning  
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  Fortsättning § 81/10, Avtal om disposition av simbad-   
  anläggning 
 
 Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Mona Magnussons, M  
  yrkande. 
 
  Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 föreslå kommunstyrelsen 
  besluta: 
 
  föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
  att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
  att Mona Magnussons, M yrkande avslås, 
 
  att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
  Reservation 
 
  Mona Magnusson, M och Håkan Algotsson, C reserverar sig mot beslutet till   
  förmån för Mona Magnussons, M yrkande. 
 
  Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
  Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, M yrkande i arbetsutskottet 2010-
08-24 § 243, det vill säga, underlag för beräkning av simhallens driftkostnad och statistik 
över hur mycket hallen används samt jämförbara kostnader med andra simhallar (likvärdig 
Möre hotells simhall) redovisas. 
 
Bert Appert, TP yrkar avslag på Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande. 
 
 Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande och Bert 
Apperts, TP avslagsyrkande finner han att avslå Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande. 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige    
  besluta: 
 
  att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
  att Håkan Algotssons, C tilläggsyrkande avslås, 
 
 Fortsättning  
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  Fortsättning § 81/10, Avtal om disposition av simbad-   
  anläggning 
 
  att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
       Kent Frost att underteckna avtalet. 
 
  Reservation 
 
  Håkan Algotsson, C och Ewy Svensson, M reserverar sig mot beslutet till   
  förmån för Mona Magnussons, M yrkande. 
 
  Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
  Roland Swedestam, S informerar att Möre Hotell kommer att öppnas 2010-09-15. Vilket  
  innebär att avtalet kommer att gälla från och med 2010-09-15. 
 
  Yrkande och proposition 
  

  Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V och Bert Appert, TP  
  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
   
  Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Roland Swedestams, S med  
  fleras yrkande att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning samt att  
  bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef Kent Frost att  
  underteckna avtalet. 
 
  Tilläggsyrkande och proposition 
 
  Marie Jansson, KD yrkar tillägg med att i avtalet tas ”dock minst 24 grader” tas bort. 
 
  Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD tilläggsyrkande och att  
  avslå yrkandet, finner hon att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. 
 
  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
  att godkänna upprättat avtal om disposition av simbadanläggning, 
 
  att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
       Kent Frost att underteckna avtalet. 
  -----   
  Sändlista  
  Möre Hotell i Söderåkra AB 
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 KF § 82/10 
KS § 180/10   09/KS0153 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges 
beslut 2010-04-21, § 46, om att genomföra en ombyggnad av gamla skolan 
till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö daterat 201005-26 föreligger. Mål nr 2349-10. 
 
Skriftligt svar daterat 2010-05-31 föreligger från ordföranden Roland Swedestam. Senast  
2010-06-28 ska skriftligt svar vara förvaltningsrätten tillhanda. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till överklagandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att godkänna upprättat svar från ordförande 
Roland Swedestam och Håkan Algotssons, C bifallsyrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat att godkänna upprättat svar från ordförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-01: 
 
att godkänna upprättat svar från ordförande och översända den till  
     Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Irma Folkesson, C, och Mona Magnusson, M 
reserveras mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.  
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande och Håkan 
Algotssons, C avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Roland 
Swedestams, S yrkande att godkänna upprättat svar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 82, Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande 
kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21, § 46, om att genomföra en 
ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat svar från ordförande och översända den till Förvaltningsrätten i  
     Växjö. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Irma Folkesson, C, Sten Bondesson, C, Christina 
Svensson, C, Ronny Ramberg, C, Marcus Johansson, C, Jörgen Johansson, C, Anita 
Eriksson, C, Mona Magnusson, M, Anders Palmér, M, Magnus Nilsén, M, Magnus 
Svensson, M och Christer Andersson, FP reserveras mot beslutet.   
-----  
Sändlista 
Förvaltningsrätten i Växjö 
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KF § 83/10 
KS § 200/10 
AU § 226/10   10/KS0161 
Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov 
 
Ärendebeskrivning 
 

När renoveringen av biblioteket och köket på Torskolan är klart måste en förbättring av 
standarden göras i de övriga lokalerna på skolan. För det behövs en utredning så att man 
först får klart för sig hur salarna ska användas och disponeras inför framtida behov. När 
det är klart kan renoveringen påbörjas etappvis. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 201008-24 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 84/10 
KS § 204/10 
AU § 227/10   10/KS0169 
Anslutningsavgifter, VA  
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom kort påbörjas arbetet med att bygga vatten- och avloppsledningar söderut från 
Bergkvara. Utbyggnaden medför stora miljövinster genom minskat näringsläckage och 
innebär givetvis också standardhöjning för berörda fastigheter.  
 
Vidare är den en offensiv infrastruktursatsning, som gör det möjligt att börja planlägga dels 
för större byggrätter i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr och dels för ny bebyggelse. Efter 
beslut i Kommunfullmäktige (nu i september) om att anta reviderad Översiktsplan blir det 
nämligen möjligt att gå vidare och utreda var det kan bli tal om nytt kustnära boende i ett 
antal utpekade utredningsområden i kommunens kustområden. Det ger också privat-
ekonomiskt intressanta möjligheter för människor, som väljer att satsa på 
permanentboende i kustnära lägen i vår kommun. Möjligheten att få tillbaka investerat 
kapital och mer därtill är särskilt goda i kustnära lägen. Att stimulera till ökat 
permanentboende är enligt vår mening av största betydelse för kommunens långsiktiga 
överlevnad. 

 
För att visa på vår tilltro till de offensiva möjligheter som skapas genom denna investering i 
vatten- och avloppsledningar söderut från Bergkvara tillkännager  härmed att 
Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet kommer att föreslå kommunfullmäktige att 
Torsås kommun för sin del 2012 bidrar till finansieringen av utbyggnaden genom att betala 
för 40 anläggningsavgifter. I den takt som ny bebyggelse sedan tillkommer återbetalas de 
förskotterade pengarna till kommunen. 
 
De kommer också att förslå kommunfullmäktige att inför 2011 höja den ordinarie 
anslutningsavgiften för kommunalt vatten- och avlopp med 20 000 kronor till 100 000 
kronor exklusive moms. Vidare att inför 2012 höja anslutningsavgiften med ytterligare 20 
000 kronor till 120 000 kronor exklusive moms. Det är en ofrånkomlig anpassning till de 
stora ekonomiska påfrestningar som kommunens VA- kollektiv står inför också med 
anledning av bland annat sedan länge kraftigt försummat underhåll av VA-kollektivets 
ledningsnät och övriga anläggningstillgångar. Den nya taxan kommer alltså att gälla för hela 
kommunen. Därför ska det enligt deras partiers bedömning inte behöva bli aktuellt med 
någon särtaxa för anslutning söderut från Bergkvara. Det blir i stället 2012 års ordinarie 
anslutningsavgift som ska gälla. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 84/10, Anslutningsavgifter, VA söder Bergkvara 
 
Det kan tyckas som om det naturligen borde vara markägaren, som alltid erlägger 
anslutningsavgiften för att sedan kompensera sig för sina uppkomna merkostnader via höjd 
arrendeavgift. Men lagstiftningen är faktiskt sådan att det är den, som ger upphov till 
föroreningen av vatten, som är skyldig att betala anslutningsavgiften. Det innebär att den 
som arrenderar en i sammanhanget aktuell tomt är skyldig att erlägga anslutningsavgiften 
till kommunens VA-kollektiv.  

 
Slutligen vill vi påminna om vår utfästelse om att ingen permanentboende på grund av 
kostnader med anledning av utbyggt VA söder om Bergkvara ska behöva ge upp sin 
bostad. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall för sig. 
 

Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor exklusive 
mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostadsområden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000 kronor 
exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutningsavgift för år 2012, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 100 000 
kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska nämndens yttrande på 
förslaget. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att tekniska nämnden uppdras att ta fram en preliminär 
kostnadskalkyl för hela utbyggnaden söder Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska  
     nämndens yttrande på förslaget från Socialdemokraterna, Torsåspartiet och 
    Vänsterpartiet samt en preliminär kostnadskalkyl för hela utbyggnaden VA  
    söder Bergkvara, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 
    100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 84/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun bekostar 40 
anslutningspunkter á 120 000 kronor exklusive mervärdesskatt då denna åtgärd inte belastar 
VA-kollektivet. 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun fastställer 
anslutningsavgiften till 120 000 kronor exklusive mervärdesskatt som ordinarie 
anslutningsavgift från och med år 2012. 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget att Torsås kommun höjer befintlig 
anslutningsavgift till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011. 
 
I den preliminära kostnadskalkylen för projektet VA söder Bergkvara bör beaktas att 
posterna ränta och tilläggsarbeten påverkas av omvärldsfaktorer. Vad gäller ränta är KI-
räntan och Stibors referensräntor för närvarande för- delaktiga så utfallet styrs mycket av 
löptider och nominell ränta. Vad gäller tilläggsarbeten som kan påverka kostnadskalkylen. 
 
Preliminär kostnadskalkyl 
 
Anbud (Svevia AB)  42,158 miljoner kronor 
Konsultkostnader           3 miljoner kronor 
Projektledning        1,8 miljoner kronor 
Ränta   ≈   1,0 miljoner kronor 
Tilläggsarbete        1,5 miljoner kronor 
Summa   ≈ 49,2 miljoner kronor 

 
Anslutningsavgift 
 
49,2 miljoner kronor / 410 anslutningar = 120 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 37  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-09-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 84/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
Från Peter Rigling Bergkvara, Yvonne och Bengt Mellström Oskarshamn, Per-Olof Olsson 
Oxie, Sven-Åke och Pia Holmberg Bergkvara, Gunnar Löfgren Järnsida, Connie och 
Pagona Ohlsson Bergkvara, Jan-Olof och Gunnel Augustsson Bergkvara och Ann-Kristin 
Gunnersen Farsta har inkommit skrivelse till ledamöterna i kommunfullmäktige gällande 
VA söder Bergkvara. 
 
De vill att ledamöterna verkar för  
 
att det inte blir fråga om en tvångsanslutning till den nu aktuella VA-anslutningen utan att 
respektive fastighetsägare/tomtägare, efter eget val och ekonomiska möjligheter, ges en 
möjlighet att välja om hon/han är intresserad av en anslutning av sin fastighet/tomt och då 
till en kostnad som både är rimlig och skälig med hänsyn till fastigheternas reella värde, 
 
att vid kvällens sammanträde rösta för att bordlägga frågan om nya anslutningsavgifter, tills 
dess att ovan angivna ekonomiska frågor utretts på ett korrekt och ordentligt sätt. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Leif Lindberg, TP, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 

  Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Marie Jansson, KD, yrkar tillägg med att tekniska 
nämnden uppdras att ta fram riktlinjer för hur fastighetsägare med ekonomiska svårigheter 
att klara sin avgift, ska få stöd av kommunen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 84/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkande varvid votering begärs. 
 

 Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = bifall till tilläggsyrkandet, avges  
 18 ja-röster och 17 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Voteringslista nummer 1 
 
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  
Ingemar Skotheim S Christina Lönnqvist, S X   
Bo Alvemo TP Tommy Petersson, TP X   
Anders Palmér M   X  
Sten Bondesson C    X  
Peter Ludvigsson S  X   
Christina Svensson  C    X  
Ann-Marie Sköld TP Margareta Johnsson, TP X   
Lars Sjöholm MP    X  
Ann Ludvigsson S  X   
Ronny Ramberg C   X  
Christer Söderholm KD Kjell Johansson, KD  X  
Ewy Svensson M Magnus Svensson, M  X  
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Lena Gustafsson V  X   
Kent Gullin TP Åke Gullin, TP X   
Marcus Johansson C   X  
Magnus Holmebrant S Britt-Marie Swedestam, S  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    X  
Monica Fredriksson TP   X   

 Summa 18  17  
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Fortsättning § 84/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Irma Folkesson, C, Sten Bondesson, C, Christina 
Svensson, C, Ronny Ramberg, C, Marcus Johansson, C, Jörgen Johansson, C, Anita 
Eriksson, C, Mona Magnusson, M, Anders Palmér, M, Magnus Nilsén, M, Magnus 
Svensson, M, Christer Andersson, FP, Marie Jansson, KD och Kjell Johansson, KD 
reserveras mot beslutet.   
-----  
Sändlista 
Tekniska kontoret 
Ekonomikontoret 
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KF § 85/10 

 KS § 206/10 
AU § 193/10   10/KS0024 
Lägenhetsregistrering – delegation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landets kommuner ska ta över ansvaret för lägenhetsregistret i takt med att detta upprättas 
av Lantmäteriet. Från det datum som regeringen har bestämt att lägenhetsregistret i en viss 
kommun ska vara upprättat ansvarar kommunen för ajourhållningen. För Torsås gäller 
ansvaret från och med 2010-03-01. 
 
Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje 
bostadslägenhet avseende lägenhetsnummer, bostadsarea, antal rum, kökstyp, 
lägenhetskategori eller i de fall lägenheten har gemensamt kök eller inte. Som 
registreringsorsak anges även nybyggnad, rivning, felregistrering eller koppling till adress, 
byggnad och fastighet. Kommunen ska också, om det finns mer än en lägenhet med samma 
adress fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. 
 
Enligt lagen om lägenhetsregister så ska de kommunala uppgifterna ligga på en nämnd. 
Lagen pekar inte ut vilket organ i kommunen som ska ha uppgiften utan det är 
kommunfullmäktige som beslutar vilken nämnd som ska ha uppgiften, detta görs lämpligen 
genom en ändring eller ett tillägg till nämndens reglemente. 
 
Ajourhållningen av lägenheter har en stark koppling till ajourhållningen av byggnader och 
adresser. Ajourhållning av byggnader och adresser i Torsås sköts från och med 2009-12-01 
(enligt kommunstyrelsens beslut 2009-11-03  
§ 291) av bygg- och miljönämnden som även fastställer belägenhetsadresser och för in dem 
i registret. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 85/10, Lägenhetsregistrering – delegation 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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 KF § 86/10 
 KS § 207/10 
KS § 200/10 
KS § 139/10 
AU § 128/10 
KF § 77/09 
KS § 173/09   09/KS0032 
Informationstavlor i Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 2009-10-21 § 115, att ärendet gällande skyltar och 
informationstavlor i Torsås kommun ska överlämnas till kommunstyrelsen för åtgärd. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att 
 
• alla informationstavlor kommer att bytas ut 
• i varje tätort (Torsås, Bergkvara, Söderåkra Gullabo och Brömsebro) ska finnas en 

snygg och prydlig anslagstavla för uppsättning av evenemangsaffischer med mera.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande informationstavlor i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-05-04: 
 
att ärendet återremitteras, för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-06-09 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar vilka informationstavlor som finns i 
Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 86/10, Informationstavlor i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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KF § 87/10 
KS § 209/10 
AU § 230/10   10/KS0162 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-08-24 
 
Förslag att komplettera § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även inom skolans 
område och kommunens lekplatser”. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24: 
 
att komplettera § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även inom skolans  
    område och kommunens lekplatser”, 
 
att innan kommunfullmäktigesammanträde efterhöra om man kan komplettera  
     § 10 förtäring av alkohol med att ”förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst  
    hela Allfargatan”. Sidoområde/trottoar ägs inte av kommunen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
§ 10, Förtäring av alkohol kompletteras med ”förbudet gäller även inom skolans  
område och kommunens lekplatser”, samt ”förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst  
hela Allfargatan”.  
 
 Fortsättning  
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Fortsättning § 87/10, Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås 
kommun 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att komplettera § 10, Förtäring av alkohol med ”förbudet gäller även inom skolans  
     område och kommunens lekplatser”, samt ”förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst  
    hela Allfargatan”.  
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
 
att inlämna till Länsstyrelsen Torsås kommuns Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen 
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KF § 88/10 
KS § 211/10 
AU § 233/10 
AU § 362/09 
KF § 100/09   09/KS0191 
Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag gällande Olssonska fastigheten i Torsås föreligger från Ulf-Peter 
Roseblad. 
 
Ulf-Peter föreslår, istället för att sälja fastigheten där i dag är blomsteraffär använda 
bostaden till kontor för kommunanställda. 
 
Idag hyrs kontor i före detta Försäkringskassan, flytta de verksamheter i stället till bostaden 
över blomsteraffären. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 

att överlämna medborgarförslaget gällande Olssonska fastigheten till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunchef Tommy Nyberg för 
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/10, Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
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KF § 89/10 
KS § 212/10 
AU § 234/10 
AU § 150/10      
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 2010-03-31: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden och tekniska 
     nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 106 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. Frågan ägs av Bruatorpsåns regleringsföretag/markägare. Om 
kommunen är markägare då ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 48 att ställa sig positiva till medborgarförslaget. 
Frågan ägs av Applerumsåns regleringsföretag/markägare. Om kommunen är markägare då 
ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 89/10, Medborgarförslag – Förslag på att öka 
turismnäringen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Gunnar Svensson, Torsås 
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KF § 90/10 
KS § 213/10 
AU § 235/10 
AU § 151/10  
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 2010-03-31: 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 107 att med förbehåll av markägarens 
tillstånd finns ingen erinran mot medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 90/10, Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för 
provfiske vid Valfridsbo 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås   
Vattenrådet 
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KF § 91/10 
KS § 214/10 
AU § 236/10 
AU § 165/08     
KS § 277/07 
AU § 404/07 
AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05   05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kommun att 
undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar anslutning till 
nuvarande sporthall. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden  
     för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora och bättre 
möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om en ny hall byggs i 
anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur stor 
efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till 
kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för 
utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för kommunen 
tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, C 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 91/10, Motion – Angående Sporthallen 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, S yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-röster.  Arbetsutskottet 
har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av 
sporthallen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Siv Eriksson, S reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med  
     en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya nämnden bilda en 
arbetsgrupp med representanter från kommun och föreningsliv som får till uppgift att ta 
fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att 
     i arbetsgruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, representanter från 
kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, kultur- och fritidsförvaltningen och 
föreningslivet har under 2007 har fyra gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni, 27 
augusti och 1 oktober. 
 
Följande önskemål har framförts: 
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande 
• Ytan skall kunna användas för mässor 
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över båda hallarna 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/10, Motion – Angående Sporthallen 
 

• Atletklubben önskar utökade lokaler 
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan 
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning 

• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och placering 
på Sahara. 

 
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och byggs intill den 
befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på Sahara. 
 
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya sporthallen intill den 
befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga källare för skytte samt att uppföra café 
mellan sporthallarna. 
 
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och fritidsgård i de 
nya lokalerna. 
 
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger från 
arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget beslutsunderlag 
eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Yrkande 
 

Lena Gustafsson, V yrkar att en politisk styrgrupp utses. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 

Kommunstyrelsen besluta 2007-12-04: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 

Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att den politiska 
styrgruppen inte kallats till något möte än, eftersom äldreboendet har prioriterats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/10, Motion – Angående Sporthallen 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 

att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets 
AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra utbyggnad av 
sporthallen på västra sidan med en till kommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Anita Svensson 
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KF § 92/10 
KS § 215/10 
AU § 237/10 
AU § 194/09 
AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08   08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 

att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen  
     samt om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 

Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen får i uppdrag 
att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då möjlighet att 

söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag från 
Riksidrottsförbundet. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 

att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 92/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric Assarssons 
upprättade underlag, utredning angående en eventuell konstgräsplan i Torsås kommun till 
kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 

 

att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning 
     samt uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras  
     arrangemang i ärendet.  
 

Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 

Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med en 
hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida 
investeringsbudget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 

att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets 
AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra utbyggnad av 
sporthallen på västra sidan med en till kommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-08-24 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 92/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C yrkar att motionen om konstgräsfotbollsplan återremitteras med 
hänvisning till att beslutet att bygga ut sporthallen inte går att jämföra med en 
konstgräsfotbollsplan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Marcus Johanssons, C yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet.   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera motionen med hänvisning till att beslutet att bygga ut sporthallen inte går  
     att jämföra med en konstgräsfotbollsplan. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 93/10   10/KS0178 
Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande eller tjänstgörande 
gruppledare för Centerpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, TP, ställd interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande eller 
tjänstgörande gruppledare för Centerpartiet gällande insändare undertecknad av Hans 
Ludwig. 
 
Är Centerpartiet i Torsås berett att här och nu be om ursäkt för Hans Ludwigs sätt att 
karaktärisera politiska meningsmotståndare? 
 
Är Centerpartiet i Torsås berett att här och nu lova att i fortsättningen försöka bidra till en 
anständig debattnivå i årets valrörelse? 
 
Håkan Algotsson, C lämnar följande svar att frågan är ställd till fel person samt att som 
man bemöter andra så blir man själv bemött. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
-----  
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KF § 94/10   10/KS0178 
Interpellation till Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas och 
Moderata Samlingspartiets gruppledare eller tjänstgörande gruppledare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, TP, ställd interpellation till Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas 
och Moderata Samlingspartiets gruppledare eller tjänstgörande gruppledare gällande insändare 
undertecknad av Hans Ludwig. 
 
Vilken uppfattning har du som allianspartner om detta centerpartistiska sätt att 
karaktärisera politiska meningsmotståndare? 
 
Interpellationen har aterkallats av Bert Appert, TP. 
-----  
  


