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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2011-10-24, 18.30 – 20.30        
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Christer Jonsson, C Landstingsstyrelsens vice ordförande § 137 
 Kerstin Hansson, ordförande förtroendevald revisor § 139 
   
  
  
Utses att justera Marcus Johansson, C och Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-10-27  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 137 - 154 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Marcus Johansson                              Sören Bondesson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2011-10-24   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-10-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-11-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-10-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
  
 

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 Ja       
Anita Borg, C Nej Jörgen Johansson, C 
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 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 Nej Britt-Marie Swedestam, S 
Magnus Svensson, M Ja       
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 137 - 154     
 

§ 137 Information, Regionfrågan 
§ 138 Allmänhetens frågestund 
§ 139 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i Torsås kommun 
§ 140 Översyn arvodesreglementet 
§ 141 Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
§ 142 Avgifter för vård- och stödtjänster 
§ 143 Budgetsammanträde i november 2011 
§ 144 Decembersammanträde 2011 
§ 145 Dagordning för kommunfulläktige 2012 
§ 146 Sammanträdestider 2012 
§ 147 - 150  Nya ledamöter   
§ 151 Medborgarförslag – Omfördelning av medel gällande miljöpris 2009-2010 
§ 152 Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” 
§ 153 Medborgarförslag – Sandning av Dunders väg, Djursvik i samband med  
 snöröjning 
§ 154 Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
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KF § 137/11 11/KS0105 
Information Regionfrågan      
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstingsstyrelsens vice ordförande Christer Jonsson, C föredrar ärendet om Kalmar län 
och en framtida region. 
 
Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har gemensamt arbetat fram 
ett underlag avseende framtida regionbildning. 
 
Motiv för en ny regionbildning: 
 
• Kommunikationer och transporter 
• Mer robust arbetsmarknad 
• Hälso- och sjukvården behöver större underlag 
• Regional omsättning av nationella beslut 
• Storleken har betydelse. 

 
I Kalmar län är det landstingsfullmäktige som beslutar om länets ställningstagande i 
regionfrågan. Efter förhandlingar om innehållet i och utformningen av en kommande 
regionbildning ska ansökan skickas till Kammarkollegiet efter slutgiltigt beslut i berörda 
landstingsfullmäktigeförsamlingar. 
 
Sammanfattande slutsatser: 
 
• Kalmar län har många styrkor. Genom samverkan och ökade resurser i en större region 
kan vi stärka och växla upp dessa 

• Det råder stor enighet bland länets partier, om att Kalmar län bör ingå i en region- 
kommun med större geografi om möjligt redan är 2015 

• Oavsett hur en eventuell regionförstoring kommer att ske, kommer det att få 
konsekvenser för såväl medborgare som nuvarande länsorganisationer, inte minst inom 
hälso- och sjukvård samt inom infrastruktur 

• Hur upptagningsområdena/befolkningsunderlagen för länets tre sjukhus påverkas vid 
en regionförstoring är avgörande för innehållet i länets sjukvård i framtiden 

• Ett sammanhållet Kalmar län innebär högre påverkansmöjligheter för nuvarande 
verksamheter i den nya regionen 

• Oberoende geografin för en kommande regionbildning får inte denna begränsa 
samverkan med våra grannlän framöver, denna bör snarare öka 

• När beslut om inriktning mot en framtida region är fattat, är det stor vikt att processen 
för planering och genomförande blir tydlig för såväl medborgare som medarbetare. 
Stora organisationsförändringar kräver insatser för omstrukturering, samtidigt som 
nuvarande verksamheter utvecklas och når goda resultat. Detta kommer att ställa krav 
på alla berörda inom involverade organisationer. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 137/11, Information Regionfrågan 
 
Jönköpings län vill bilda en egen regionkommun.  
Östergötland och Kalmar län är överens om att de båda länen är för små för att bilda en 
gemensam regionkommun.  
Både Blekinge och Kronobergs län har deklarerat att de vill ingå i en sydsvensk 
regionbildning. Det vill även Skåne, men först under 2019.  
Kalmar län vill däremot etablera en ny regionbildning redan under 2015. 
 
Mot bakgrund av ovan behöver nu länets kommuner ta ställning till om Kalmar län ska 
träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan 
2015. 
 

Håkan Algotsson, C informerar om att ärendet kommer att behandlas i nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen till protokollet. 
-----  
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KF § 138/11 11/KS0004 
Allmänhetens frågestund      
 
Ärendebeskrivning 
 
Camilla Petersén frågar, vad kommer att hända med Sophiagården i framtiden, kommer det 
att bara finnas en avdelning kvar? 
 
Ordförande i socialnämnden Ewy Svensson, M svarar att de idag inte vet vad som kommer 
att hända, men att det pågår en utredning om bland Sophiagården. Under morgondagen 
kommer ledamöter från socialnämnden att besöka Sophiagården. 
 
Är det tänkt att Bryggaregården i Bergkvara ska vara ett trygghetsboende igen? 
 
2:e vice ordförande Henrik Nilsson Bokor, S svarar att inget intresse finns att bo där. 
 
I dag finns det endast en avdelning med demensboende, kommer det att utökas med fler 
avdelningar? 
 
Ordförande i socialnämnden Ewy Svensson, M kan inte svara på detta.      
-----  
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KF § 139/11 
KS § 254/11 11/KS0013 
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i Torsås 
kommun      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av 
kommunens delårsrapport. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten ”Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i Torsås kommun 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. Här framgår också vad som krävs 
för att delårsrapporten ska uppfylla lagens krav och god redovisningssed. 
 
Revisorerna rekommenderar 
 
• att kommunstyrelsen utvecklar och kompletterar delårsrapporten för att fullt ut 
uppfylla lagens krav och god redovisningssed,  

• att förvaltningsberättelsen utvecklas för att få en ”röd tråd” mellan budget, delårs- 
rapport och årsredovisning i struktur och innehåll, för att möjliggöra uppföljning på ett 
enkelt och tydligt sätt, 

• att delårsrapporten utvecklas med analys och väsentliga förhållande för att kunna göra 
en bedömning av kommunens resultat och tillstånd. 

 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2011-11-15. Rapporten lämnas 
för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-26 redovisar Lars Carlson, förtroendevald 
revisor syftet med granskningen samt revisorernas bedömning. 
 
Ekonomichef Kent Frost gör en jämförelse med Borås stads delårsrapport som är större än 
Torsås kommun och det visar sig att rapporterna är ganska lika förutom att Torsås har 
notförteckning med i sin.  
 
I Torsås kommun lämnas månadsvis under löpande år en utförlig redovisning från 
kommunens nämnder avseende resultat, budgetföljsamhet och planerade åtgärder.  
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott och vidare till kommun-
styrelsen. Detta system kommer att utvecklas ytterligare och bedöms ha störst betydelse för 
möjligheten att följa upp och utvärdera kommunens verksamhet och service. Detta innebär 
att delårsbokslutets betydelse som instrument för styrning och uppföljning minskar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 139/11, Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 
i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att kommunfullmäktige godkänner att delårsbokslutet fortsättningsvis inte måste uppfylla 
    lika höga redovisningskrav som årsbokslutet. Den ska innehålla minst resultatrapport  
    med årsprognos, nämndernas kommentarer till budgetavvikelser, balansräkning och 
    finansieringsanalys, 

 

att en mer utförlig förvaltningsberättelse och djupare analysarbete hänskjuts till års- 
     bokslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-10-24 
 
Ordförande Kerstin Hansson, förtroendevald revisor kommenterar kommunstyrelsens svar 
avseende granskning av delårsrapport 2011. 
 
I kommunstyrelsens svar avseende revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 i 
Torsås kommun görs en jämförelse med en annan större kommuns delårsbokslut. 
 
Revisorerna vill påpeka att granskningsnorm inte utgörs av andra kommuners upprättade 
finansiella rapporter och dessa kan inte utgöra norm för deras bedömning. Norm för 
revisorerna är gällande lagstiftning och god redovisningssed. 
 
Därför finner de anmärkningsvärt att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige 
godkänner att delårsbokslutet fortsättningsvis inte måste uppfylla lika höga redovisnings- 
krav som årsbokslutet. Dels att kommunstyrelsen kan besluta att fullmäktige ska godkänna, 
dels att kommunstyrelsen kan beslutar att inte följa gällande lagstiftning och god 
redovisningssed.  
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C förtydligar kommunstyrelsens beslut 2011-10-04 och säger att det 
givetvis ska vara att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna. 
Ekonomikontoret lägger ner mycket arbete på den löpande månadsuppföljningen så därför 
behöver inte delårsbokslutet uppfylla lika höga redovisningskrav som årsbokslutet. Yrkar 
med instämmande av Roland Swedestam, S bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 139/11, Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2011 
i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna att delårsbokslutet fortsättningsvis inte måste uppfylla lika höga  
     redovisningskrav som årsbokslutet. Den ska innehålla minst resultatrapport  
     med årsprognos, nämndernas kommentarer till budgetavvikelser, balansräkning och 
     finansieringsanalys, 

 

att en mer utförlig förvaltningsberättelse och djupare analysarbete hänskjuts till års- 
     bokslutet. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorerna 
Ekonomikontoret 
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KF § 140/11 
KS § 261/11 
AU § 279/11  11/KS0036 
Översyn arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom Irma Folkesson, C avsade sig uppdraget som ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet anser Irma att det är lämpligt att arvodet för uppdraget som 
bildningsnämndens ordförande blir ett delat arvode. Lämpligen bör arvodet ligga på 
ungefär samma nivå som för 2:e vice ordförande i bildningsnämnden. Detta bör gälla från 
och med 2011-09-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från ordförandes   
      arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från ordförandes   
      arvode, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 140/11, Översyn arvodesreglemente 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-24 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30 § 55 att ett förslag på förändrat 
reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är kultur- och fritidsutskottets 
uppgifter ska redovisas 2011-08-29, vilket inte är gjort yrkar Roland Swedestam, S åter- 
remiss av ärendet gällande arvode till ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
fritidsutskott. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Roland Swedestams, S med instämmande av Lena Gustafssons, V yrkande, finner han att 
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten Bondesson, Marcus 
Johansson, Pär Larsson, Irma Folkesson, Åsa Haglund – Rosenborg, Linda Eriksson, 
Christina Svensson, Jörgen Johansson samtliga C och Mona Magnusson, Ewy Svensson, 
Magnus Nilsén, Magnus Svensson samtliga M reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet och i samband med att reviderat reglementet för bildnings- 
     nämnden fastställs, även besluta om förändring i arvodesreglementet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-10-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 141/11   
KS § 263/11 
AU § 286/11  11/KS0177 
Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
 
Ärendebeskrivning 
 
MAR Agnetha Karlsson har i en skrivelse till socialnämnden föreslagit att avgiften för 
utlåning av tillfälliga hjälpmedel (100 kronor per hjälpmedel) bör ändras till 100 kronor per 
hjälpmedel och månad. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 100 att förslå kommunfullmäktige att  
 
* fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
   medel och månad,  
 
* att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
   samt  
 
* att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 141/11, Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till 100 kronor per hjälp- 
     medel och månad,  
 
att i övrigt föreslå oförändrad taxa för avgifter inom hjälpmedelsenheten  
     samt  
 
att taxan träder ikraft så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-10-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KF § 142/11 
KS § 264/11 
AU § 287/11 11/KS0175 
Avgifter för vård- och stödtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Våren 2010 beslutade nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i 
landstinget att ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar Län” ska införas och gälla vård och stöd till målgruppen. 
 
Modellen bygger på att personen med psykisk funktionsnedsättning erbjuds en case 
manager – en namngiven person som är utsedd av de ansvariga organisationerna för att 
samordna insatserna. Case manager (CM) har mandat att samordna och utvärdera stödet 
och vården för personen under hela den tid som personen vill ha stöd från samhället. 
 
Utbildningen av 120 CM har påbörjats och beräknas vara slutförd under år 2013. Våren 
2012 examineras de första 40 CM i Kalmar län. 
 
Med funktionen CM införs en helt ny samordningsinsats som erbjuds till personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län. Då inställer sig frågan om insatsen ska 
avgiftsbeläggas. 
 
Enligt så väl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen ska landsting och kommuner 
ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar län är en sådan överenskommelse. 
 
Uppdraget som CM är en förutsättning för ett reellt samarbete mellan kommun och 
psykiatri på individnivå. Insatsen är ett erbjudande till brukaren och en hjälp för 
organisationerna för att kunna uppfylla vad som sägs i lagarna om samarbete. Den bör 
därför inte avgiftsbeläggas. Det innebär att CM:s samtliga uppgifter enligt ”Modellen för 
sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län” ska vara 
avgiftsfria för brukaren. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/11, Avgifter för vård- och stödtjänster 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att samordningsinsatsen ”case manager” som erbjuds till personer med psykisk  
     funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är  
     landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatsen. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 143/11 
KS § 268/11 
AU § 298/11 
KF § 104/11 11/KS0001 
Budgetsammanträde i november 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 18.00. 
 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2011-09-08: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2011-11-28 börjar klockan 17.00 
     istället för klockan 18.00. 
----- 
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KF § 144/11 
KS § 269/11 
AU § 299/11 
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 2011-09-08: 
 
att decembersammanträdet 2011 läggs under två kvällar, en kväll för  
     sammanträdet och en kväll för avtackningar. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att decembersammanträdet blir som beslutat 2011-12-12, men att man begränsar  
     föredragningslistan och fokuserar på avtackningarna. 
----- 
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KF § 145/11 
KS § 270/11 
AU § 300/11 
KF § 106/11 12/KS0001 
Dagordning för kommunfullmäktige 2012 
 
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 2011-09-08: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträde 
     2012, boka in datum för olika aktiviteter utifrån ovanstående förslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med upprättandet av tidplan för fullmäktiges sammanträde 
     2012, boka in datum för olika aktiviteter utifrån ovanstående förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med fullmäktiges sammanträde 2012, boka in datum för olika aktiviteter  
     utifrån ovanstående förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i samband med fullmäktiges sammanträde 2012, boka in datum för olika aktiviteter  
     utifrån ovanstående förslag. 
----- 
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KF § 146/11 
KS § 271/11 
AU § 301/11 
KF § 107/11 12/KS0001 
Sammanträdestider 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål föreligger från ekonomiavdelningen om 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 2011-09-08: 
 
att se över möjligheten att eventuellt flytta sammanträdena under 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att förslag upprättas på sammanträdestider för 2012 utifrån ovanstående, 
 
att förslaget redovisas på kommunstyrelsen 2011-10-04. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2012 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  17 Augusti  14 
Februari  7 September  4, 18 
Mars  6, 20 Oktober  16 
April  3, 17 November  6, 20 
Maj  8, 22 December  4 
Juni  12 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 146/11, Sammanträdestider 2012 
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Februari   21 Augusti  21 
Mars   14 September  11 
April  10 Oktober  2 
Maj  15 November  13 
Juni  5 December  11 
 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  31 Augusti  28 
Februari  28 September  25 
Mars  27 Oktober  30 
April  24 November  27 
Maj  29 December  18 
Juni  19 
 
Sammanträdet börjar kl 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige 

 

Februari  13 Augusti  13 
Mars  12 September  10 
April  16 Oktober  15 
Maj  14 November  12 
Juni  11 December  10  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 12 november och 10 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 146/11, Sammanträdestider 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2012 för arbetsutskottet, personalutskottet samt  
     kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och anta sina sammanträdestider för 2012 utifrån 
     kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2012 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och Kalmar Läns  
     Tidning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2012 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och Kalmar Läns  
     Tidning. 
----- 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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KF § 147/11   10/KS0188 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet      
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-10-10 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Lyn Lundgren, TP från och med 2011-10-10 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Elvy Holgersson 
Gummebo 9 
385 40 Bergkvara 
-----  
Sändlista 
Lyn Lundgren, TP 
Elvy Holgersson, TP 
Löneavdelningen 
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KF § 148/11   10/KS0188 

Avsägelse politiska uppdrag, Torsåspartiet                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Elvy Holgersson, TP avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Elvy Holgersson, TP beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Elvy Holgersson, TP 
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KF § 149/11   11/KS0189 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet      
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-10-12 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Lars Carlson, TP från och med 2011-10-12 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Bror Brännmark 
Brömsebrovägen 13 
370 45 Fågelmara 
-----  
Sändlista 
Lars Carlson, TP 
Bror Brännmark, TP 
Löneavdelningen 
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KF § 150/11   11/KS0190 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Moderaterna      
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-10-10 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Britt-Marie Östman, M från och med 2011-10-10 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Jonny Engström 
Strandgatan 8 
385 30 Torsås 
-----  
Sändlista 
Britt-Marie Östman, M 
Jonny Engström, M 
Löneavdelningen 
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KF § 151/11 
KS § 262/11 
AU § 282/11   
KS § 190/11 
AU § 201/11 
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 2011-03-28: 
 
att medborgarförslag överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-06-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-05-17 § 75 att meddela Jan-Erik Persson att 
omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-06-07: 
 
att inhämta från samhällsbyggnadskontoret ett svar på varför miljöpriset inte  
     delats ut samt 
 
att svaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2011-08-08 för att kunna  
     redovisas på kommunstyrelsen 2011-08-09. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta samt att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt bygg- och miljönämndens beslut 2011-05-17 § 75 att omfördelning från  
budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-10-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 151/11, Medborgarförslag – Omfördelning av medel 
gällande miljöpris 2009-2010 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen när samhällsbyggnadskontoret lämnat  
     svar på varför miljöpriset inte delats ut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-09-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-08-23 § 143 att meddela kommunstyrelsen att 
lämpliga kandidater ej fanns. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att någon omfördelning från budget år 2009 respektive år 2010 inte är möjligt,  
 
att miljöpriset för år 2009 och år 2010 inte delats ut beror enligt bygg- och 
     miljönämnden på att inga lämpliga kandidater fanns,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås
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KF § 152/11   11/KS0193 
Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås gällande rivning av ”Gula 
villan”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 176 att avvakta med rivning av ”Gula villan” tills 
Torsås Bostads AB:s ombyggnad av fastigheten på Allfargatan 25 är klar. 
 
Karl-Erik Gustavsson hemställer om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva sitt 
beslut om rivning av gula villan samt att behandla detta medborgarförslag snarast möjligt, 
så att nytt beslut hinner komma till stånd innan nu gällande beslut om rivning hinner 
verkställas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” överlämnas till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 153/11   11/KS0194 
Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med 
snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från åretruntboende på Dundersväg i Söderåkra att 
kommunen i framtiden, då anledning finns (farligt hal vägbana), sandar Dundersväg, 
Djursvik i samband med snöröjning. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med snöröjning 
     överlämnas till tekniska nämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 154/11   11/KS0209 
Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av vattendragen i kommunen och 
medverka till att åtgärder vidtas där rensningar och eventuella breddningar kan behövas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – översyn av vattendragen i kommunen överlämnas till kommun-  
     styrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


