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Plats och tid Torskolans matsal, 2011-03-28, 18.30 - 20.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera  Christina Lönnqvist, S och Eva-Kristina Berg, C      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-03-30  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 16 - 38 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Christina Lönnqvist                           Eva-Kristina Berg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2011-03-28   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-04-21 

    
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       
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  
Christofer Johansson, C Ja       

Mona Magnusson, M Ja  

Sören Bondesson, S Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Kerstin Ahlberg, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Nej Lars Petersson, S 
Sten Bondesson, C, ordförande Ja       

Marie Jansson, KD Ja       

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Nej   

Peter Ludvigsson, S Ja       

Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Ja   
Johnny Hansson, SD Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja   
Inga-Britt Karlsson, S Ja       

Pär Larsson, C Ja       

Monica Fredriksson, TP Ja       

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Ja       

Lena Gustafsson, V Ja  

Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Nej Ann Ludvigsson, S 

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  

Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Ja       

Birgitta Arvidsson, S Ja   
Magnus Svensson, M Ja       

Christina Svensson, C Nej Pia Buchwald – Nielsen, C 
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 16 - 38     
 

§ 16 Nya ledamot för Torsåspartiet 
§ 17 Avsägelse ledamot för Torsåspartiet  
§ 18 Ny ersättare för Socialdemokraterna 
§ 19 Information från Kommunala Pensionärsrådet samt Rådet för Funktions- 
 Hinderfrågor 
§ 20 Allmänhetens frågestund 
§ 21 Ram för nyupplåning under 2011 
§ 22 Finansiering samarbetsprojekt gällande Faurecia  
§ 23 Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer 
§ 24 Revidering av arvodesreglemente 
§ 25 Revidering av säkerhetspolicy 
§ 26 Revidering reglemente, bygg- och miljönämnden 
§ 27 VA-utredning Djursvik, verksamhetsområde 
§ 28 Förslag till vice ordförande i revisionen 
§ 29 Förslag till ersättare i bildningsnämnden 
§ 30 Interpellation gällande barnomsorgslokaler i Gullabo 
§ 31 Medborgarförslag – Översyn av Torskolans matsal, policy 
§ 32 Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010 
§ 33 Informationsärende – Revisionsrapport VA-ledningsnätet underhåll och  
 förnyelse i Torsås kommun 
§ 34 Informationsärende – Förvaltningsrättens dom 2010-12-16 gällande  
 bibliotekslokal 
§ 35 Svar på skrivelse gällande vindkraftverk 
§ 36 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande sporthallsbygge 
§ 37 Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
§ 38 Avslutning 
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KF § 16/11 10/KS0188 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-01-11 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Marianne Smith, TP från och med 2011-02-08 – 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Tommy Petersson 
Degerhyltan 104 
385 92 Gullabo 
-----  
Sändlista 
Marianne Smith, TP 
Tommy Petersson, TP 
Personalavdelningen 
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KF § 17/11 10/KS0188 
Avsägelse politiska uppdrag i kommunfullmäktige, Torsåspartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommy Petersson, TP avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Tommy Petersson, TP beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Tommy Petersson, TP 
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KF § 18/11 10/KS0245 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-02-08 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Ove Hagstrand, S från och med 2011-02-08 – 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Ingemar Skotheim 
Båtbyggarvägen 8 
385 42 Bergkvara 
-----  
Sändlista 
Ove Hagstrand, S 
Ingemar Skotheim, S 
Personalavdelningen 
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KF § 19/11   10/KS0014 
Information från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för 
FunktionsHindersfrågor (RFH) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elsie Ludwig, Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Christer Sjöberg, Rådet för 
FunktionsHindersfrågor (RFH) informerar om sina verksamheter. 
 
Det var i början av 1970-talet som pensionärsorganisationerna tog initiativ till att bilda 
lokala pensionärsråd i kommunerna. Motivet är att äldre som grupp var dåligt 
representerade i de politiska församlingarna samt behovet av samordning mellan de olika 
politikområden och mellan olika organisatoriska enheter och nivåer. 
 
KPR ska vara ett remissorgan i alla kommunala frågor som berör äldre och ha 
överläggningsrätt i frågor av större betydelse. 
 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed 
inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse. 
 
Ledamöter och ersättare i KPR utses för en period om fyra år som sammanfaller med tiden 
för allmänna val. 
 
KPR är organisatoriskt knutet till socialnämnden, men vid sammanträdena finns även en 
representant från kommunstyrelsen närvarande. 
 
Då socialstyrelsen 2007 gick ut med att ordet handikapp inte borde användas så föreslog 
DHR:s förbund att KHR ska bytas ut till RFH. Detta gjorde Torsås kommun 2009. 
 
RFH är en viktig länk mellan kommunen och organisationen. Rådet ger förslag till 
förbättringar för tillgängligheten i kommunen i samband med inventeringar.  
RFH har ett mycket gott samarbete med tekniska nämnden. 
 
Sedan 2009 har RFH ett samarbete med KPR och som har gett ett positivt resultat. 
 
Inom RFH sysslar man inte bara med funktionshindersfrågor utan även med äldrefrågor, 
rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor. Syftet med arbetet är att personer med funktions- 
nedsättningar ska få större delaktighet, mer handlingskraft och större rörelsefrihet. 
Frågor som har individuell karaktär behandlas inte. 
 
Rådet för FunktionsHindersfrågor (RFH) lyder under kommunstyrelsen och Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) lyder under socialnämnden. 
----- 
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KF § 20/11   11/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hugo Karlsson, Djursvik har en fråga som gäller arbetstillfälle i kommunen. 
Vad gör kommunen för att få hit någon ny industri? Görs någon undersökning, tas några 
kontakter? 
 
Håkan Algotsson, C svarar att när det gäller Faurecias lokaler, så har ledningen varit väldigt 
tydliga med att Faurecia själv sköter hanteringen av lokalerna. 
 
Lars Carlson, Djursvik vill att ledamöterna i kommunfullmäktige beslutar en utbyggnad av 
ny spill- och vattenledning i Djursvik (ärende 13, VA-utredning Djursvik). 
 
Håkan Algotsson, C svarar att målsättningen är 100 procent kostnadstäckning vilket det 
inte gör i här. Det finns inga upprättade detaljplaner och inget intresse från markägarna. 
 
Lars Carlson, Djursvik ställer frågan igen, vad är avsikten med Sophiagården? nedläggning?  
 
Ewy Svensson, M svarar att en äldreomsorgsplan ska upprättas, all verksamhet ska ses över 
och utifrån detta ska man göra något bra med Sophiagården. 
-----  
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KF § 21/11 
KS § 65/11 
AU § 73/11   11/KS0082 
Ram för nyupplåning under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att behov finns att under 2011 
nyupplåna 48 mkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-28: 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande Håkan 
     Algotsson som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år  
     2011 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011,  
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande Håkan  
     Algotsson som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år  
     2011 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de  
     lån som förfaller till betalning under år 2011, 
 
att skuldebrev skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid  
     förfall av denne av kommunstyrelsens förste vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen eller vid förfall av denne, av kommunchefen, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 21/11, Ram för nyupplåning under 2011 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
-----  
Sändlista 
Kommuninvest 
Ekonomikontoret 
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KF § 22/11 
KS § 45/11 
AU § 36/11   11/KS0037 
Samarbetsprojekt gällande Faurecia 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om samarbetsprojektet mellan Faurecia, 
Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar för att underlätta och stödja omställningen 
i samband med nedläggningen av företagets produktion i Torsås.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att finansiera projektet med 500 000 kronor samt 
 
att anlita Möre ResursCentrum som administratör i projektet. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-03-01 
 
Jäv 
 
Inga-Britt Karlsson, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en kort lägesrapport i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01: 
  
att finansiera 500 000 kronor per år under två år till projektet för att tillskapa  
     ersättningsjobb samt 
 
att anlita Möre ResursCentrum som administratör i projektet. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att finansiering anslås genom ett tilläggsanslag som belastar finans- 
     förvaltningen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-03-28 
 
Jäv 
 
Inga-Britt Karlsson, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 22/11, Samarbetsprojekt gällande Faurecia 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att finansiering anslås genom ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen som belastar finans- 
     förvaltningen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KF § 23/11 
KS § 57/11 
AU § 45/11   11/KS0050 
Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alkoholhandläggare Eric Sandell föreslår att avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt 
Alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel förändras. Avgifterna är 
kopplade till basbeloppet. 
 
Förslag till Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om receptfria läkemedel föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-01-26 § 11 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta reviderade avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt  
    alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
-----   
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 24/11 
KF § 37/11 
AU § 18/11   11/KS0036 
Revidering av arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C initierar frågan gällande arvode för icke tjänstgörande 
ersättare utsedda av kommunfullmäktige som är icke tjänst- görande ersättare vid 
kommunförbundens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillämpa samma regler som Torsås kommun använder för icke tjänstgörande  
     ersättare, när ledamot utsedd av kommunfullmäktige är icke tjänstgörande  
     ersättare vid kommunförbundens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att där inga arvoden utgår för icke tjänstgörande ledamöter som utsetts av  
     kommunfullmäktige i kommunens samtliga kommunalförbund tillämpas  
     samma regler som i Torsås kommun för icke tjänstgörande ersättare, halv  
     ersättning samt milersättning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-03-28 
 
Håkan Algotsson, C påtalar att i arvodesreglementet antaget 2010-04-21 står det i 6 § att 
förtroendevalda har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på sätt som 
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 1. I bilagan framgår att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden utgår arvode med 250 kronor oavsett sammanträdets längd och oavsett 
tidigare sammanträden under dagen. Uppräknat grundarvode för 2011 är 270 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att där inga arvoden utgår för icke tjänstgörande ledamöter som utsetts av  
     kommunfullmäktige i kommunens samtliga kommunalförbund tillämpas  
     samma regler som i Torsås kommun för icke tjänstgörande ersättare, halv  
     ersättning samt milersättning, 
 
att i bilaga 1 ta bort Vid kommunfullmäktiges sammanträden utgår arvode med 250 kronor oavsett  
     sammanträdets längd och oavsett tidigare sammanträden under dagen. 
-----  
Sändlista 
Nämndssekreterarna, Personalavdelningen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 25/11 
KS § 58/11 
AU § 46/11   11/KS0045 
Revidering av Säkerhetspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. Ett 
dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av verksamheten och 
byggnader har brister i det byggnadstekniska brand- skyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslår därför en revidering av 
säkerhetspolicyn där följande punkter införs 
 
Brandskydd 
 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst överensstämma med 

räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- följning sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad Säkerhetspolicy. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera säkerhetspolicyn för en översyn av hela dokumentet. 
-----   
Sändlista Säkerhetssamordnare 
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KF § 26/11 
KS § 51/11 
AU § 31/11   11/KS0039 
Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-01-20 § 14 med följande tillägg i bygg- och 
miljönämndens reglemente: 
 
• Fullgöra de uppgifter som rör ansvar och arbete med ajourhållning av BALK 

(byggnader, adresser och lägenheter med kartstöd). 
• Fullgöra de uppgifter som rör registrering enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
• Fullgöra de uppgifter som rör bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om 

bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte  
     tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt 
 
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden kompletterar reglementet med, att inte  
     tjänstgörande ersättare har rätt att medverka även i arbetsutskottet samt 
 
att därefter anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera reglementet till bygg- och miljönämnden för ny revidering med anledning  
     av nya regler i plan- och bygglagen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 27/11 
KS § 29/11 
AU § 9/11  10/KS0235 
VA-utredning Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP i Karlskrona har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en VA-
utredning inklusive kalkyl för ny spill- och vattenledning längs den enskilda vägen till 
Gunnarstorp, norrut från Djursvik. 
 
Utbyggnad av ny spill- och vattenledning för fyra befintliga fastigheter är kostnadsberäknad 
till 650 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 114 att föreslå kommunfullmäktige att ej utvidga 
verksamhetsområdet i Djursvik norrut på Gunnarstorpsvägen eftersom 100 procent 
kostnadstäckning ej kommer att uppnås med anslutning av de fyra befintliga fastigheterna.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ej utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Djursvik norrut  
     längs Gunnarstorpsvägen. 
-----  
Sändlista 
Teknisk nämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 28/11 
VB § 2/11   10/KS0193 
Förslag till vice ordförande i revisionen 
 
Valberedningen föreslår 2011-03-28 kommunfullmäktige besluta utse 
 
Ronny Ramberg, C som vice ordförande för revisionen, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt valberedningens förslag.  
-----   
Sändlista 
Ronny Ramberg, C  
Personalavdelningen 
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KF § 29/11 
VB § 3/11   11/KS0061 
Förslag till ersättare i bildningsnämnden  
 
Anna Holgersson, FP avsäger sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår 2011-03-28 kommunfullmäktige besluta utse 
 
Marita Andersson, FP  
Bofinksgatan 10 
385 32 Torsås 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt valberedningens förslag.  
-----   
Sändlista 
Marita Andersson, FP 
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 30/11   11/KS0062 
Interpellation gällande barnomsorgslokaler i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jan-Åke Ehrnborg, MP, ställd interpellation till före detta bildningsnämnds-
ordförande Sören Bondesson med flera beslutande, angående eventuella blivande 
barnomsorgslokaler i Gullabo stationshus och bibliotek. 
 
1. Finns det någon kostnadsberäkning gjord eller får det kosta hur mycket som helst att 

åtgärda och bygga till dessa objekt samt att gräva om delar av Gullabo skolgård till 
lekgård och om det finns. Varför? 

 
2. Minst 8 fritidsbarn har slutat sista året på grund av att kommunen enligt föräldrarnas 

åsikter inte skött sina åtagande. Vissa föräldrar synkroniserar sina arbetsscheman med 
varandra och sina föräldrar för att få barnomsorgen att fungera. Vet ni om förslaget 
innebär att det kommer att gå att genomföra pedagogisk verksamhet och om 
personalen klarar att ge barnen och deras föräldrar den trygghet man kan kräva av 
kommunen så att dessa barn kan återkomma? Vet ni vad detta kostar kommunen i 
inkomst under detta år? 

 
3. Har någon av er kontrollerat om detta projekt går att genomföra eller förlitar ni er helt 

på tjänstemannauppgifter? Förslaget är ju kontroversiellt och lekgården är ju lermark. 
 

4. Har någon av er kontrollerat om projektet följer AMV och Skolverkets lagar och 
paragrafer eller kommer kommunen även i fortsättningen att bli jagade av 
myndigheterna? 

 
5. 24 stycken barn är för närvarande inskrivna på fritids. Närvaron skiftar. Förra veckan 

var det 16 – 18 barn varje dag. Biblioteket är cirka 4 x 12 meter + en liten hall och 
toalett. Har någon bildningsnämndsledamot frågat fritidspersonal om det kommer att 
fungera med upp till 24 barn på denna yta? Vad säger lagen? Ljudnivån? 

 
6. Vågar någon av er föreslå att Johnny Kullberg på Torsås Fastighets AB kontrollerar om 

det går att flytta in barnomsorgen i Gullabo Prästgård till höstterminens början för att 
få en permanent lösning på detta problem, då det nu visat sig att dennes kostnader inte 
står i paritet till vad Torsås Fastighets AB och WSP tidigare angett utan visat sig bli 
avsevärt mindre? Johnny Kullberg är en före detta byggherre som är nyanställd och 
kompetent att bedöma såna här frågor. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellation inte kan väckas eftersom en ersättare bara får väcka interpellationen när  
     ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde (enligt kommunfullmäktiges  
     arbetsordning reviderad 2007-06-12). 
-----  
Sändlista: Jan-Åke Ehrnborg, MP  
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KF § 31/11 
KS § 32/11 
AU § 13/11 
AU § 334/10 
KF § 110/10   10/KS0191 
Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, kostpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Roger Isberg, Bergkvara att bildningsnämnden ser över 
helheten i Torskolans matsal i samband med renovering av köket samt tar fram en 
kostpolicy för hela Torsås kommuns kostverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2010-10-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 120 att ställa sig positiv till Roger Isberg 
medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 31/11, Medborgarförslag - Översyn av Torskolans matsal, 
kostpolicy 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, 
 
att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en  
     kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----   
Sändlista 
Roger Isberg, Bergkvara 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
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KF § 32/11   11/KS0044 
Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande omfördelning av 
medel gällande miljöpris 2009 – 2010. 
 
Något miljöpris har inte delats ut 2009 eller 2010. Jan-Erik föreslår att pengarna som inte 
delats ut till miljöpris går till personalen på Gullabo förskola som arbetet under usla för- 
hållande på grund av att politikerna inte tagit något samhällsansvar. En del av summan kan 
användas till någon bussutflykt för personalen och barnen till våren eller sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 33/11 
KS § 28/11 
AU § 7/11 
AU § 361/10   10/KS0207 
Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse i Torsås 
kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- Coopers i 
uppdrag att göra en granskning av Va-ledningsnätets underhåll och förnyelse. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Vatten och avloppsledningsnätets underhåll och 
förnyelse i Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att planering och genomförande av underhåll och förnyelse av 
VA-ledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. Det baseras på att 
det saknas planer över underhåll och förnyelse av ledningsnätet samt saneringsplaner. 
 
De rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet kartläggs i sin 
helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. Vidare bör driftstörningar 
dokumenteras systematiskt och användas som underlag för planering. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-12-30. Rapporten lämnas 
för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2010-11-08: 
 

att inhämta tekniska nämndens svar på revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Tekniska nämnden har 2010-12-15 § 128 antagit förslag till svar på revisionsrapporten och 
översänt det till revisorerna. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 33/11, Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 2011-03-28 
 
Ronny Ramberg, C, förtroendevald revisor redovisar revisorernas bedömning och 
rekommendationer. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att en återrapportering av ärendet ska ske till 
kommunfullmäktige om ett år. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V tilläggs-
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden samt 
 
att en återrapportering av ärendet ska ske till kommunfullmäktige om ett år. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Ronny Ramberg, förtroendevald revisor 
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KF § 34/11   09/KS0153 
Informationsärende – Förvaltningsrättens dom 2010-12-16 gällande 
bibliotekslokal  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningsrättens dom 2010-12-16 föreligger gällande Torsås kommuns beslut i 
kommunfullmäktige 2010-04-21 § 46 att uppdra åt Torsås Fastighets AB att tillsammans 
med bildningsnämnden projektera och genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KF § 35/11 
KS § 53/11 
AU § 33/11 
AU § 104/10   10/KS0082 
Begärd information, vindkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), genom EU-dom är likställd sakägare enligt 
Miljöbalken, begär svar från kommunfullmäktige på frågor gällande vindkraftverk. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23: 
 

att låta bygg- och miljönämnden formulera ett förslag till svar på skrivelsen,  
 
att svaret redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-02-08 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-01-20 § 7 att godkänna miljöinspektör Hanna 
Gustafssons upprättade svar på skrivelse och översända till kommun- styrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna miljöinspektör Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelsen 
     och översända den till Föreningen Svenskt Landskapsskydd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna miljöinspektör Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelsen 
     och översända den till Föreningen Svenskt Landskapsskydd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna miljöinspektör Hanna Gustafssons upprättade svar på skrivelsen 
     och översända den till Föreningen Svenskt Landskapsskydd. 
-----  
Sändlista 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
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KF § 36/11   11/KS0078 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
sporthallsbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S ställd interpellation till bildningsnämndens ordförande Irma 
Folkesson, C, gällande sporthallsbyggnad. 
 
I Torsås-Posten 2011-03-04 har Irma Folkesson, C skrivit om skolans stora utmaningar. 
Irma belyser det renoveringsbehov som finns på Torskolan och som absolut måste 
åtgärdas. Enligt Irmas uppfattning måste sporthallsbygget stå tillbaks för att renovera 
Torskolan och att beslutet om sporthallsbygget drevs igenom av tidigare majoritet för då 
handlade det om att vinna valet. 
 
Rolands Swedestam, S frågor: 
 
1. Vilken avvikande mening hade du Irma Folkesson och Centerpartiet när beslutet om 

sporthallsbygget togs i kommunfullmäktige före valet 2010? 
 
2. Har du Irma Folkesson ändrat uppfattning i sporthallsfrågan efter valet? 
 
Irma Folkessons, C svar på interpellationen: 
 
Först vill jag bara tala om hur mycket vi i Centerpartiet gläds över att även socialdemokrater 
läser Torsås-Posten. 
 

1. När beslutet togs hade vi ingen avvikande mening. Men nu vet vi att det inte var  
finansierat ej heller fanns någon plan för hur Bildningsnämnden skulle klara den  
högre hyreskostnaden som bygget innebär. 
 

2. Där kan jag svara både ja och nej.  Se föregående svar. Sporthallsbygget får komma i 
andra hand nu är det skolan som har högsta prioritet. Beroende på att det är en 
arbetsplats både för elever, lärare och annan personal i skolan. Vi i Alliansen i 
Bildningsnämnden har diskuterat detta ingående och är alla (ordinarie och ersättare) av 
samma mening, skolans renovering måste komma i första hand. 

 
Enligt Håkan Algotsson, C var sporthallsutbyggnaden ett valfläsk. Men nu måste vi ta fram 
en samlad kostnadsbild vad gäller skolan, sporthallen och var biblioteket ska ligga. Även 
lokalhyran för bildningsnämnden måste utredas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att svaret noteras. 
-----  
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KF § 37/11   11/KS0088 
Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lena Gustafsson, V hemställer i en motion att enkla frågor, interpellationer och 
motioner ska ligga först på kommunfullmäktiges dagordning. 
 
I Torsås kommun avslutas alltid kommunfullmäktiges dagordning med enkla frågor, 
interpellationer och motioner. Vänsterpartiets förslag är att dess ska ligga först på 
dagordningen. 
 
Detta ska öka allmänhetens intresse och engagemang samt även göra att större utrymme 
ges i lokaltidningarna för frågorna. 
 
Vid fullmäktigesammanträden med få ärende finns utrymme för att fördjupa kunskaper och 
information rörande speciella teman, exempelvis äldreomsorg eller folkhälsopolitiska 
frågor. 
 
Ett annat förslag är att information om kommunens reglementen och delegations- 
ordningar vid det politiska nämnds- och styrelsearbete kunde ske i samband med 
fullmäktigesammanträde. Detta alternativ skulle vara betydligt billigare än att anordna en 
heldag med inhyrda konsulter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 38/11     
Avslutning 
 
Ett stort tack till klass 9 B som ordnade kaffe och frallor till ledamöterna, tjänstemännen 
och åhörarna. 
-----  
 


