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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2011-09-08, 08.30 – 10.00       
  
Beslutande Sten Bondesson, C, ordförande 
 Christer Söderholm, KD 
 Sören Bondesson, S  
 Marie Jansson, KD  
 Irma Folkesson, C  
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Marie Jansson, KD 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-09-09       
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 102 - 107 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Marie Jansson       
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2011-09-08   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-09-12 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-10-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 102 - 107     
 

§ 102 Förslag på utdelning från Syskonen Johanssons Stipendiefond 

§ 103 Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige 

§ 104 Budgetsammanträde i november 2011 

§ 105 Decembersammanträde 2011  

§ 106 Dagordning för kommunfullmäktige 

§ 107 Kommunfullmäktiges sammanträde 2012      
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KF § 102/11 11/KS0014 
Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fondutdelningen ur Syskonen Johanssons Stipendiefond för 2011 är 120 913 kronor. 
 
För att inte bli skatteskyldiga måste det tas ut 97 000 kronor före november månads utgång 
2011. 
 
Ordförande Sten Bondesson, C överlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde  
2011-06-13, stipendium om 40 000 kronor.  
 
Övriga utgifter som tillkommit är annonskostnader. 
 
Detta innebär att cirka 46 800 kronor måste tas ut för att kommunen inte ska bli 
skatteskyldiga. 
 
Fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning av ungdom över 18 år 
bosatta i Torsås nuvarande kommun. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och 

med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om 

synnerliga skäl föreligger. 
 
Olika förslag på utdelning framkom vid dagens sammanträde. 
 
• Annonsera igen 
• Avgångsklass gymnasiet 3:e året 
• Volontärer 
• Föreningslivet 
• Årskurs nio, Torskolan för en resa till koncentrationsläger i Polen. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 102/11, Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 
2011 
 
Kommunfullmäktiges presidium/fondkommittén föreslår: 
 
att överlämna cirka 50 000 kronor till årskurs nio för att eventuellt kunna göra en resa till  
     koncentrationsläger i Polen. 
 
Beslutet stöds av punkt 6 att Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att 
utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger.      
-----  
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KF § 103/11 11/KS0001 
Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare har kommunfullmäktiges sammanträde förlagts till Torskolans matsal, där 
personalen har ordnat med fika till ledamöter, tjänstemän och åhörare.  
 
Under ombyggnadstiden flyttas sammanträdet till biografen i Torsås, där bland annat 
årskurs nio i Torskolan samt orienteringsklubben ordnat fika. 
 
Nu är matsalen ombyggd och klar. Ordförande Sten Bondesson, C informerar om att 
personalen har ingen möjlighet att ordna med fika till sammanträdet. 
 
I den lokal som kommunfullmäktige behöver ska finnas fast data och kanon, utrymme för 
åhörare samt plats för att gemensamt kunna fika.  
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
 
att Christer Söderholm, KD uppdras att se om möjlighet finns att hyra Missionskyrkan, 
 
att tillsvidare fortsätta med sammanträdena i biografen, Torsås. 
----- 
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KF § 104/11 11/KS0001 
Budgetsammanträde i november 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 18.00. 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 i stället börjar klockan 17.00. 
----- 
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KF § 105/11 11/KS0001 
Decembersammanträde 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utdelning av hedersgåvor/avtackning av kommunfullmäktigeledamöter som avgår under 
2011 sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
 
Förslag framkom att utdelningen av hedersgåvor/avtackning av ledamöter i stället läggs en 
annan kväll antingen innan fullmäktigesammanträdet eller efter. 
 
Alternativa förslag på lokal för decembersammanträdet: 
 
• Torskolans matsal (anbud catering)  
• Ta in anbud från Möre Hotell, Dalskärs Sjökrog och Gullabo Värdshus 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
 
att decembersammanträdet 2011 läggs under två kvällar, en kväll för sammanträdet och en  
     kväll för avtackningar. 
----- 
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KF § 106/11 12/KS0001 
Dagordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på olika ärende som kommunfullmäktiges dagordningen kan kompletteras med  
 
• Olika teman 
• Information från ledamöter som tilldelas olika uppdrag av kommunfullmäktige, till 

exempel begravningsombud, vigselförrättare, nämndemän med mera 
• Information från kommunens bolag/förbund 
• Information från kommunens nämnder/förvaltningar 
• Information från myndigheter 
• Diskussionsmöte   
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträdet 2012,  
     boka in datum för olika aktiviteter enligt ovanstående förslag. 
----- 
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KF § 107/11 12/KS0001 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål föreligger från ekonomiavdelningen att flytta kommunstyrelsens sammanträde 
till sista veckan varje månad. 
 
Om sammanträdet flyttas kan ledamöterna få en aktuell budgetuppföljning från nämnderna 
som redovisas direkt till kommunstyrelsen. För att budgetuppföljningen ska vara godkänd 
av respektive nämnd innan redovisning i kommunstyrelsen måste nämnderna utgå från 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum när de sätter sina datum för sammanträde. 
 
Om detta godkänns innebär det att kommunfullmäktige får flytta sina sammanträden minst 
fjorton dagar efter kommunstyrelsens sammanträde, som då kommer att infalla tredje 
veckan varje månad. 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
 
att se över möjligheten att eventuellt flytta sammanträdena under 2012. 
----- 
 


