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Plats och tid Torskolans matsal, 2010-10-27, 18.30 – 22.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
   
   
  
  
Utses att justera  Ronny Ramberg och Henrik Nilsson Bokor 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-11-01  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 111 - 127 

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

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2010-10-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-11-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-11-23 

    
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 Nej       
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 Margareta Johnsson, TP 

Anders Palmér, M Nej Charlotta Rejneborg, M 

Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Ja       
Peter Ludvigsson, S Nej Sylvette Ludwig, C 

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 Nej Åke Gullin, TP 

Marcus Johansson, C Ja       
Magnus Holmebrant, S Nej       
Christer Andersson, FP Ja       
Kerstin Ahlberg, TP Ja       
Bernt Nykvist, S Ja       
Jörgen Johansson, C Ja       
Magnus Nilsén, M Nej Magnus Svensson, M 

Birgitta Arvidsson, S Ja       
Anita Eriksson, C Ja       
Monica Fredriksson, TP Nej Elvy Holgersson, TP 
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Åsa Haglund Rosenborg, C   
Magnus Rosenborg, C  
Christofer Johansson, C   
Pia Buchwald Nielsen, C  
Jill Jonsson, S  
Roger Isberg, S  
Linda Eriksson, C  
Pär Larsson, C  
Johnny Hansson, SD  
Catherine Sjöholm, MP  
Martin Herold, Kalmarsundsregionens Renhållare  111 
Andreas Kessén, Kalmarsundsregionens Renhållare 111 
Peter Mellborn, Kalmarsundsregionens Renhållare 111 
Ann-Christine Torgnysson Möre Resurscentrum 112 
Peter Persson, samhällsbyggnadschef 114 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 111 - 127      
 

§ 111 Information från Kalmarsundsregionens Renhållare 

§ 112 Projekt runt Hörnet 

§ 113 Allmänhetens frågestund 

§ 114 Översiktsplan samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 

§ 115 Utökning av borgensram i Torsås Fastighets AB 

§ 116 Sophiagården – ombyggnad 

§ 117 Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 

§ 118 Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 

§ 119 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

§ 120 Redovisning av medborgarförslag under handläggning 

§ 121 Redovisning av motioner under handläggning 

§ 122 Medborgarförslag – Flytta 50 skylten på väg 405 i riktning Torsås –  

 Vissefjärda 

§ 123 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Djursvik – Söderåkra 

§ 124 Frågor gällande sporthallen 

§ 125 Interpellation till socialnämndens ordförande Henrik Nilsson Bokor 

§ 126 Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 

§ 127 Tack från kommunfullmäktiges ordförande 
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KF § 111/10 
AU § 292/10   10/KS0050 
Information från Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Herold, Andreas Kessén och Peter Mellborn från Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) informerar och redovisar kostnader med mera om den anläggning som ska sortera 
matavfall från brännbart material. 
 
KSRR har i sin avfallsplan ett mål att samla in matavfall från hushåll och verksamheter. 
KSRR kommer att påbörja en upphandling av den anläggning som ska sortera matavfall 
från brännbart material. 
 
Investering för optisk sortering med förbehandling av matavfall genom dispergering samt 
behandling av brännbart till RDF: 
 
Optisk sortering   32,5 mkr 
Förbehandlingssystem matavfall  29,5 mkr 
Förbehandlingssystem brännbart avfall 20 mkr 
Byggnad och projektledning  30 mkr 
Information innan insamlingsstart    2 mkr 
Summa                       114 mkr 
 
En investering på 112 mkr kommer att påverka våra kunder genom en ökad årskostnad. 
En kund med hämtning var 14:e dag av ett 140 liters kärl får en ökad årskostnad på cirka 
210 kr. Detta motsvarar en procentuell ökning av årskostnaden med 12 procent. 
 
I samband med upphandlingen kommer förbundet att behöva ta upp ett lån uppgående till 
cirka 110 mkr. För att få detta lån behöver medlemskommunerna lämna en tillåtelse till 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07: 
 
att bjuda in representanter från Kalmarsundsregionens Renhållare till  
     kommunfullmäktiges sammanträde 2010-10-27 för en information om  
     optisk sortering och förbehandling, 
 
att till informationen bjuda in gamla och nya ledamöter i kommunfullmäktige  
     samt allmänheten, 
 
att notera informationen. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 111/10, Information från Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-10-27 
 
Martin Harold, Andreas Kessén och Peter Mellborn från Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) informerar och redovisar kostnader med mera om den anläggning som ska sortera 
matavfall från brännbart material. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KF § 112/10 10/KS0189 
Projekt Runt Hörnet      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Christine Torgnyson, projektledare från Möre ResusCentrum presenterar vilka 
möjligheter som projektet Runt Hörnet kan ge för Torsås kommun. 
 
Runt Hörnet är ett projekt för turism- och landsbygdsutveckling som vänder sig till 
företagare, dig som funderar på att starta företag samt föreningar, bygdegrupper och 
kommunala förvaltningar med utåtriktad verksamhet. De söker deltagare från NET- 
området, Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner med omnejd. 
 
Möre ResursCentrum (projektägare) i Torsås har i samverkan med Nybro Företagsgrupp, 
Centrum Sydost Emmaboda beviljats EU-medel från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska Regionala fonden via Tillväxtverket, Region- 
förbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. 
 
Projekt Runt Hörnet har fått 2,9 mkr på tre år till turism- landsbygdsutveckling och 
jämställdhet. 
 
Projektet syftar till att synliggöra affärsmöjligheter som finns runt hörnet och nå framgång 
och växa genom samverkan, nätverk och utveckling i kuster. Projektet syftar också till ökad 
samverkan mellan landsbygdsföretagen, den ideella sektor och berörda kommunala 
förvaltningar. Projektet innehåller och kompetensutveckling för att underlätta arbetet med 
jämställdhet, mångfald, kulturella skillnader, bemötande, värdskap med mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KF § 113/10   10/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Rosenborg, Ragnabo informerar om att han inte har fått ta del av handlingarna 
gällande översiktsplan samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun trots 
att delar av hans fastighet är berörd. 
 
Roland Swedestam, S svarar att hans fastighet ligger inom det möjliga utredningsområdet 
vilket innebär att man hos Länsstyrelsen kan undantas från strandskyddsreglerna (dispens) 
vid en eventuell försäljning. 
-----  
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KF § 114/10 
KS § 270/10 
KF § 96/10 
KS § 229/10 
KS § 286/10  
KS § 251/10 10/KS0113 
Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg avseende 
vindkraft för Torsås kommun  
      
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Rubricerat planförslag har varit föremål för utställning enligt Plan och Bygglagen 4 kap. 
Under utställningstiden 12 maj till och med 12 juli 2010 har 34 skriftliga yttrande inkommit. 
 
Sammanfattning av synpunkter från inkomna yttrande samt kommunens bemötande av 
dessa föreligger. Yttranden finns i sin helhet tillgängliga i akten. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet överlämnas 
till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att anta översiktsplanen och dess tematiska tillägg 
avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla Roland 
Swedestams S yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
  
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Algotssons, C yrkande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-09-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M och Marie Jansson, KD 
yrkar att den slutliga versionen av det särskilda utlåtandet överlämnas till plangruppen och 
bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till att anta 
översiktsplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och 
Roland Swedestams, S med fleras bifallsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-09-14: 
 
att godkänna det upprättade utlåtande daterat 2010-09-01 som sitt eget, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i rubricerade handlingar såsom redaktionell  
     ändring 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie Jansson, KD och Mona 
Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-09-29 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar återremiss av ärendet eftersom att den slutliga versionen av 
kommunens utlåtande inte varit hos plangruppen och bygg- och miljönämnden för 
yttrande. 
 
Roland Swedestam, S instämmer i yrkandet, att plangruppen och bygg- och miljönämnden 
ska få möjlighet att yttra sig innan beslut tas i kommunfullmäktige. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller 
återremitteras finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att en 
översiktlig kostnadsredovisning ska tas fram över arbetet med del av översiktplanen samt 
tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om tilläggsyrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att ärendet återemitteras för att inhämta plangruppen och bygg- och  
     miljönämndens yttrande över den slutliga versionen av kommunens  
     utlåtande samt 
 
att en översiktlig kostnadsredovisning över arbetet med del av översiktplanen  
     samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun ska redovisas  
     i kommunfullmäktige 2010-10-27. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-10-05 
 
Plangruppen beslutar 2010-10-05 § 5 att bifalla kommunens utlåtande daterat 2010-09-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 161 att bifalla ordförande Lennart 
Adolfssons yrkande att tillstyrka kommunens utlåtande daterat  
2010-09-01. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att godkänna det 2008-10-30 upprättade utlåtandet 
som sitt eget och att detta utlåtande gäller som kommunens utlåtande tillsammans med 
utlåtandet från den andra utställningen daterat 2010-09-01. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att avsnittet ” 
kustnära bebyggelse”: Innan förslaget läggs framför att fastställas av kommunfullmäktige 
skall samtliga berörda markägare inom utpekade områden informeras skriftligen om 
förslaget och ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommunen ska därefter i dialog 
med markägarna justera förslagen enligt inkomna synpunkter. 
 
Tematiskt vindkraftstillägg: Den starka restriktionen för nya vindkraftverk öster om E22 
bör förändras. En noggrannare analys ska genomföras för att närmare undersöka hur 
kommunens i detta avseende mest energirika område bättre ska kunna utnyttjas för 
produktion av förnyelsebar energi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande och Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, S yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, C med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
Roland Swedestams, S yrkande, bifall till att godkänna det 2008-10-30 upprättade utlåtandet 
som sitt eget och att detta utlåtande gäller som kommunens utlåtande tillsammans med ut-
låtandet från den andra utställningen daterat 2010-09-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Sören Bondesson S       X             
Peter Ludvigsson S       X             
Irma Folkesson C Marcus Johansson, C            X       
Hans-Olof Berg C             X       
Marie Jansson KD Christer Andersson, FP            X       
Håkan Algotsson C             X       
Mona Magnusson M             X       
Lena Gustafsson V       X             
Kerstin Ahlberg TP       X             
Bert Appert TP       X             
Roland Swedestam S       X             

 Summa    6   5  

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-27:  
 
att godkänna det 2008-10-30 upprättade utlåtandet som sitt eget samt 
 
att detta utlåtande gäller som kommunens utlåtande tillsammans med  
     utlåtandet från den andra utställningen daterat 2010-09-01. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Christer Andersson, FP 
och Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-10-27 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
En redovisning över kostnader för översiktsplan samt tematiskt tillägg avseende vindkraft 
för Torsås kommun föreligger. 
 
Kostnader:  
 
Översiktsplanen, 730 281 kronor 
Tematiskt tillägg avseende vindkraft, 236 730 kronor 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson lämnar en kort redovisning av upprättad översiktsplan 
samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Leif Lindberg, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
anta översiktplanen.  
 
Håkan Algotsson, C står fast vid sitt yrkande gällande Tematiskt vindkraftstillägg: Den 
starka restriktionen för nya vindkraftverk öster om E22 bör förändras. En noggrannare 
analys ska genomföras för att närmare undersöka hur kommunens i detta avseende mest 
energirika område bättre ska kunna utnyttjas för produktion av förnyelsebar energi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag gällande tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun och Håkan Algotsson, C yrkande finner hon 
att kommunfullmäktige beslutat att avslå Håkan Algotssons, C yrkande.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie 
Jansson, KD, Sten Bondesson, C, Christina Svensson, C, Ronny Ramberg, C, Christer 
Söderholm, KD, Ewy Svensson, M, Christer Andersson, FP, Jörgen Johansson, C, Anita 
Eriksson, C, Charlotta Rejneborg, M och Magnus Svensson, M reserverar sig mot beslutet 
gällande tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med att samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att 
snarast kontakta berörda markägare för att inhämta deras synpunkter på utredningen. 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och att avslå 
yrkandet finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå Håkan Algotssons, C yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = att avslå yrkande och nej = enligt Håkan Algotssons, C 
tilläggsyrkande avges 17 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avslå tilläggs- 
yrkandet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C, Hans-Olof Berg, C, Marie 
Jansson, KD, Sten Bondesson, C, Christina Svensson, C, Lars Sjöholm, MP, Ronny 
Ramberg, C, Christer Söderholm, KD, Ewy Svensson, M, Christer Andersson, FP, Jörgen 
Johansson, C, Anita Eriksson, C, Charlotta Rejneborg, M och Magnus Svensson, M 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
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  - - - 
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 Margareta Johnsson, TP X   
Anders Palmér M Charlotta Rejneborg, M  X  
Sten Bondesson C    X  
Peter Ludvigsson S Sylvette Ludwig, 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 Åke Gullin, TP X   
Marcus Johansson C   X  
Magnus Holmebrant S   -  - - 
Christer Andersson FP   X  
Kerstin Ahlberg TP  X   
Bernt Nykvist S  X   
Jörgen Johansson C    X  
Magnus Nilsén M Magnus Svensson, M  X   
Birgitta Arvidsson S  X   
Anita Eriksson C    X  
Monica Fredriksson TP Elvy Holgersson, TP  X   

 Summa 17  16  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/10, Översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt 
tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att anta översiktplanen och dess tematiska tillägg avseende vindkraft, 
 
att skicka utlåtandet och underrättelse till dem som inkommit med synpunkter  
     under utställningstiden. 
 
Beslut får överklagas endast av den som under samråds- och utställningstiden skriftligen 
framfört synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 
Om planförslaget efter utställningen ändras till nackdel för någon får beslutet överklagas av 
den det berör. 
 
Ej heller föreligger något hinder mot att överklaga beslutet på den grund att det inte 
tillkommit i laga ordning. 
 
Besvär ska ställas till Länsstyrelsen men inges till Torsås kommun, Kommunstyrelsen, inom 
tre (3) veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslut har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 115/10 
KS § 271/10   10/KS0029 
Utökning av borgensram i Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Torsås Fastighets AB föreligger en hemställan daterad 2010-10-01 om utökning av 
borgensram i Torsås Fastighets AB. 
 
För närvarande finns ett beslut i kommunfullmäktige 2010-01-27 § 4 om kommunal borgen 
för Torsås Fastighets AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Beaktas de beslutade och planerade investeringarna i Torsås Fastighets AB:s 
fastighetsbestånd under 2010 – 2012 föreslås att borgensramen utökas med 35 mkr till 60 
mkr vilket i så fall möjliggör att låneupphandlingar med framtida utbetalning genomförs så 
snart som definitivt investeringsbeslut fattats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Fastighets AB från 25 mkr till 60 mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utöka borgensramen för Torsås Fastighets AB från 25 mkr till 60 mkr. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 116/10 
KS § 257/10 
AU § 274/10   10/KS0110 
Sophiagården – ombyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25 § 131 att uppdra åt Torsås Fastighets AB och 
socialnämnden att undersöka möjligheterna till trygghetsboende i Sophiagårdens södra del. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-08-19 § 94 att föreslå kommunfullmäktige att vidga 
uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela Sophiagårdens 
boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i det särskilda boendet och 
utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra delen som tillfälliga bostäder under 
ombyggnadstiden. Detta bör ske innan en ombyggnad till trygghetslägenheter i den södra 
delen påbörjas. 
 
Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M kommer inte att ta ställning till något beslut 
vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela  
     Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i  
     det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra  
     delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske som en  
     första etapp av ombyggnad Sophiagården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att vidga uppdraget för socialnämnden till att omfatta en ombyggnad av hela  
     Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig standardökning i  
     det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma lägenheterna i södra  
     delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. Detta bör ske som en  
     första etapp av ombyggnad Sophiagården. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 32  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-10-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 116/10, Sophiagården – ombyggnad 
 
Kommunfullmäktige behandling 2010-10-27 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Anita Eriksson, C yrkar återremiss av ärendet 
för ett förtydligande av beslutet så att socialnämnden kan ta ställning i vad som beslutats. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras yrkande om 
återremiss och om ärendet ska avgöras i kväll finner hon att kommunfullmäktige beslutat 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återemittera ärendet till kommunstyrelsen för ett förtydligande av beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 117/10 
KS § 269/10   
AU § 309/10   09/KS0153 
Renovering av Torskolan, bibliotekslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-04-21 § 46 att uppdra till Torsås Fastighets  
AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en ombyggnad av 
gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek.  
 
Ordförande efterhör med ledamöterna om Torsås Fastighets AB ska avbryta 
projekteringen eftersom alliansen har en annan uppfattning i ärendet.    
 
Håkan Algotsson, C tycker det är konstigt att Torsås Fastighets AB har påbörjat en 
projektering eftersom att kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21  
§ 46 är överklagat och inte har vunnit laga kraft. 
 
Håkan Algotsson, C hänvisar till sitt yrkande i kommunfullmäktige att avslå  
kommunstyrelsens förslag med anledning av att beslutsunderlaget är bristfälligt, att den 
demokratiska rätten att få synpunkter i återremissen utredda inte har respekterats samt att 
förslaget, om det genomförs, leder till en oacceptabel försämring av biblioteksservicen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås Fastighets AB avbryter arbetet med projektering med ombyggnad av  
     gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 118/10 
KS § 272/10   09/KS0211 
Avyttring av fastigheten Övraby 1:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB har 2010-09-27 försålt fastigheten Övraby 1:37 till Nicklas Borg, 
Gullabo. 
 
Köpeskillingen uppgår till 2,7 mkr med tillträde 2011-01-01. Styrelsen för Torsås Bostads 
AB godkände affären vid sitt sammanträde 2010-09-27. 
 
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2009-11-03 § 284 översänds kopia på upprättat 
köpekontrakt med begäran att affären ska godkännas även av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 2010-09-27 med Nicklas Borg,  
     Gullabo avseende fastigheten Övraby 1:37. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 2010-09-27 med Nicklas Borg,  
     Gullabo avseende fastigheten Övraby 1:37. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 119/10 

 KS § 260/10 
AU § 266/10   10/KS0180 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel föreligger från tekniska 
nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
     Torsås kommun,  
 
att till Länsstyrelsen lämna in Torsås kommuns lokala ordningsföreskrifter för  
     granskning och godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Förvaltningsavdelningen 
391 86 Kalmar 
Tekniska nämnden 
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KF § 120/10 
KS § 262/10 
AU § 282/10   10/KS0021  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-
09-01   
 

Ärendebeskrivning 
 

Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2010-09-01. 
 
1. Återvinningsstation på Kastmansgatan, Bergkvara, 09/KS0025 
2. Flytta 50 skylten på väg 504, 09/KS0148  
3. Olssonska fastigheten, 09/KS0191  
4. Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket), 
    10/KS0036 
5. Förslag på att öka turismnäringen, 10/KS0077 
6. Anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid Valfridsbo, 10/KS0078 
     
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
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KF § 121/10 
KS § 263/10 
AU § 283/10   10/KS0022    
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01   
 
Ärendebeskrivning 
 

Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2010-09-01.   
 
1. Sporthallen, 06/KS0014 
2. Införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun, 07/KS0089 
3. Konstgräsplan, 08/KS0104 
4. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0121 
5. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara,  
    10/KS0056 
6. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
7. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
8. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
9. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår kommun,  
    10/KS0098 
10. Lagen om Valfrihet (LOV), 10/KS0124  

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med  
     2010-09-01.  
-----  
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KF § 122/10 
KS § 264/10 
AU § 281/10 
AU § 241/09 
KF § 70/09   09/KS0148 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i 
Gullabo till backkrönet vid ortsskylten föreligger från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-005-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-06-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-09-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-08-17 § 76 att hos Trafikverket anhålla om uppsättande 
av upplysningsskyltar för kommande hastighetsbegränsning om  
50 km/h, med placering 200 meter innan gränsen för tättbebyggt område sydost om 
Gullabo samhälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-10-05 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/10, Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i 
riktning Torsås-Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2010-08-17 § 76 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Rickard Sjöberg, Gullabo 
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KF § 123/10   10/KS0201 
Medborgarförslag – Gång – och cykelväg mellan Djursvik upp till 
Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra föreligger från  
Lars Carlson för Djursviks Samhällsförening. 
 
Startpunkten i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten och avloppsledningen ut 
till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 124/10   10/KS0214 
Frågor gällande sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP har till Roland Swedestam, S och Håkan Algotsson, C ställt 
frågor gällande utbyggnad av sporthallen. 
 
I den fortsatta handläggningen dyker nu uppförslag, som är vida mer omfattande än vad 
som avsågs i kommunfullmäktiges beslut. 
 
Måste inte ärendet upp till ny behandling i kommunfullmäktige innan ytterligare kostnad 
läggs ner för att här pröva om det nu finns en annan och högre ambitionsnivå? 
 
Vilket eller vilka angelägna projekt i budgeten kommer i så fall att få stå tillbaka för att 
bereda plats för en mycket högre driftskostnad för sporthallen än kommunfullmäktiges 
beslut i våras innebär? 
 
Roland Swedestams, S svar på frågorna 
 
Ärendet behöver inte upp i kommunfullmäktige för ny prövning, då det visat sig i 
projekteringsarbetet att befintlig omklädningsdel inte räcker till för två hallar utan måste 
utökas. 
 
I budgetberedningen 2010-10-26 anvisas finansiering till hyreskostnader för både ny 
sporthall och andra beslutade ombyggnader, genom att omfördela de 800 tkr som det nya 
simbadavtalet sänktes med samt 1 mkr för indragning av tjänsten som kommunchef. 
 
Håkan Algotsson, C svarar att han inte har lämnat något godkännande. 
 
I samband med detta tackar Leif Lindberg, TP för sin tid som ledamot i kommun-
fullmäktige. 
----- 
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KF § 125/10   10/KS0215 
Interpellation till socialnämndens ordförande Henrik Nilsson Bokor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Marie Jansson, KD ställd interpellation till socialnämndens ordförande Henrik 
Nilsson Bokor, S gällande socialnämndens verksamheter. 
 
Inför budget är det viktigt att få så mycket fakta som möjligt. 
 
För att bilda sig en god överblick över vilka personella behov som föreligger inom 
socialnämndens verksamhetsområde önskas svar på följande frågor 
 
Hur fungerar vikariepoolen inom socialnämndens verksamheter? 
 
Hur fungerar årsarbetstiden för de anställda inom socialnämndens verksamheter? 
 
Har införandet av årsarbetstid fått de genomslag som man önskade? 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
-----  
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KF § 126/10   10/KS0218 
Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion om meddelarfrihet och meddelar- 
skydd. 
 
Att personalen reagerar om missförhållanden inom den kommunala verksamheten är a och 
o för att säkerställa en trygg och väl fungerande verksamhet. Som anställd av kommunen 
har man långtgående grundlagsskyddade rättigheter att agera whistleblower och reagera mot 
sådan man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media och kommunen 
får i regel inte efterforska vem som lämnat upplysningarna. 
 
Därför är det nödvändigt att offentliganställda känner till sina rättigheter när det gäller att 
anmäla och yttra sig om missförhållanden. 
 
Ramberg menar därför att det är nödvändigt att kommunen har en tydlig policy om detta 
där det klart framgår vilka rättigheter de anställda har. Utbildning i meddelarfrihet och 
meddelarskydd måste vara obligatoriskt för alla chefer och anställda i kommunen. 
 
Därför föreslås kommunfullmäktige att 
 
• kommunen ser över sin policy i frågan och vid behov uppdatera den, 
• regelbundet informerar personal och chefer om dess existens, 
• chefer och anställda i kommunen utbildas i meddelarfrihet och meddelarskydd. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
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KF § 127/10    
 
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson, S tackar ledamöterna för fyra (4) 
intressanta och roliga år. 
----- 
 
 
 


