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Plats och tid Torskolans matsal, 2011-09-26, 18.30 – 21.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera  Linda Eriksson, C och Roger Isberg, S      
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-09-29  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 108 - 136 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Linda Eriksson                                   Roger Isberg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2011-09-26    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-09-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-10-21 

    
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       

Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja       

Sten Bondesson, C, ordförande Ja       

Marie Jansson, KD Ja       

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Ja  
Peter Ludvigsson, S Nej Britt-Marie Swedestam, S 
Anita Borg, C Nej Maria Karlsson, C 
Lars Sjöholm, MP Nej Jan-Åke Ehrnborg, MP 
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 Nej       

Lena Gustafsson, V Ja  
Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Ja       

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 Jörgen Johansson, C 
Hans Larsson, S  Ja   
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Lars Persson, säkerhetssamordnare 108 
Stan Ways, samhällsbyggnadsförvaltningen 115 
Tuve Lindström, Naturvårdsingenjörerna AB 115 
Per Lindberg, personalchef 116 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 108 - 136     
 
§ 108 Information, Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
§ 109 – 114 Avsägelse politiska uppdrag 
§ 115 Redovisning av vattenvårdsprojektering Grisbäckens avrinningsområde 
§ 116 Redovisning av avtal gällande pedagogisk omsorg på obekväm tid 
§ 117 Allmänhetens frågestund 
§ 118 - 122 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011 
§ 123 Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
§ 124 Uppsägning av avtal, Skäppevik 
§ 125 Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av kollektivtrafiken 
§ 126 Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
§ 127 Skrivelse gällande VA-taxor 
§ 128 Redovisning av medborgarförslag 
§ 129 Redovisning av motioner 
§ 130 Medborgarförslag – Namnförslag på vägen ner till Torshammar 
§ 131 Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
§ 132 Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik och  
 Bergkvara 
§ 133 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
§ 134 Motion – Gullabo Prästgård 
§ 135 Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
§ 136 Syskonen Johanssons Stipendiefond 2011 
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KF § 108/11 11/KS0010 
Information, Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson informerar kort om Styrel – inriktning för prioritering 
av elanvändare, ärende 11 på föredragningslistan. 
-----  
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KF § 109/11 11/KS0164 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet      
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-09-14 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Margaretha Johnsson, TP från och med 2011-09-14 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Lyn Lundgren 
Råbäcksmåla 105 
385 96 Gullabo 
 
Till ersättare i socialnämnden förslår Torsåspartiet   
 
Lennart Johnsson 
Båtsmansgatan 5 
385 41 Bergkvara 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Lennart Johnsson, TP som ersättare i socialnämnden efter avgående ledamot  
     Margaretha Johnsson, TP.      
-----  
Sändlista 
Lyn Lundgren, TP 
Lennart Johnsson, TP 
Socialnämnden 
Löneavdelningen 
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KF § 110/11 10/KS0188 

Avsägelse politiska uppdrag, Torsåspartiet                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Lyn Lundgren, TP avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Lyn Lundgren, TP beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Lyn Lundgren, TP 
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KF § 111/11 11/KS0152 
Ny ordinarie ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige, 

Torsåspartiet                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-09-14 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter 
avgående ledamot Kerstin Ahlberg, TP från och med 2011-09-14 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ledamot 
 
Roger Pettersson, TP 
Gunnilkroka 22 
385 32 Torsås 
 
Ny ersättare 
 
Lars Carlson, TP 
Djursviksvägen 31 
385 97 Söderåkra 
 
Till ersättare i bygg- och miljönämnden förslår Torsåspartiet  
 
Bengt Rydahl, TP 
Skomakarvägen 4 
385 97 Söderåkra 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Bengt Rydahl, TP som ersättare i bygg- och miljönämnden efter avgående ledamot  

     Kerstin Ahlberg, TP.      
-----  
Sändlista 
Kerstin Ahlberg, TP 
Roger Pettersson, TP 
Lars Carlson, TP 
Bengt Rydahl, TP 
Bygg- och miljönämnden 
Löneavdelningen 
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KF § 112/11 11/KS0189 

Avsägelse politiska uppdrag, Torsåspartiet                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson, TP avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Lars Carlson, TP beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Lars Carlson, TP 
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KF § 113/11 11/KS0171 
Ny ordinarie ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige, 

Moderaterna                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-09-14 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avlidna 
ledamot Yngve Brink, M från och med 2011-09-14 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Britt-Marie Östman, M 
Storgatan 73 
385 42 Bergkvara 
-----  
Sändlista 
Britt-Marie Östman, M 
Löneavdelningen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-09-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 114/11 11/KS0190 

Avsägelse politiska uppdrag, Moderaterna                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Britt-Marie Östman, M avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Britt-Marie Östman, M beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Britt-Marie Östman, M  
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KF § 115/11 11/KS0006 
Redovisning av vattenvårdsprojektering Grisbäckens avrinningsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stan Ways lämnar en kort redovisning om projekt Moment. 
 
Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB presenterar åtgärderna i projektet 
Grisbäcken. 
 
Syftet med projektet är att långsiktigt minska belastningen på Kalmarsund och Östersjön 
samt att långsiktigt förbättra det biologiska livet i Grisbäcken. 
 
Varför man gör det är att näringsläckaget runt Östersjön ger stora skador på havsmiljön 
exempel algblomning, minskande fiskbestånd. Grisbäckens biologiska tillstånd är väldigt 
skadat genom 100 års utdikning, rätning av vattendraget, utrensning av sten, utdikning av 
våtmarkerna med mera. 
 
För att lyckas med detta gäller att man har en stark organisation med god förankring, nära 
samarbete med markägare samt en dialog med Länsstyrelsen kring åtgärder och 
finansiering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
----- 
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KF § 116/11 11/KS0170 
Redovisning av avtal gällande pedagogisk omsorg på obekväm tid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 151 att bjuda in personalchef Per Lindberg till 
kommunfullmäktige 2011-06-13 för en redovisning av det avtal som upprättats med 
Kommunal gällande pedagogisk omsorg på obekväm tid. 
 
Personalchef Per Lindberg redovisar två avtal som reglerar jour. 
 
Jouravtal i Allmänna bestämmelser 
 
Personal som utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på 
arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbetet. Jourersättning per timme. 
Ersättning för kvalificerad övertid vid aktivt arbete. 
 
Bilaga J Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal 
 
Arbetstagare särskilt anställda för jourtjänstgöring nattetid. Fast ersättning oberoende av 
hur mycket man behöver gå i aktivt arbete. För- och efterarbete ingår i arbetsskyldigheten. 
 
Eftersom den aktuella jouren inom nattbarnomsorgen inte ska läggas ut på personal utöver 
ordinarie schema så faller de vanligt jourbestämmelserna. Det handlar här om en person 
som vid behov ska gå in och ta jouren vissa på förhand ej bestämda nätter. Alltså en person 
särskilt anställd för jourtjänstgöring nattetid (Bilaga J). 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
----- 
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KF § 117/11 11/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson, Djursvik frågar om de sammanträffande som föregående kommunchefer har 
haft med samhällsföreningar/byalag kommer att återupptas? 
 
Håkan Algotsson, C anser att det är bra att utveckla en dialog med föreningarna och 
ambitionen är att få igång dessa möten igen. 
 
Landsbygdskonferens i Emmaboda är den 19 – 20 oktober 2011. Förut blev en till två 
personer från samhällsföreningar/byalag inbjudna av kommunen. Lars Carlson, Djursvik 
frågar om intresse finns från kommunens sida att ge föreningarna stöd för att kunna 
medverka i konferensen? 
 
Håkan Algotsson, C svarar att det har inte diskuterats om att gå ut med en allmän inbjudan 
till konferensen. 
 
Lars Carlson, Djursvik frågar om kommunen kommer att ta tag i halkbekämpningen på 
våra lokala vägar? 
 
Pär Larsson, C ordförande i tekniska nämnden säger att ambitionen är att förbättra 
halkbekämpningen på våra vägar. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-09-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 118/11 
KS § 246/11 
AU § 292/11  11/KS0160 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Bostads AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 119/11 
KS § 247/11 
AU § 293/11  11/KS0161 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Torsås Fastighets AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2011-01-01 –  
     2011-06-30. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 120/11 
KS § 248/11 
AU § 294/11 
AU § 250/11   11/KS0162 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett med 
företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte särskilt ljus. 
Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan eventuellt bli nödvändigt 
med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås  
     Fjärrvärmenät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för  
     godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
-----  
Sändlista 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 121/11 
KS § 249/11 
AU § 295/11 
AU § 250/11   11/KS0163 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.  
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att överläggningar har skett med 
företrädare för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och där är situationen inte särskilt ljus. 
Trafiken är inte av större omfattning och man befarar att det kan eventuellt bli nödvändigt 
med ett nytt ägartillskott under året. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att delårsbokslutet för kommunens samtliga bolag återkommer samt 
 
att informationen gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås 
     Fjärrvärmenät AB noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen 2011-09-19 för  
     godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s  delårsbokslut för perioden  
     2011-01-01 – 2011-06-30.  
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 122/11 
KS § 210/11 
AU § 249/11   11/KS0013 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2011  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2011 med 
helårsprognos. 
 
Delårsresultatet visar ett överskott på 5,1 mkr, vilket är en minskning med 0,4 mkr jämfört 
med motsvarande period förra året. Förklaras med bättre skatte- intäkter och finansnetto 
samt mindre pensionskostnader och avskrivningar än budgeterat. 
 
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 9,3 mkr, vilket är en ökning med 6,6 mkr jämfört 
med januari – juni 2010. 
 
Nettolåneskulden uppgår till 78,4 mkr. Låneskulden har ökat med 24,7 mkr sedan årsskiftet 
och förklaras med investeringsutgifter till VA-utbyggnad söder om Bergkvara.  
 
Viktiga händelser under perioden är samarbetsprojektet mellan Faurecia, Torsås kommun 
och Regionförbundet i Kalmar för att underlätta och stödja omställningen i samband med 
nedläggningen av företagets produktion i Torsås, beslut om att påbörja planering och 
genomförande av en etappvis renovering av Torskolan samt rekrytering av nya 
förvaltningschefer. 
 
Årsprognosen pekar på ett positivt resultat 2,1 mkr, vilket är 2,1 mkr bättre än budget. 
Avvikelsen berör främst på ökade skatteintäkter, justering av periodiserad fastighetsavgift 
avseende 2009, bättre finansnetto samt mindre pensionskostnader och avskrivningar än 
budgeterats. Nämnderna lämnar ett totalt budgetunderskott på 6 mkr. Årsprognosen för 
nettoinvesteringar beräknas till 31,3 mkr, vilket i så fall ska innebära en positiv 
budgetavvikelse på 11,2 mkr. I prognosen ingår att investeringsbudget för ny ledningsplats 
och förbifart Torsås ej kommer att utnyttjas under året. 
 
Årsprognosen för nettolåneskulden är 78,4 mkr, vilket i så fall är en ökning med 24,7 mkr 
jämfört med bokslut 2010. 
 
Inga synpunkter framkom på delårsrapportens utformning. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 122/11, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 
2011  
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att den senaste tidens finansiella oro har föranlett 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti 2011 att revidera ned prognosen för 
nästa års ekonomiska tillväxt. Läget på den svenska arbetsmarknaden försvagas därmed, 
vilket är det främsta förklaringen till att SKL reviderar ner sin prognos för gällande ökning 
av det kommunala skatte- underlaget nästa år från 4,2 till 3,3 procent. Kommunernas 
skatteintäkter beräknas nu bli 3 miljarder kronor lägre än vad som prognostiserades i maj. 
 
Enligt prognosen som SKL presenterade i augusti kan Torsås räkna med tre miljoner 
mindre i skatteintäkter jämfört med prognosen i maj i år. Totalt innebär det en minskning 
på 700 000 kronor. Att minskning blir så beror på att Torsås kommun gynnats av en ny 
beräkning av LSS-utjämningen. Men fördjupas den ekonomiska krisen kan det bli tal om 
mer påtagliga besparingar i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-06 bjuda in socialchef Ninna  
     Melin och IFO-chef Anna Flink för en redovisning av socialnämndens  
     delårsrapport.  
 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-09-06 
 
Socialchef Ninna Melin och IFO-chef Anna Flink lämnar en kort redovisning av 
socialnämndens delårsrapport.  
 
Socialnämndens budget visar på ett underskott på 3,9 mkr.  
 
Ökade kostnader för försörjningsstöd, utredningskostnader inom IFO samt att 
budgeterade sparbetinget inte fullt ut kommer att nås under 2011 beräknas överskrida 
budgeten med 7,3 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06: 
 
att överlämna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2011 till de  
     förtroendevalda revisorerna för granskning.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/11, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 
2011  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2011. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Lars Carlson, förtroendevald revisor redovisar syftet med granskningen avseende 
delårsrapport 2011. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 30 
juni 2011. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och 
mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetas av PwC. 
 
Revisorerna bedömer 
 
• att delårsrapporten inte fullt ut är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed. Rapporten ska kompletteras med bland annat uppgifter om de 
kommunala bolagens resultat och ställning, utförligare personalekonomisk redovisning 
samt slutsats och analys av måluppfyllelsen, kommunens ekonomiska ställning och 
kommentarer avseende balanskravet, 

• att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och 
ställning per den 30 juni. Redovisningsprinciperna är huvudsakligen samma som i 
årsredovisningen, 

• att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål som 
kommunfullmäktige beslutat. Ett av två mål bedöms uppfyllas vid årsbokslutet. Målet 
att begränsa nettokostnader till högst 98 procent av skatteintäkterna och kommunal 
utjämning avviker enligt prognosen mot målet med 5,4 mkr, 

• att någon bedömning av kommunens möjligheter att nå de verksamhetsmässiga målen 
då fullmäktige inte beslutat om några mål för år 2011, 

• att resultatet i årsprognosen (2,1 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för räken- 
skapsåret, 

• att delårsrapporten i huvudsak uppfyller syftet med att ge fullmäktige underlag för 
styrning, ledning och kontroll av den kommunala verksamheten. 

 
Det är väsentligt att delårsrapporten utvecklas för att uppfylla lagens krav och god 
redovisningssed. 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/11, Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 
2011  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera utlåtande avseende delårsrapport 2011 samt 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2011. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichef Kent Frost 
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KF § 123/11 
KS § 245/11 
AU § 284/11   
KS § 223/11 
AU § 262/11 
KS § 197/11 
AU § 212/11 11/KS0146 

Kommunal hjälpmedelsförsörjning                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 200 att Avtal om service hjälpmedel med mera 
sägs upp innan 2010-12-31 samt uppdra åt Primärkommunala nämnden tar fram ett förslag 
till kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjning i länets kommuner. 
 
Kalmar läns kommuner avser bilda en gemensam nämnd för hjälpmedels- försörjning och 
Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden. Omsorgsförvaltningen 
i Kalmar kommun blir arbetsgivare för den personal som anställs för kommunernas 
gemensamma hjälpmedelsenhet. 
 
Kommunerna äger och finansierar hjälpmedelsenheten. Hjälpmedelsenheten fördelas 
proportionerligt mellan kommunerna baserad på nyckeltal per invånare. 
 
Agneta Karlsson, MAR informerar om Torsås kommuns framtida hjälpmedels- försörjning. 
 
Hjälpmedelsverksamheten i Torsås har satsat på inköp av nya hjälp medel. Detta har 
minskat kostnader för reparation och användning av tekniker. Kommunen har egen 
tekniker som reparerar inköpta hjälpmedel men även hanterar sängleveranser. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-21: 
 
att inte ställa sig bakom förslaget, utan först undersöka möjligheten att driva  
     verksamheten i egen regi. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-08-09 
 
Avtal, verksamhetsbeskrivning, överenskommelse om delaktighet i upphandling och 
sortimentsgruppsarbete, överenskommelse om särskilda villkor för verksamhetsåret 2012, 
reglemente samt budget 2012 om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet föreligger 
från Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Primärkommunala nämndens protokoll 2011-06-30 § 30 föreligger. Håkan Algotsson 
framför genom protokollsanteckning att det i Torsås finns vissa tveksamheter kring 
upplägget och är därför inte beredd att vid Primär-kommunala nämndens sammanträde 
ställa sig bakom förslaget till beslut.  
 
Ärendet kommer att behandlas i Torsås kommunfullmäktige i september 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att informationen noteras till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer för beslut i september 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
är ärendet färdigberett tas det upp vid kommunstyrelsens sammanträde  
2011-09-06 annars tas det upp vid kommunstyrelsens extra samman- 
träde 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2011-09-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
MAR Agnetha Karlsson lämnar en redovisning över alternativen samverkan med övriga 
kommuner eller driva i egen regi. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att ekonomikontoret uppdras att ta fram underlaget för 21 433 772 kronor som  
     är skillnad mot nuvarande kostnad enligt bilaga 5 budget år 2012, 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen 2011-09-19. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-09-19: 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C sammanfattar från Primärkommunala nämndens 
sammanträde 2011-09-15. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Kommunen samverkar om hjälpmedelsförsörjning med kommunalt ägande som 
utgångspunkt och bas. 
 
En länsövergripande Hjälpmedelsenhet för avancerade hjälpmedel och specifika 
kompetenser. 
 
Kommunala basförråd kvarstår och modifieras efter lokala förutsättningar. 
 
Kommunerna kommer att samverka om: 
 
• avancerade hjälpmedel 
• upphandling 
• recirkulation 
• reservdelar 
• policy – riktlinjer 
• utbildning 
• lagerplats/logistik. 

 
Beräknad uppskattad kostnad för kommunernas gemensamma hjälpmedels-enhet 
27 559 553 kronor.  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, C vill att kommunen 
driver det i egen regi. 
 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare tillika socialnämndens ordförande vill att 
kommunen driver det i egen regi. Det finns ett problem och det är den konflikt som finns 
mellan cheferna. 
 
Marcus Johansson, C vill ha anteckna till protokollet sin avvikande uppfattning när det 
gäller att driva det i egen regi. 
 
Yrkande och proposition 
 
Eva-Kristina Berg, C yrkar bifall till att driva hjälpmedelsförsörjningen i egen regi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Eva-Kristina Bergs, C yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/11, Kommunal hjälpmedelsförsörjning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avstå från att medverka i den gemensamma kommunala hjälpmedels-  
     försörjning och istället driva det i egen regi. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Yrkande och propositioner 
 
Marcus Johansson, C yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att avstå från att medverka 
i den gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjningen och istället driva det i egen regi.  
 
Marie Jansson, KD med instämmande av Roland Swedestam, S, Ewy Svensson, M, Henrik 
Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Algotsson, C tycker att det kan bli både spännande och intressant att driva den 
kommunala hjälpmedelsförsörjningen i egen regi. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marcus Johanssons, C avslagsyrkande och 
Marie Janssons, KD med fleras bifallsyrkande finnar han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Marie Janssons, KD med fleras yrkande att avstå från att medverka i den gemen-
samma kommunala hjälpmedelsförsörjning och istället driva det i egen regi. 
 
Reservation  
 
Marcus Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna beslut. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S yrkar tillägg med att 
verksamheten ska särredovisas så man lätt ska kunna följa upp verksamheten samt att en 
återrapportering ska ske till kommunfullmäktige ett år efter igångsättande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att medverka i den gemensamma kommunala hjälpmedels-  
     försörjning och istället driva det i egen regi, 
 
att verksamheten särredovisas så man lätt ska kunna följa upp verksamheten, 
 
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige ett år efter igångsättande. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län, Cecilia Nilsson, socialnämnden, ekonomikontoret
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KF § 124/11 
KS § 216/11 
AU § 229/11 
AU § 223/10   10/KS0149 
Uppsägning av avtal, Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun arrenderar sedan 1965-06-01 ett område på fastigheten Norra Kärr 1:2 
och 1:3 i anslutning till Skäppeviks badplats 
 
Avtalet löper på 25 år med förlängning i 25 år till om inte avtalet sägs upp av någondera av 
parterna senast 2013-05-31. Avtalet löper fram till och med 2015-05-31 med två års 
uppsägningstid. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 51 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att omgående säga upp arrendeavtalet med ägarna till fastigheten 
Norra Kärr 1:2 och 1:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att återemittera ärendet till tekniska nämnden för en tydligare redovisning av  
     innebörden av avtalet och tydligare karta över berört markområde samt 
 
att tekniska nämnden utreder om området fortsättningsvis ska tillhöra  
     kommunal badplats. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons utredning av ärendet. 
 
Innebörden av avtalet är att kommunen arrenderar markytor som endast får användas för 
fritidsändamål för allmänheten. Av senare kommunala beslut framgår det att 
fritidsändamålet till funktionen är badplats. 
 
Arrendeområdets gräns är markerat på till avtalet bilagd karta, den större yttre 
markerningen. Inom den inre mindre markerade ytan får nödvändiga fasta anläggningar 
lokaliseras till exempel parkeringsplats. 
 
Enligt avtalet ansvarar kommunen för skötsel avseende renhållning, allmän god skötsel och 
trafik- och parkeringsytor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 124/11, Uppsägning av avtal, Skäppevik 
 
Norra Kärrs stugförening har efter beslut i tekniska nämnden 2004-05-28 § 64 och 2009-
05-19 § 62 skötselavtal med tekniska nämnden avseende åtaganden i arrendeavtalet. Detta 
avtal löper till och med 2015-05-31, samma löptid som arrendeavtalet. Ersättning utgår 
med 12 500 kronor per år från och med 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-05-16 § 122 behovet av sanering av ej 
kommunala badplatser bland annat Skäppevik. 
 
Tekniska nämnden behandlade samma ärende 2006-06-19 § 87 och beslutade att 
badplatserna Fulvik, Badudden, Dalskär och Iglasjön från och med 2006 ska vara fullt 
utrustade kommunala badplatser. Vad avser Skäppevik ska den skötas enligt arrendeavtalet. 
 
Tekniska nämndens ställningstagande i frågan om uppsägning av arrendeavtalet är den att 
det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta markområde då avsikten 
genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en kommunal badplats. 
 
Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ändå finner det nödvändigt att utreda huruvida 
detta ska vara en kommunal badplats (betydligt högre drifts- kostnader) bör ändå det 25-
åriga arrendeavtalet sägas upp alternativt förhandlas om på grund av den långa löptiden. 
 
Dan Palmér har inkommit till kommunstyrelsen önskemål om att förhandla om 
kommunens arrende samt eget eventuellt avyttrande om strandstycke på Norra Kärr 1:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att säga upp arrendeavtalet eftersom det inte finns någon anledning för  
     kommunen att arrendera detta markområde då avsikten genom kommunala  
     beslut är att Skäppevik inte är en kommunal badplats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att säga upp arrendeavtalet eftersom det inte finns någon anledning för  
     kommunen att arrendera detta markområde då avsikten genom kommunala  
     beslut är att Skäppevik inte är en kommunal badplats. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 124/11, Uppsägning av avtal, Skäppevik 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att säga upp arrendeavtalet eftersom det inte finns någon anledning för  
     kommunen att arrendera detta markområde då avsikten genom kommunala  
     beslut är att Skäppevik inte är en kommunal badplats. 
-----  
Sändlista  
Dan Palmér, Rek + mb 
Tekniska nämnden 
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KF § 125/11 
KS § 228/11 
AU § 265/11   11/KS0086 
Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 januari 2012 blir Landstinget i Kalmar län ny trafikhuvudman för 
kollektivtrafiken i länet. Reformen finansieras via en skatteväxling på 41 öre. 
Eftersom effekterna av skatteväxlingen varierar stort mellan kommunerna behövs en 
mellankommunal utjämning, en ”strut”, under en övergångstid.  
 
”Strutens” längd har diskuterats vid flera tillfällen under våren. Diskussionerna har lett 
fram till att kommunerna i samband med KLT:s bolagsstämma  
2011-05-13 enats om att struten blir två år. 
 
Nytt beslut om ”strutens” längd kan fattas när man ser effekterna av det nya 
skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft 2013, men som ännu inte är beslutat av 
riksdagen. 
 
Ekonomichefen i Kalmar kommun har åtagit sig att administrera den 
mellankommunala utjämningen. 
 
Vid Primärkommunala nämndens sammanträde 2011-06-15 beslutade nämnden 
rekommendera kommunfullmäktige i länets kommuner att godkänna förslaget till 
mellankommunal utjämning under två (2) år, samt att kommunen på nytt kan aktualisera 
frågan om ”strutens” längd när man ser effekterna av det nya skatteutjämningssystemet 
som väntas träda ikraft 2013, men som ännu inte är beslutat av riksdagen. 
 
Mellankommunal utjämning, exempel 1+1 år, för Torsås kommun 
 
Invånare 2010-11-01: 6 975 
Effekt växling 41 öre, tkr: -328  
Kronor/invånare: -47 
2012 tkr: 328 
2012 kronor/invånare: 47 
2013 tkr: 164 
2013 kronor/invånare: 24 
Nuvarande ansvarsfördelning kronor/invånare: -55 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-09-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 125/11, Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av 
kollektivtrafiken 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning under två år samt 
 
att kommunen på nytt kan aktualisera frågan om ”strutens” längd när man ser  
     effekterna av det nya skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft  
     2013, men som ännu inte är beslutat av riksdagen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning under två år samt 
 
att kommunen på nytt kan aktualisera frågan om ”strutens” längd när man ser  
     effekterna av det nya skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft  
     2013, men som ännu inte är beslutat av riksdagen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning under två år samt 
 
att kommunen på nytt kan aktualisera frågan om ”strutens” längd när man ser  
     effekterna av det nya skatteutjämningssystemet som väntas träda ikraft  
     2013, men som ännu inte är beslutat av riksdagen.  
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Ekonomikontoret
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KF § 126/11 
KS § 230/11 
AU § 267/11   11/KS0010 
Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län begär kommuner och landsting i Kalmar län senast 2011-09-15 
lämna in underlag för Styrel till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Regeringen har avlämnat en proposition ”Prioritering av samhällsviktiga elanvändare”, 
prop 2010/11:56. I propositionen behandlas frågan om hanteringen av de ytterst sällsynta 
situationer som kräver avbrott eller begränsningar av elkonsumtionen för att balansen i 
elsystemet ska kunna upprätthållas. Sådana situationer kan aktualiseras först om andra 
åtgärder såsom utnyttjande av störningsreserver i elproduktionen och den statligt 
upphandlade effektreserven visar sig vara otillräckliga för att upprätthålla balansen i 
elsystemet.  

Regeringens proposition behandlades av Riksdagen den 27 april. Riksdagen fattade då 
beslut enligt propositionens förslag om ändringar i Ellagen (1997:857). Ändringarna gäller 
från 2011-07-01, och innebär att Sverige från och med 2012-01-01 kommer att använda 
systemet Styrel för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en allvarlig 
elbristsituation.  

Den ändring som skett i Ellagen 8 kap 2 § är att begränsning och avbrytande av 
överförande av el skall genomföras så rättvist som möjligt till att samhällsviktiga el-
användare prioriteras. 

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla ett nytt system, kallat Styrel, för 
att kunna prioritera elanvändare vid el-brist. Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade 
användare vid bristsituationer”. Arbetet sker i samverkan med bland andra Svenska 
Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för 
hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid el-brist. Länsstyrelsen initierar 
och leder arbetet i det egna länet Svenska Kraftnät fattar beslut om när Styrel ska användas 
i det svenska elnätet. Just nu pågår förberedelser för införande av Styrel i hela Sverige.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/11, Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 

Kommunerna har tre delar i processtegen, 3, 4 och 5.  
 
3 Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamheter och vilka enskilda el-
användare de vill prioritera. Inledningsvis klarlägger kommunen vilka typer av 
verksamheter som bör prioriteras av de verksamheter som återfinns inom den egna 
kommunen. Kommunen gör en inbördes prioritering mellan de olika typerna av 
verksamheter. Detta görs mot bakgrund av MSB:s och länsstyrelsens inriktning, kriterier 
för samhällsviktig verksamhet, egna risk- och sårbarhetsanalyser och andra förutsättningar. 
Efter att kommunen prioriterat de olika typerna av verksamheter identifierar den alla 
enskilda objekt inom de prioriterade verksamheterna inom det egna geografiska området. 

 

4 Kommunerna och el-nätsföretagen klarlägger praktiska prioriteringsmöjligheter. 
Kommunen och de lokala elnätsföretagen klarlägger praktiska möjligheter att prioritera de 
el-användare som kommunen vill ska ha el även i en elbristsituation. Slutprodukten av 
arbetet är en lista där alla ellinjer i respektive lokalt elnät är rangordnade i fallande ordning 
utifrån kommunens prioritering och de praktiska prioriteringsmöjligheterna. 

 

5 Kommunerna tar fram underlag till länsstyrelsen. Kommunerna och de lokala 
elnätsföretagen sammanställer ett förslag till prioriteringsbeslut per lokalnät enligt riktlinjer 
från länsstyrelsen. Kommunledningen beslutar och därefter sänds underlaget till 
länsstyrelsen. 

 

Just nu pågår förberedelser för införande av Styrel i hela Sverige.  

I den mån en kommun väljer att inte delta i Styrels-processen och lämnar sitt underlag och 
förslag till prioriteringar så sker ingen prioritering inom den kommunen och risken är att 
hela kommunen frånkopplas vid el-brist. För en kommun innebär det frivillighet ta ett 
erbjudande man inte kan avstå ifrån. 

Kommunerna i Kalmar län skall senast 2011-05-31 ha lämnat sitt underlag till respektive 
Elnätsägare. I Torsås kommun är det E.ON Elnät AB och Kraftringen Nät AB, förut 
KREAB Ost AB. Kommunernas slutliga underlag skall vara klart 2011-09-15 och hela 
beslutsprocessen i kommuner, landsting och Länsstyrelse vara klar före 2011-12-31. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/11, Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 

Torsås kommuns prioriteringslista är sammanställd enligt Länsstyrelsens prioriteringslista 
och är fördelad på två bilagor, en för varje elbolag, se bilaga 4 för E.ON AB och bilaga 5 
för Kraftringen Nät AB. Dessa är sekretessbelagda enligt nedanstående. 
 

Sekretess 
Med hänsyn till att det rör sig om sammanställningar av både offentliga och privata 
uppgifter som i sammanställd form omfattas av sekretess enligt Offentlighet och 
sekretesslagen SFS 2009:400, OSL, kap 18 § 13 så kommer det kommunala 
underlaget inte att presenteras i sin helhet i den kommunala beslutsprocessen. 
 
”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och 
sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer 
eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och 
hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.” 
 
Endast kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att få full tillgång till materialet. 
Tjänstemannaberedning sker i Riskhanteringsgruppen mellan beredskaps-samordnaren och 
förvaltningscheferna. 
 
Principerna för prioriteringen av elanvändare är offentlig och måste vara förankrad lokalt i 
politiska beslut och ställningstaganden. 

 

Tidplan Kalmar län: 
 
28/4  Länsstyrelsens inriktningsdokument baserat på MSB:s beslut och  
                regionala förutsättningar ”Prioriteringsordning styrel”/motsvarande  

lämnas till kommunerna. 
31/5  Kommunerna lämnar objektslista till elnätsbolagen. 
15/9  Kommunerna lämnar färdig objektslista till Länsstyrelsen. 
31/12  Allt klart. Svenska kraftnät kan prioritera elanvändare enligt  

Styrel. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta riskhanteringsgruppens prioritering av el-användare inom Torsås  
     kommun inom ramen för system Styrel. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 126/11, Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att delta i system Styrel enligt Myndigheten för samhällsskydd och  
     beredskaps inriktningsbeslut för prioritering av el-användare och  
     prioriteringsklasser samt att Länsstyrelsens förslag bör beaktas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06: 
 
att anta riskhanteringsgruppens prioritering av el-användare inom Torsås  
     kommun inom ramen för system Styrel. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att delta i system Styrel enligt Myndigheten för samhällsskydd och  
     beredskaps inriktningsbeslut för prioritering av el-användare och  
     prioriteringsklasser samt att Länsstyrelsens förslag bör beaktas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delta i system Styrel enligt Myndigheten för samhällsskydd och  
     beredskaps inriktningsbeslut för prioritering av el-användare och  
     prioriteringsklasser samt att Länsstyrelsens förslag bör beaktas. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Säkerhetssamordnare Lars Persson 
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KF § 127/11 
KS § 225/11 
AU § 263/11 
AU § 47/11   10/KS0198 
Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i Gunnilkroka 
strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområde för VA. För att 
lösa VA-frågan för dessa fastigheter efterhördes om det fanns möjlighet att deras 
fastigheter genom ny gränsdragning kan ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för 
höga kostnader. 
 
Därför hemställer fastighetsägarna med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att avgiften för 
anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-området blir VA-
kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus lägenhets-avgift. Den fasta årliga avgiften 
för sådana fastigheter kan hanteras enligt ”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att inhämta ett svar på skrivelsen från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-03-08 § 25 att ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i 
uppdrag att upprätta ett svar på skrivelsen och överlämna det till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Svar på skrivelse daterad 2011-08-10 föreligger från samhällsbyggnadschefen där det 
framkom att Torsås kommun i dagsläge inte har för avsikt att utöka verksamhetsområdet 
ytterligare och grundstrukturen i VA-taxans utformning ligger fast. Torsås kommun avser 
inte att överta ledningssystemet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/11, Skrivelse gällande VA-taxor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06:  
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Jäv 
 
Roger Pettersson, TP anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-06 
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens svar på skrivelsen och översända den 
     till Anders Eriksson, Malin Simonsson och Roger Petersson. 
-----   
Sändlista 
Anders Eriksson 
Malin Simonsson 
Roger Petersson  
Tekniska nämnden 
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KF § 128/11 
KS § 233/11 
AU § 269/11   11/KS0018 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2011-
09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2011-09-01. 
 
1. Namnförslag på vägen ner till Torshammar, 10/KS0036,  

Jan-Olof Olsson, Torsås 
 

2. Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010, 11/KS0044,  
Jan-Erik Persson, Torsås 

 
3.  Vision 2015 – 2020, 10/KS0241,  
     Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 

 
4.  Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227,  
     Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
 
5. Mätning av befintliga vindkratsverk i Ekaryd och Påboda, 11/KS0106, 

Lena Peribert, Söderåkra, Karl E W Petersson, Torsås   
  
6. Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117,  

Conny Gustavsson, Torsås   
 
7. Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, Conny 

Gustavsson, Torsås 
   

8. Utvärdering av redan gjorda vindkraftsetableringar, 11/KS0126,  
Arwo Pajusi, Fastlycke med flera 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-08-30 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 128/11, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2011-09-01 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
-----  
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KF § 129/11 
KS § 234/11 
AU § 270/11   11/KS0019 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-09-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2011-09-01. 
 
1. Ensamkommande flyktingbarn, 09/KS0132 
    Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänstern, Socialdemokraterna 
 

2. VA-avgifter mm för fritidsområdena mellan Djursvik och Bergkvara, 
    10/KS0056 
    Torsåspartiet 

 
3. Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
    Torsåspartiet 

 
4. Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
    anslutningar, 10/KS0058 
    Torsåspartiet 

 
5. Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
    Ledamot Ronny Ramberg, C 

 
6. Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
    kommun, 10/KS0098 
    Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
7. Medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 10/KS0182 
    Ledamot Marie Jansson, KD 

 
8. Gullabo Prästgård, 11/KS0033 
    Ledamot Jan-Åke Ehrnborg, MP 

 
9. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
    Ledamot Lars Sjöholm, MP 

 
10. Kommunfullmäktiges dagordning, 11/KS0088 
      Ledamot Lena Gustafsson, V 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 129/11, Redovisning av motioner under handläggning till 
och med 2011-09-01 

 
11. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2011-09-01. 
-----   
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KF § 130/11 
KS § 235/11 
AU § 237/11 
KF § 203/10   10/KS0232 
Medborgarförslag – Namnförslag på vägen ner till Torshammar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande namnförslag på den väg som går ner till Torshammar föreligger 
från Jan-Olof Olsson, Torsås. 
 
Sture Petersson som nyligen gick bort var ett föredöme som idrottsledare och eldsjäl i 
Torsås GOIF under många år. Otaliga var de timmar som han tillbringade på Torshammar.  
 
Jan-Olof tycker att han minne bör hedras genom att vägen ner till Torshammar döps till 
Sture Peterssons väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-06-14 § 103 att vägen mellan rondellen till 
idrottsplatsen Torshammar namnges med Sture Peterssons väg. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2011-06-14 § 103 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2011-06-14 § 103 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2011-06-14 § 103 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Olof Olsson, Torsås 
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KF § 131/11 
KS § 236/11 
AU § 240/11 
KS § 141/10 
AU § 157/10  

AU § 401/09  
KF § 99/09 
KS § 230/09 
AU § 287/09 
AU § 218/09 
KF § 56/09   09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hemställer i en 
motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelsearbetet med att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun undersöker intresse och utse kontaktpersoner/stödfamiljer för att 

kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun kontinuerligt informerar kommuninvånarna om arbetet med att ta 

emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun aktivt arbetar för att det ska bli en lyckad integrering av de 

ensamkommande flyktingbarnen 
• att Torsås kommun utreder hur behovet av psykolog ska tillgodoses 
• att kommunstyrelsen besöker två grannkommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/11, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i motionen från 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Se vidare 
aktbilaga.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill följa med på 
besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Christer Andersson, FP, motionen som lämnats in, är ett yrkande, om att Torsås kommun 
så snart som möjligt startar förberedelsearbete med att ta emot ensamkommande 
flyktingbarn och inte någon frågeställning. Kommunstyrelsen ska också besöka två grann- 
kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn, vilket inte är gjort och yrkar 
därför återremiss av ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Sabina Masinovic, S och Henrik Nilsson Bokor, 
S yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan återremiss av ärendet eller att avslå 
återremissen finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med 
motivering att ärendet inte är färdigberett. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/11, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering att ärendet inte  
     är färdigberett. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att bjuder in motionärerna för ett  
     förtydligande av kommunfullmäktiges beslut 2009-09-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att ärendet ligger kvar för beredning, i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-05-04: 
 
att ärendet utgår för fortsatt beredning i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 § 80 att teckna överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Kalmar län om mottagande av femton flyktingar och andra 
skyddsbehövande samt att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande barn och 
unga i mindre omfattning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 80 anses  
     härmed motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 80 anses  
     härmed motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 80 anses  
     härmed motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
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KF § 132/11 
KS § 237/11 
AU § 241/11 
AU § 152/10  
KF § 28/10   10/KS0056 
Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik och 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast fattar bindande beslut om 
villkoren för övertagande av aktuella gemensamhetsanläggningar för VA så att berörda 
stugägare i god tid före den ofrånkomliga VA-taxehöjningen kan fatta sina beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-27: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16: 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-04-21 § 47 att inleda förhandlingar med Kroka-Påbonäs 
samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet och Ragnabo Miljö- och 
samfällighetsförening för anslutning till det kommunala VA-nätet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 att fortsätta arbetet med kostnadsutredning och 
förhandling angående eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhetsområde samt 
att avvakta med beslut i frågan till det att tilldelningsbeslut angående VA söder Bergkvara 
är fattat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-06-28 § 59 att avvakta med beslut till ut- byggnaden VA 
söder Bergkvara är färdigställt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta med beslut tills utbyggnaden VA söder Bergkvara är färdigställt, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 132/11, Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena 
mellan Djursvik och Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avvakta med beslut tills utbyggnaden VA söder Bergkvara är färdigställt, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avvakta med beslut tills utbyggnaden VA söder Bergkvara är färdigställt, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Torsåspartiet 
Tekniska nämnden
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KF § 133/11 
KS § 238/11 
AU § 242/11 
AU § 338/10 
KF § 106/10   10/KS0182 
Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för kretsloppsprincipen och skall 
eftersträvas vid kommunal beslut. 
 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4. Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden, socialnämnden,  
     tekniska nämnden samt bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16 
 

 Socialnämnden 2010-11-07 § 122 
 

Tar inte ställning till medborgarförslaget då det är svårt att se vad det skulle innebära för 
socialnämndens verksamhet. 

 
Bildningsnämnden 2011-03-21 § 34 

 
Bildningsnämnden beslutar att ställa sig positiva till motionen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/11, Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Bygg- och miljönämnden 2011-06-14 § 105 

 
Om kommunen går med i Sveriges Ekokommuner åtar sig kommunen bland annat att: 

 
• utse en politiker och en tjänsteman som kontaktperson 
• avsätta tid för att närvara vid möten med föreningen 
• bidra med den årliga medlemsavgiften cirka 4,5 tkr 
• vara aktiv och delta på de olika seminarier och utbildningar som föreningen anordnar 

varje år. 
 

Torsås kommun är genom bygg- och miljönämnden med i Miljöresurs Linne, som är en 
nationell förening men med tyngdpunkt på Småland, Blekinge med liknande verksamheter, 
en arena för miljö och hållbar utveckling. Noteras kan också att miljöresurs Linne har idag 
ett etablerat samarbete med Sveriges Ekokommuner. 

 
Avvakta med medlemskap i Sveriges Ekokommuner och istället försöka medverka mer i 
redan befintliga nätverk såsom Miljöresurs Linne. 

 
Tekniska nämnden 2011-06-28 § 73 

 
Ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beslut att avvakta med medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och istället försöka medverka mer i redan befintliga nätverk såsom 
Miljöresurs Linne. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 
att det miljöarbete som pågår i Miljöresurs Linne, som är en nationell förening  
     men med tyngdpunkt på Småland, Öland, Blekinge med liknande  
     verksamhet och som täcker en stor del av målen för miljö och hållbar  
     utveckling anses härmed motionen besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/11, Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Yrkande och proposition 
 
Marie Jansson, KD yrkar bifall till motionen – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att avslå Marie Janssons, KD yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att det miljöarbete som pågår i Miljöresurs Linne, som är en nationell förening  
     men med tyngdpunkt på Småland, Öland, Blekinge med liknande  
     verksamhet och som täcker en stor del av målen för miljö och hållbar  
     utveckling anses härmed motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Marie Jansson, KD yrkar bifall till motionen – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
Kristoffer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD yrkande att bifalla 
motionen och Kristoffer Johansson, C yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag finner 
han att kommunfullmäktige beslutat enligt Kristoffer Johansson, C yrkande. 
 
Reservation 
 
Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att det miljöarbete som pågår i Miljöresurs Linne, som är en nationell förening  
     men med tyngdpunkt på Småland, Öland, Blekinge med liknande  
     verksamhet och som täcker en stor del av målen för miljö och hållbar  
-----   
Sändlista 
Marie Jansson, KD 
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KF § 134/11 
KS § 239/11 
AU § 243/11 
AU § 35/11 
KF § 13/11 10/KS0127 
Motion – Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Åke Ehrnborg, MP hemställer i en motion att kommunstyrelsen snarast ger Torsås 
Fastighets AB i uppdrag att ta in anbud på renovering/ombyggnad av Gullabo Prästgård 
till förskoleverksamhet samt att under denna period får inte Prästgården sättas ut till 
försäljning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-01-24: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden på inlämnad motion gällande  
     Gullabo Prästgård. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-08-16 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastigheten Gullabo Prästgård är såld och inaktuell, så anses motionen  
     härmed besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-16 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastigheten Gullabo Prästgård är såld och inaktuell, så anses motionen  
     härmed besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastigheten Gullabo Prästgård är såld och inaktuell, så anses motionen  
     härmed besvarad. 
-----  
Sändlista 
Jan-Åke Ehrnborg, MP 
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KF § 135/11 
KS § 240/11 
AU § 244/11 
AU § 114/11 
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 delegationsordningar 
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 2011-03-28: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-12: 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande samt 
 
att även inhämta synpunkter från partigrupperna. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16 
 
Kommunfullmäktiges presidiums svar på motionen: 
 
Frågor och interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på dagordningen. 
Motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen.  
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/11, Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa fullmäktige presidiets svar på motionen, att frågor och  
     interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på dagordningen samt 
 
att motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-06 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa fullmäktige presidiets svar på motionen, att frågor och  
     interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på dagordningen samt 
 
att motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Christer Söderholm, KD yrkar tillägg med att beredda motioner tidigareläggs som en 
stående punkt och att nya motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Christer Söderholm, KD tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa fullmäktige presidiets svar på motionen, att frågor och  
     interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på dagordningen samt 
 
att beredda motioner tidigareläggs som en stående punkt och att nya motioner läggs som  
     tidigare i slutet på dagordningen, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
-----  
Sändlista 
Lena Gustafsson, V  
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KF § 136/11 
KS § 250/11 
AU § 297/11 
KF § 102/11 11/KS0014 
Information, 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 minst 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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 136/11, Information, Utdelning Syskonen Johanssons 
Stipendiefond 2011 
 
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. 

 
Kommunfullmäktiges presidium/fondkommittén föreslår  
2011-09-08: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19: 
 
att överlämna mellan 50 000 – 55 000 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. 
 
att någon från skolförvaltningen återkomma till kommunstyrelsen, med en  
     redovisning från resan. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-09-26 
 
Ordförande Sten Bondesson, C informerar kommunfullmäktiges ledamöter 
kommunstyrelsens beslut. 
-----  


