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Kommunfullmäktige 2011-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2011-11-28, 17.00 – 20.30 
 Sammanträdet ajourneras mellan 18.05 – 18.20 
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Maria Karlsson, C och Ann-Britt Mårtensson, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-12-  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 155 - 172 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Maria Karlsson                            Ann-Britt Mårtensson      
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2011-12-28   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-12-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-12-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-11-28 

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

Marie Jansson, KD Ja       

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C 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 Nej       

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

Pär Larsson, C Ja § 163–172, Östen Barrdahl, C § 155-163 

Monica Fredriksson, TP Ja       

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Ja       

Lena Gustafsson, V Ja  
Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Ja § 163 - 172 

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 Ja       

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 155 - 172          
 
§ 155 Information från elevernas Polen resa 
§ 156 Ny ersättare i kommunfullmäktige, TP 
§ 157 Frågor, interpellationer och beredda motioner 
§ 158 - 162 Taxor och avgifter 2012 
§ 163 Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
§ 164  Hemställan om förlusttäckningsgaranti avseende 2011, Hamnbolaget 
§ 165 Framtida regionbildning 
§ 166 Tillfälligt utlånande av hjälpmedel, komplettering 
§ 167   Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk i Ekaryd och  
 Påboda 
§ 168 Medborgarförslag – Utvärdering av redan gjorda vindkraftsetableringar 
§ 169 Motion – Minska kostnad för andelsägare ”Torsås kommun” vid  
  förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
§ 170 Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr – Grämkulla 
§ 171 Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
§ 172 Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 
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KF § 155/11 11/KS0014 
Information från elevernas Polen resa      
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-09-19 § 250 att överlämna mellan 50 000 – 55 000 kronor 
till årskurs nio för att eventuellt kunna göra en resa till koncentrationsläger i Polen. 
 
En redovisning lämnas av Louise Hildebrandsson och Ida Johansson klass 9 A, Ludwig 
Svensson och Jonathan Persson klass 9 B samt lärarna Eva Bergman och Jörgen 
Gustavsson från resan till koncentrationslägret i Polen.      
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KF § 156/11 10/KS0188 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Torsåspartiet      
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-11-02 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående 
ledamot Elvy Holgersson, TP från och med 2011-11-02 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Tony Brännmark 
Nygatan 9 
385 30 Torsås 
-----  
Sändlista 
Tony Brännmark, TP 
Elvy Holgersson, TP 
Löneavdelningen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KF § 157/11 11/KS0 
Frågor till bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson      
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågor till bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson, M ställda av Roger 
Isberg, S. 
 
1. Vad har hänt på bygg- och miljö då det efter fyra månader fortfarande ej kommit iväg 

utskick till berörda fastighetsägare enligt förfrågan från tekniska nämnden? 
Ärendet var förberett av Annika Persson Åberg till höstens första bygg- och 
miljönämnd i augusti och det var bråttom? 

 
2. Hur ser bygg- och miljönämnden på den långa handläggningstiden vid godkännande av 

enskilda avloppsanläggningar och provgropar? 
 

3. Med hänsyn tagen till nyanläggningar och det stora behovet av renoveringar av enskilda 
avlopp så är väntetiden för att få anlägga sitt enskilda avlopp för lång. Vad ger detta för 
signaler till inflyttare och yngre som vill bosätta sig här i Torsås, med följd att de pratar 
med sina yngre kompisar? 
 

4. Åtgärdsarbetet kommer att påbörjas 2011 och hur lång tid var och en får på sig att 
åtgärda sina bristande anläggningar är dels beroende på hur akuta brister som föreligger 
i det enskilda fallet men även entreprenadmarknadens kapacitet. Först ut kommer 
direktutsläppen att få krav på sig och därefter påbörjar vi i den södra delen av 
kommunen. När detta har gåtts igenom kommer vi att utgå från kusten för att sedan gå 
igenom hela kommunen. Planen är att alla som har dåliga avlopp kommer att få krav på 
sig under året, men hur lång tid man får på sig beror på dagens status på anläggningen 
kopierat från nya hemsidan. Hur klara bygg- och miljönämnden ovan text som står på 
hemsidan? 
 

5. Hur lång är bygg- och miljönämnden i föreläggandet? 
 

6. Hur lång tid har bygg- och miljönämnden på sig innan det kan vara själigt att slippa 
ansökningsavgiften? 
 

7. Vilka mål har bygg- och miljönämnden för att hjälpa till att öka inflyttning och ej 
utflyttning i Torsås kommun? 
 

8. Bygg- och miljönämnden klarar sin budget enligt prognos, men klarar bygg- och 
miljönämnden uppdraget? 
 

Bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson svarar 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 157/11, frågor till bygg- och miljönämndens ordförande 
Magnus Svensson 
 
Magnus Svenssons svar till Roger Isberg: 
 
Bygg- och miljönämnden har under hösten saknat operativ chef för att leda arbetet på 
kontoret. Detta har inneburit att prioriteringar, omfördelningar och strategisk planering av 
arbete ibland har haft problem, vilka fortfarande bitvis hänger kvar.  Men detta till trots och 
att det dragit ut på tiden, har huvuddelen av alla ärendena hanterats klanderfritt av vår 
mycket kompetenta personal under en tuff tidsperiod.  
 
Vi har idag en tillförordnad chef vars första uppgift är att se över organisationen på hela 
förvaltningen och däribland givetvis även hanteringen av enskilda avlopp. Det finns idag ett 
inventerat berg av enskilda avloppsanläggningar som inte håller måttet och där finns ett 
uppdämt behov av handläggning. Där har vi inte kommit särskilt långt. Men man får också 
inte glömma att vår förra förvaltningschef Peter Persson gjorde bedömningen att tiden inte 
var mogen att i nuläget gå för hårt fram med förelägganden och valde att inte anställa en 
miljöhandläggare för att snabba på denna handläggning, för i andra änden är det brist på 
entreprenörer som skall göra jobben och de finns inte. Peter Persson tillsammans med 
Möre ResursCentrum genomförde förövrigt stormöte för att först locka fram nya 
entreprenörer under våren. Skulle vi idag skicka ut förelägganden till alla berörda skulle det 
ta bortåt 10 år innan den sista skulle bli klar med följd att vi skulle vara tvungna att anmäla 
många av dem för brott emot miljöbalken, alternativ vite, då de inte skulle hinna bli färdiga 
under föreskriven tid. 
 
Det finns däremot idag en hel del som på eget initiativ vill åtgärda sina enskilda avlopp och 
som på senare tid fått vänta alldeles för länge på handläggning. Detta är inte acceptabelt 
men enligt min mening ett resultat av en långdragen chefsrekrytering.   
 
Det är mycket riktigt att bygg- och miljönämnden beslutat i skrivelsen ifrån tekniska att 
”förelägga berörda fastigheter snarast inkomma med hur de ska lösa sina avlopps-
anläggningar. Samtidigt kan information ges om intresset finns vad det är som gäller vid 
påkoppling av det kommunala nätet”. Berörd handläggare har trots upprepade påminnelser 
inte slutfört uppdraget och som skäl till detta anger han tidsbrist, underbemanning och 
sjukdom. Här har det saknats en chef som kunnat omfördela arbetet till annan handläggare. 
Undertecknad beklagar att detta inte har fungerat som det ska.  
 
Man kan och bör alltid diskutera om hur lång tid en handläggning ska få ta i alla ärenden. 
Om jag inte missminner mig så är det två månader som är maximal accepterad 
handläggning för miljöhandläggning i Torsås Kommun enligt tillsynsplanen, men inga 
avdrag på ansökningsavgiften finns här. I Kalmar Kommun lär det vara fyra veckor innan 
avdrag börjar göras. Var det gäller bygglov är det enligt lag tio veckor som gäller efter att 
kompletta handlingar har inkommit och dessa kan dubblas till tjugo veckor om nämnden 
vill. Ofta är det så att man vill man börja nu med eller utan kompletta handlingar, så är det!  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 157/11, frågor till bygg- och miljönämndens ordförande 
Magnus Svensson 
 
Att bygg- och miljönämnden klarar budet med bred marginal är något som jag nästan 
beklagar då vi har mycket som vi behöver göra. Men det är till viss del ett resultat av 
organisationsarbetet där vår vilja är att få en genomtänkt, kostnadseffektiv och 
välfungerande förvaltning som också är attraktiv arbetsplats.  
-----  
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KF § 158/11 
KS § 288/11 
AU § 329/11   11/KS0201 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2012 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Kopieringskostnader 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
  A2 = 40 kronor 
  A3 =   6 kronor 
  A4 =   4 kronor 
  Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg A3 =   8 kronor 
  A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2012 enligt upprättat förslag. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 158/11, Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2012 enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2012 enligt upprättat förslag. 
-----  
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KF § 159/11 
KS § 289/11 

AU § 330/11   11/KS0202 
Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
  
Förslag från miljöinspektör Jan Andersson: 
 
• Oförändrad taxa inom plan- och byggområdet enligt kommunfullmäktige  

2011-04-26 § 43, 
• Oförändrad taxa inom miljöområdet enligt kommunfullmäktige 2007-12-12  

§ 146, till dess en riskbaserad taxa utarbetas, 
• Oförändrad taxa inom livsmedelsområdet enligt kommunfullmäktige 2010. 
 
 Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2012 enligt ovanstående 
     förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-08 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 184 att nuvarande taxor för bygg- och 
miljönämndens verksamhet ska lämnas oförändrade 2012: 
 
dels inom plan- och byggområdet enligt kommunfullmäktiges beslut  
2011-04-26 § 43,  
 
dels inom miljöområdet enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-12-12 § 146,  
 
dels dess en riskbaserad taxa utarbetats., dels inom livsmedelsområdet enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2012 enligt bygg- och miljö- 
     nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2012 enligt bygg- och miljö- 
     nämndens förslag. 
----- Sändlista Bygg- och miljönämnden 
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KF § 160/11 
KS § 290/11 
AU § 331/11   11/KS0203 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010-08-16 
§ 81. 
 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp oförändrat 2012-01-01 – 2012-06-30. 
Från och med 2012-07-01 höjs till 120 000 kronor exklusive dagvattenavgift 10 000 kronor, 
exklusive moms. 
 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Fast avgift, höjning med 300 kronor, exklusive moms. 
Rörlig avgift, oförändrad från 2011 till 2012.   

   

Torgplats 
 
Oförändrad från 2011 till 2012.   

  

Båtplatstaxa 
 
Höjning med cirka 20 % . 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjningen av taxan för båtplats för 2012 ska vara 3 %. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att avslå Mona 
Magnussons, M yrkande. 
 
Reservation 
 
Mona Magnussons, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/11, Taxor inom tekniska nämndens verksamhets-
område 2012 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2012 enligt nämndens förslag 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-08 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjningen av taxan för båtplats för 2012 ska vara 3 %. 
 
Lena Gustafsson, V, Markus Johansson, C och Roland Swedestam, S yrkar bifall till att 
höja taxan för båtplatser för 2012 med 20 %. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M yrkande och Lena 
Gustafssons, V med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att avslå Mona 
Magnussons, M yrkande. 
 
Reservation 
 
Mona Magnussons, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2012 enligt tekniska nämndens  
     förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-11-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att höjningen av taxan för båtplats för 2012 ska vara 3 %. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, yrkar bifall till att höja taxan 
för båtplatser för 2012 med 20 %. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M yrkande och Roland 
Swedestams, S med fleras yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
Mona Magnussons, M yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 160/11, Taxor inom tekniska nämndens verksamhets-
område 2012 
 
Reservation 
 
Mona Magnussons, M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2012 enligt tekniska nämndens förslag. 
-----  
Sändlista  
Tekniska nämnden 
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KF § 161/11 
KS § 291/11 
AU § 332/10   11/KS0204 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde för 2012 
återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08: 
 
att ärendet gällande taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhets-  
     område för 2012 återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-11-28 
 
Socialnämnden beslutar 2011-11-16 att anta föreslagna förändringar i vård- och omsorgs- 
taxan för 2012, nivå 4 följer maxtaxan, egenvård 200 kronor per månad, tillfälligt utlånande 
av hjälpmedel till personer skrivna i annan kommun 100 kronor per hjälpmedel och månad 
samt att omsorgstaxan (nivå 1-4) fortsättningsvis ska gälla perioden mars – februari för att 
underlätta hanteringen av avgiftsberäkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa socialnämndens taxor för 2012 enligt socialnämndens förslag. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 162/11 
KS § 292/11 
AU § 333/11   11/KS0205 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Oförändrade taxor från 2011 till 2012. 
   
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2012 enligt nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2012 enligt bildningsnämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2012 enligt bildningsnämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 163/11 
KS § 293/11 
AU § 334/11 
AU § 315/11 
KS § 253/11 11/KS0071 
Budget 2012, Plan 2013 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förändrade budgetförutsättningar för Torsås kommun. 
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 11:39 (2011-09-29) 
 
Tkr Ram 

2012 
Ny 

prognos 
Diff 2013 2014 

      
Antagen folkmängd 1/11 året 
innan 

 
6 892 

 
6 875 

 
 

 
6 800 

 
6 725 

      
Skatteintäkter 241 303 234 575 -6 728 244 679 255 690 
Skatteavräkning  1 286 1 286   
Mellankommunal utjämning 414 414 0 197 131 
Inkomstutjämningsbidrag 74 303 75 928 1 625 73 658 71 292 
Kostnadsutjämningsbidrag 2 998 3 300 302 3 264 3 228 
Regleringsbidrag 2 804 3 461 657 2 015 98 
LSS-utjämning -1 575 1 085 2 660 1 073 1 062 
Fastighetsavgift 13 820 13 820 0 13 820 13 820 
Skatter och bidrag 334 067 333 869 -198 338 706 345 321 
 
Resultaträkning, tkr 2012 2013 2014 
Budgeterat resultat, kommunfullmäktige juni 2011 1 000  3 895  3 929 
Ny prognos skatter och bidrag   -198 -1 953 -1 543 
Förändring generella statsbidrag    448     482     806 
Budgeterat resultat 1 250   2 424 3 192 
    
Spec förändringar generella statsbidrag    
Effektiviseringar nya gymnasieskolan 489   
Fler nationella prov 55   
Lärarlegitimation -96   
Summa 448   
 
Ny skatteprognos kommer 2011-10-14. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Ekonomichefen återkopplar till Sveriges kommuner och landstings föredragning på 
kommunfullmäktige 2010-01-27 § 2 gällande demografiskt beting samt nettokostnaden i 
förhållande till standardkostnaden. 
 
Med utgångspunkt från det nuvarande ekonomiska läget samt inte minst de prognoser som 
finns för 2012 – 2014, så är det ett mycket allvarligt läge och enligt våra styrprinciper 
rekommenderar ekonomichefen att åtgärder måste omgående genomföras. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag på förändrad ledningsorganisation i 
Torsås kommun. 

 
Torsås kommun är en befolkningsmässigt liten kommun vilket innebär en del svagheter 
framför allt när det gäller möjligheten att tillgodose behovet av särskilda kompetenser inom 
alla kommunala område. 

 

Den mindre kommunens fördel är däremot möjligheten att ha en överblick över helheten 
och skapa en sammanhållen ledning av alla verksamheter. 

 

För att ta vara på denna fördel och samtidigt se möjligheten till samordning av 
kompetensbehoven i en liten kommun föreslås att Torsås kommuns förvaltningsledning nu 
organiseras om och att det bildas ett centralt kommunledningskontor med stabsfunktion. 

 

Förändringen innebär kommunchefen i den nya organisationen inte bara är ledare för 
socialchef, bildningschef och samhällsbyggnadschef. Denna högsta ledningsorganisation 
skall dessutom flyttas samman till ett gemensamt kommunledningskontor för att skapa en 
naturlig daglig kontakt mellan kommunens ledande chefer. De viktigaste målen i denna 
organisation är  
att skapa ett sammanhållet lednings- och uppföljningssystem över förvaltningsgränserna,  
att se nya möjligheter till samverkan mellan förvaltningarna,  
att öka chefernas kunskaper om andra förvaltningar,  
att  verka för ett gemensamt ansvarstagande för hela den kommunala verksamhetens 
ekonomi och kvalitet 

 

Till stöd för chefsgruppens arbete inrättas också en särskild enhet under ekonomikontoret 
med uppdraget att utveckla och förvalta ett gemensamt ekonomi och kvalitetssystem för en 
tydligare styrning av kommunens resursfördelning och en stärkt uppföljning, kontroll och 
jämförelser av verksamheternas kvalitet och budgetföljsamhet. 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans 
med övriga förvaltningschefer genomföra denna nyorganisation och att i samband med 
detta vidta nödvändiga förändringar av personalorganisationen över förvaltningsgränserna 
samt omdisponeringar av kommunkontorens lokaler och kontorsutrymmen. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 

 

Förändringen genomförs under första halvåret 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-06 
 
Budgetdialog med nämnderna. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C börjar med att informera från Sveriges kommuner och 
landstings konferens gällande budgetpropositionen för år 2012. Det presenterades en 
betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi de närmaste åren. Det är den svaga 
internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro som gör att den 
svenska återhämtningen tappar fart. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar det ekonomiska läget. 
 
• Budgeterat resultat +-0 
• Underskottet för nämnderna cirka 6 mkr 
• Balanskravet klaras med hjälp av finansförvaltningen. För 2012 kommer inte 

finansförvaltningen att klara av att täcka upp balanskravet. 
 

Ekonomichefen redovisar även förändrade budgetförutsättningar för Torsås kommun 
utifrån den redovisning som lämnades på kommunstyrelsen  
2011-10-04.  
 
Innehållet som ska finnas i budgetdokumentet redovisas. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerade om att ett förslag på strategikarta är 
framtaget och den ska vara ett samlat styrdokument för hela kommunen. Strategikartan ska 
även ha en koppling till kommunernas kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Kommunchefen Jan Darrell informerar om ledningsgruppens arbete och framtagning av 
kommunens Vision. 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om att socialnämndens prognos till och med augusti 
2011 redovisar ett underskott på 3,5 mkr. 
 
Äldreomsorgen totalt enligt budget, förutom centralt budgeterade besparingsåtgärder som 
ej får full genomslag i år – 1,9 mkr 
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,2 mkr 
Försörjningsstöd – 1,1 mkr 
Utredningar IFO – 0,9 mkr 
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS + 1,6 mkr. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
När det gäller framtiden för socialförvaltningen så kommer socialchef Ninna Melin att 
bland annat korrigera organisationen, se över rutiner och riktlinjer samt träffpunkterna, 
samverkan inom försörjningsstöd, resursfördelningssystem med mera. 
 
Bygg- och miljönämndens 1:e vice ordförande Christofer Johansson, C informerar om 
pågående arbete inom förvaltningen, tre nya planer söder Bergkvara, projektet Moment, 
programmet Lina före detta BALK. 
 
När det gäller rekryteringen av byggnadsingenjör så avvaktar man tills tjänsten som 
samhällsbyggnadschef tillsätts. Kommunchef Jan Darrell informerar om att arbetet pågår 
med rekrytering av ny samhällsbyggnadschef. Fram tills dess att tjänsten är tillsatt kommer 
en vikarie att anställas. 
 
Skolchef Jon-Erik Egerszegi informerar om att bildningsnämnden kommer att klara 
budgeten eftersom Korrespondensgymnasiet går med överskott. 
 
Problem inom förvaltningen enligt skolchefen 
 
• Svårt att rekrytera lärare (lönerna behöver ses över) 
• Lärarlegitimation saknas av en del pedagoger vilket innebär att man måste erbjuda 

kompetensutveckling 
• Skolinspektionens kritik måste åtgärdas 
• Högre täthet av datorsystem inom skolan 
• Finns få specialpedagoger inom årskurs 1 – 6 
• Skollagen och skolplanen kräver mer. 
 
Tekniska nämndens ordförande Pär Larsson räknar med att tekniska nämnden överskrider 
budgeten med cirka 1 mkr. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett underskott för kommunstyrelsen med 1,1 mkr. 
 
Kalmar Läns Trafik AB – 0,1 mkr 
Bergkvara sjöfartsmuseum – 0,3 mkr (utvändiga åtgärder) 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB – 0,2 mkr 
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 0,8 mkr (lägre driftbidrag) 
Samhällsbyggnadschef vakant september – oktober 2011 + 0,1 mkr 
Inflyttarservice – 0,1 mkr 
Vindkraftsexpo – 0,1 mkr 
Vågen – 0,4 mkr 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-06: 
 
att notera informationen till protokollet samt  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-10-18, 
 
att bjuda in bildningschefen och socialchefen för en redovisning av deras  
     tankar kring verksamheten inom deras arbetsområde. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förändringar sedan rambeslutet i kommunfullmäktige 
2011-06-13. 
 
Resultat i rambeslut 1 000 tkr 
  
Sänkt prognos antal invånare 2011-11-01 från 6 892 till 
6 875 personer (skatter och bidrag) 

 
-755 tkr 

Förändringar i underlag skatter och bidrag, prognos från 
Sveriges kommuner och landsting 

 
478 tkr 

Generellt statsbidrag. Fler nationella prov senareläggs. 
2012 -8 kronor/invånare 

 
-55 tkr 

Lärarlegitimation 2012 + 14 kronor/invånare 96 tkr 
  
Resultat Budget 2012 (2011-10-18) 764 tkr 
 
Mot bakgrund av kommunens negativa befolkningsutveckling, nämndernas årsprognos för 
2011 med budgetunderskott på 7,6 mkr, oron i världsekonomin och Sveriges kommuner 
och landstings senaste prognos om svagare skatte- underlagsprognos är ekonomichef Kent 
Frosts samlade ekonomiska bedömning för Torsås kommun att resultatnivån för åren 2012 
– 2014 är alldeles för låg. 
 
Budgetäskande från kommunrevisionen, 500 000 kronor. 
 
Torsås kommuns utdebitering sänks med 41 öre till 21,43 per skattekrona med anledning 
av skatteväxling, kollektivtrafiken. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Investeringsbudget 2012 – 2014, kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 
 
 2012 2013 2014 
    
Kommunstyrelsen 200 200 200 
    
Bygg- och miljönämnden 400   
    
Tekniska nämnden    
Vatten och avlopp 23 860 9 030 10 000 
Gata/Park/Fritid/Service 1 485 3 275 2 175 
        
Socialnämnden 600 600 600 
       
Bildningsnämnden 1 550 1 550 1 900 
      
Totalt 2012 – 2014 28 095 14 655 14 875 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, tar inte ställning till några beslut för 
budget och investeringsbudget 2012 utan avvaktar till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
En sammanställning av budgetdokumentet inklusive mål kommer att presenteras senare. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014, 
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2012, 500 tkr, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2012, Plan 2013 - 2014 enligt förslag med  
     komplettering för markköp inom kommunstyrelsen, 500 tkr, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att uppta nya  
     lån på 30 mkr för 2012, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2012 till 21,43 per skattekronor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-08 
 

Driftbudget    

Minus framför belopp betyder ökning av ramen, plus är sänkning av 
ramen. 

Budget 
2012   

    
Kommunstyrelsen    
Budget  2011 -74 620   

Kompensation löneöversyn 2011 -57   
Kalmarsunds gymnasieförbund 2 901   
Färdtjänst sköts fr o m 2012 av Landstinget/KLT. Skatteväxling. 930   
Kollektivtrafik skatteväxlas. 1 081   
Utveckling chefsgrupp -100   
Facklig verksamhet -350   
Överförmyndarverksamheten -170   
Generell ramminskning 211   

Ram 2012 -70 174   

    

Kommunrevisionen    

Budget  2012 = Budget 2011 -500   

    

Bygg- och miljönämnden    

Budget  2011 -4 964   
Kompensation löneöversyn 2011 -76   
EU-projekt Modern Water Management, pågår  till 2012-06. 200 tkr 
2010. 100   
Våtmarksprojekt. Åtgärder fortsätter 2011 men avslutas till 2012. 200   
Intäkter m a a åtgärder av  enskilda avlopp något lägre än tidigare 
beräknat -100   
BALK och lägenhetsregister -50   
Kart och GIS -380   
Mättjänster -500   

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Nya plan- o bygglagen fr o m 2 maj 2011 -460   
Nya plan- o bygglagen fr o m 2 maj 2011, ökade intäkter pga ny taxa 100   
OVK och energideklarationer -60   
Lagstadgad tillsyn och externa projekt -900   
Ks förslag till minskande av ramäskanden ovan 1 000   
Generell ramminskning 13   

Ram 2012 -6 077   

    

Tekniska nämnden Skattefinansierat    

Budget  2011 -6 783   
Kompensation löneöversyn 2011 -12   
Beläggningsunderhållet, resursförstärkning -1 000   
Kostnaden för entreprenaden på enskilda vägar har ökat. -48   
Kostnaden för gatubelysning har ökat -150   
Parker, för att bibehålla nuvarande standard krävs resurstillskott -20   
Ökat underhåll badplatser,  -40   
Ökat underhållsbehov på fordon -60   
Minskade intäkter torghandel -10   
Ks förslag till minskande av ramäskanden ovan 600   
Generell ramminskning 19   

Ram 2012 -7 504   

    

Tekniska nämnden Avgiftsfinansierat    

Budget  2011    
Ökade driftkostnader jfr 2011 finansieras genom VA-taxan!    

Ram 2012 3 300   

    

Socialnämnden    

Budget  2011 -129 281   
Kompensation löneöversyn 2011 -600   
Operativ ungdomssamordnare  -250   
Hemtjänst - Effektivare nyckelhantering, Resursfördelningssystem 100   
LASSärende från 2011 -145   
Försörjningsstöd -1 600   
IFO, resursförstärkning. -700   
MAS-uppgifter -70   
Indexförändringar hyra, städ. -150   

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
MAR, Pensionsavgång 2011 0,50 tjänst 250   
Översyn av årsarbetstid 1 286   
Sophiagården, särskilt boende 10 platser avvecklas 2011.Nettoeffekt 
2012 2 013   
Generell ramminskning 358   
Ram 2012 -128 790   
    

Bildningsnämnden    

Budget  2011 -96 783   
Kompensation löneöversyn 2011 -329   
Medel för Operativ ungdomssamordnare överförs till SN 106   
Barnomsorg under natten upphör 121   
Triaden upphör 136   
Nytt avtal för förskolan Vindruvan 260   
Hyra Bollhall (ramtillskott 2011 500 tkr) -1 000   
Ökad hyra Torskolans kök ombyggt ht 2011. -488   
Utökning Kurator 50% ytterligare i 7 månader -228   
Utökad hyra Torskolans renovering -200   
Återställning av läromedelsbudget -200   
Kompetensutveckling bl a för lärarbehörighet -300   
Interkommunala ersättningar -500   
Verksamhetsanpassning till volymförändringar -400   
BINs  beräknade volymförändringar 2 312   
Generell ramminskning 262   
Förändringar av generella statsbidrag 2012. Nya skollagen. 2011 
4kr/inv, 2012 8kr/inv -28   
Förändringar av generella statsbidrag 2012.  Införande av betyg fr åk 6. 
2012 6kr/inv -41   
Förändringar av generella statsbidrag 2012. Fler nationella prov 
senareläggs. 2012 -8kr/inv  55   
Förändringar av generella statsbidrag 2012. Lärarlegitimation 2012 
+14kr/inv -96   
Förändringar av generella statsbidrag 2012. Allmän förskola 3-åringar -
1 kr/inv 7   

Ram 2012 -97 334   

    
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Centrala poster    
Centrala poster (pensioner och förändring semesterlöneskuld) -12 136   
Central lönepott 2012 -6 274   
Övriga kostnader (Hallagärde 600 tkr, Resultatregleringspost 1 000 tkr) -1 600   

Nettokostnader -327 089   
    
Avskrivningar -6 108   
Skatter och bidrag 333 872   
Finansnetto 89   
    

Budgeterat resultat 764   
 
Förslag till förändringar av kommunbidraget 2012 (Ksek) för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
 2012 Emmaboda 61,2 % Torsås 38,8 % 
Lönerevision 325 199 126 
Rakel 210 129 81  
 
Strategikarta 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 att anta upprättat förslag till utkast på 
strategikarta samt att strategikartan fastställs vid budgetbeslutet i kommun- fullmäktige i 
november. 
 
Socialdemokraternas budgetförslag 2012: 
 
Med anledning av att nämnderna i septemberprognosen överskrider årets budget med 7,6 
mkr och föreslagna budgetramar för 2012 är oförändrade med undantag av uppräkning så 
ser Socialdemokraterna inte det meningsfullt att föreslå några omfördelningar mellan 
nämnderna. Alliansens ekonomistyrning med att hålla inne viss del av budgeten har snarare 
haft en negativ inverkan på budgetföljsamheten.  
 
Torsås kommuns negativa befolkningsutveckling, det oerhört kärva ekonomiska läget med 
lågkonjunktur och osäkerhet gör att Socialdemokraterna yrkar på följande: 
 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med den experthjälp han anser sig behöva från till 
exempel Sveriges kommuner och landsting. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Vad behöver en kommun som Torsås, med det befolkningsunderlag och demografiska 
struktur som vi har, i form av: 
• Ledning och administration 
• Verksamhetslokaler 
 
I god tid inför nästa upphandling av kollektivtrafiken utreda om kommunen ska fortsätta 
med linjelagd skolskjutstrafik i förhållande till utökad närtrafik. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V och Mona Magnusson, M 
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2012. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, S med fleras tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014, 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att göra en utredning enligt Social-  
     demokraternas budgetförslag för 2012, 
 
att fastställa förändringarna av kommunbidraget för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås gällande lönerevision och Rakel,  
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2012, 500 tkr, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2012, Plan 2013 - 2014 enligt förslag med  
     komplettering för markköp inom kommunstyrelsen, 500 tkr, 
 
att fastställa strategikartan som ett måldokument till budgetdokumentet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att uppta nya  
     lån på 30 mkr för 2012, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2012 till 21,43 per skattekronor. 
 
att ställa sig positiva till Kalmarsunds Gymnasieförbundsframtida IT-satsningar  
     men att frågan kommer att diskuteras med övriga medlemskommuner. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-11-28 
 
Noteras att Jill Jonsson, S inträder som ordinarie ledamot när behandlingen av ärendet 
påbörjas. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med:  
 
1:a att satsen, en särskild enhet under ekonomikontoret inrättas med uppdraget att 
utveckla och förvalta ett gemensamt ekonomi och kvalitetsstyrningssystem för en tydligare 
styrning av kommunens resursfördelning med en stärkt uppföljning, kontroll och 
jämförelse av verksamhetens kvalitet och budgetföljsamhet. 
Organisationen utesluter ekonomtjänster i enskilda förvaltningar. Den skall i huvudsak  
organiseras inom nuvarande tjänster och finansieras genom omfördelning av befintliga  
budgetramar. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget, 
 
2:a att satsen kommunstyrelsen godkänner organisationen innan den genomförs, 
 
3:e att satsen kommunchefen får i uppdrag att redovisa hur en samlad 
ledningsorganisation skall utveckla styrningen av Torsås kommun med målsättningen att 
förebygga sektorisering och gränsdragningsproblematik. Uppdraget redovisas och 
organisationen fastställs vid kommunstyrelsens februarisammanträde, 
 
4:e att satsen Arbetsmarknads och integrationsenheten förs över till socialnämnden och 
att budget för kommunstyrelse och socialnämnd regleras för att kompensera organisations-
förvaltningen. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget, 
 
5:e att satsen strategikartan kompletteras med nämndspecifika mål som fastställs av 
fullmäktige i februari, 
 
6:e att satsen ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa den fastställda budgeten i ett 
samlat dokument. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 18.05 – 18.20 innan kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar återremiss på 
tilläggsyrkanden 1:a – 3:e att satsen med hänvisning till kommunallagen kap 5 § 26, 
beredningsplikt. 
 
Ordförande förklarar villkoren för minoritetsåterremiss, minst tolv ledamöter ska rösta för. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller 
återremitteras finner han att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet som 
minoritetsåterremiss. 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S             X       
Håkan Algotsson C       X             
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Christofer Johansson C       X             
Mona Magnusson      M       X             
Sören Bondesson S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Roger Pettersson TP       - - - 
Henrik Nilsson Bokor S Lars Petersson, S  X  
Sten Bondesson C  X   
Marie Jansson KD  X   
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C  X   
Peter Ludvigsson S Britt-Marie Swedestam, S  X  
Anita Borg C Maria Karlsson, C X   
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, MP X   
Johnny Hansson SD  - - - 
Margareta Ohlin FP  X   
Inga-Britt Karlsson S             X       
Pär Larsson C Östen Barrdahl, C X             
Monica Fredriksson TP             X       
Bernt Nykvist S             X       
Magnus Nilsén M       X             
Lena Gustafsson V   X  
Irma Folkesson C  X   
Jill Jonsson S   X  
Åsa Haglund – Rosenborg C  X   
Christer Söderholm KD  X   
Roger Isberg S   X  
Linda Eriksson C  X   
Birgitta Arvidsson S   X  
Magnus Svensson M  X   
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 19 14  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar avslag på 4:e att 
satsen i tilläggsyrkandet om Arbetsmarknads- och integrationsenheten med motiveringen 
att avvakta förslag till beslut i kommunstyrelsen 2011-11-30. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande gällande Arbetsmarknads- och integrations- 
enheten. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till 5:e och 6:e 
att satsen i tilläggsyrkandet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande gällande strategikarta och sammanställa den 
fastställda budgeten i ett samlat dokument. 
 
Yrkande och proposition 
 
Fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014 enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar återremiss på 
kommunstyrelsens förslag till budget gällande att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 
2014 med samma motivering som i tilläggsyrkandets 1:a – 3:a att satser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller 
återremitteras finner han att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet som 
minoritetsåterremiss. 
 
Övriga att satser enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till övriga att 
satser enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Roland Swedestam, S med flera yrkande gällande övriga att satser enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Översyn av den politiska organisationen 
 
Marie Jansson, KD med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att den 
politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en 
kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD med fleras yrkande och att 
avslå tilläggsyrkandet finner han att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = att bifalla tilläggsyrkandet avges 14 ja-
röster, 17 nej-röster samt 2 avstod. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 
2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att den politiska organisationen ses över och 
eventuellt göra om den så att det finns en kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Voteringslista nummer 2      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S             X       
Håkan Algotsson C       X             
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Christofer Johansson C       X             
Mona Magnusson      M       X             
Sören Bondesson S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Roger Pettersson TP       - - - 
Henrik Nilsson Bokor S Lars Petersson, S  X  
Sten Bondesson C  X   
Marie Jansson KD    X  
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C     X 
Peter Ludvigsson S Britt-Marie Swedestam, S  X  
Anita Borg C Maria Karlsson, C X   
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, MP   X  
Johnny Hansson SD  - - - 
Margareta Ohlin FP    X  
Inga-Britt Karlsson S             X       
Pär Larsson C Östen Barrdahl, C X             
Monica Fredriksson TP             X       
Bernt Nykvist S             X       
Magnus Nilsén M       X             
Lena Gustafsson V     X 
Irma Folkesson C  X   
Jill Jonsson S   X  
Åsa Haglund – Rosenborg C  X   
Christer Söderholm KD    X  
Roger Isberg S   X  
Linda Eriksson C  X   
Birgitta Arvidsson S   X  
Magnus Svensson M  X   
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 14 17 2 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten Bondesson, Irma 
Folkesson, Åsa Haglund-Rosenborg, Linda Eriksson, Christina Svensson, Maria Karlsson, 
Östen Barrdahl samtliga C samt Mona Magnusson, Ewy Svensson, Magnus Nilsén, Magnus 
Svensson samtliga M reserverar sig mot beslutet. 
 
Se över ägardirektiven för Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Torsås Bostads AB 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att ägardirektiven för Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
och Torsås Bostads AB ses över. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, V tilläggsyrkande och att 
avslå tilläggsyrkandet finner han att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå tilläggsyrkandet och nej = bifalla tilläggsyrkandet avges 18 ja-
röster, 14 nej-röster samt 1 avstod. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 
3. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S             X       
Håkan Algotsson C       X             
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Christofer Johansson C       X             
Mona Magnusson      M       X             
Sören Bondesson S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Roger Pettersson TP       - - - 
Henrik Nilsson Bokor S Lars Petersson, S  X  
Sten Bondesson C  X   
Marie Jansson KD  X     
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C  X     
Peter Ludvigsson S Britt-Marie Swedestam, S  X  
Anita Borg C Maria Karlsson, C X   
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, MP     X 
Johnny Hansson SD  - - - 
Margareta Ohlin FP  X     

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 

 

Inga-Britt Karlsson S             X       
Pär Larsson C Östen Barrdahl, C X             
Monica Fredriksson TP             X       
Bernt Nykvist S             X       
Magnus Nilsén M       X             
Lena Gustafsson V   X    
Irma Folkesson C  X   
Jill Jonsson S   X  
Åsa Haglund – Rosenborg C  X   
Christer Söderholm KD  X    
Roger Isberg S   X  
Linda Eriksson C  X   
Birgitta Arvidsson S   X  
Magnus Svensson M  X   
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 18 14 1 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera som minoritetsåterremiss, budgeten för 2012, Plan 2013 – 2014  
     innefattad av att satserna 1 – 3 i tilläggsyrkande med hänvisning till kommunallagen kap  
     5 § 26, beredningsplikt, 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att göra en utredning enligt Socialdemokraternas  
     budgetförslag för 2012, 
 
att fastställa förändringarna av kommunbidraget för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås gällande lönerevision och Rakel,  
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2012, 500 tkr, 
 
att fastställa investeringsbudget för 2012, Plan 2013 - 2014 enligt förslag med  
     komplettering för markköp inom kommunstyrelsen, 500 tkr, 
 
att fastställa strategikartan som ett måldokument till budgetdokumentet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att uppta nya  
     lån på 30 mkr för 2012, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2012 till 21,43 per skattekronor. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 163/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
att ställa sig positiva till Kalmarsunds Gymnasieförbundsframtida IT-satsningar  
     men att frågan kommer att diskuteras med övriga medlemskommuner. 
 
att avvakta med beslut om att överföra Arbetsmarknads- och integrationsenheten tills efter 
     kommunstyrelsen sammanträde 2011-11-30, 
 
att strategikartan kompletteras med nämndspecifika mål som fastställs av kommun-  
     fullmäktige i februari, 
 
att ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa den fastställda budgeten i ett samlat  
    dokument. 
-----  
Sändlista  
Ekonomikontoret 
Kommunchef Jan Darrell
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KF § 164/11 
KS § 285/11 11/KS0162 
Redovisning av hamnverksamheten/ Hemställan om förlust-
täckningsgaranti avseende 2011      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Magnus Rosenborg och VD Annjeanette Strömberg från Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB redovisar dagsläget för verksamheten i hamnbolaget.  
 
Verksamheten i Bergkvara Hamn & Stuveri AB har minskat och bolaget redovisar ett 
underskott. Under oktober månad 2011 kom det inte in en endaste båt.  
 
Blekinge Flis som gör affärer med Balticum har under eftermiddagen kommit in med en 
båt. 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att i bokslutet för 2010 finns ett bokfört värde om 
6,2 mkr på Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger en hemställan daterad  
2011-10-20 om en förlusttäckningsgaranti avseende 2011 års resultat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08: 
 
att notera informationen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun som ägare till Bergkvara Hamn & Stuveri AB garanterar en 
      förlustgaranti som säkerhetsställer bolagets egna kapital. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-11-28 
 
Noteras att ersättare Östen Barrdahl, C lämnar sammanträdet och Pär Larsson, C inträder 
som ordinarie ledamot. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun som ägare till Bergkvara Hamn & Stuveri AB garanterar en 
      förlustgaranti som säkerhetsställer bolagets egna kapital. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Bergkvara Hamn & Stuveri 
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KF § 165/11 
KS § 296/11 
AU § 321/11   11/KS0105 
Framtida regionbildning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har gemensamt arbetat fram 
ett underlag avseende framtida regionbildning. 
 
Landstinget vill höra kommunens uppfattning om följande: 
 
• Stödjer kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att Kalmar län 

medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad på en  
avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt? 

• Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta hänsyn till i den 
fortsatta regionbildningsprocessen? 

 
Underlag med förslag till beslut översänds för yttrande. Yttrande ska senast 2011-11-30 
skickas till Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar. 
 
Utgångspunkterna för en ny regionindelning är, enligt regeringen, att ändringarna ska växa 
fram underifrån och att både kommuner och landsting måste vara engagerade i processen. 
 
Vi är också beroende av vad vår grannlän vill i frågan: Jönköpings län önskar idag 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. 
 
Yttrande från Torsås kommun med anledning av remiss angående ny 
regionindelning. 

 
Torsås kommun delar de uppfattningar som läggs fram i rapportens sammanfattande 
slutsatser.  Vi vill framhålla betydelsen av ett mer organiserat samarbete i en större 
regionkommun för att vinna fördel av exempelvis sydöstra Sveriges gynnsamma 
geografiska läge i ett långsiktigt arbete för att utveckla en nod i det framtida utbytet med 
andra länder vid södra och östra Östersjön.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 165/11, Framtida regionbildning 
 
Att vårt land blir en drivande kraft i detta samarbete och på så sätt får del i den tillväxt, som 
med största säkerhet kommer i denna del av Europa, är en av de viktigaste strategiska 
framtidsfrågorna på det nationella planet.  
 
Det kommer att krävas både samsyn och samarbete mellan våra regionala aktörer för att 
denna nod ska lokaliseras till vår del av Sverige.  
 
Infrastruktursatsningar är naturligtvis en viktig parameter för att detta ska bli verklighet 
men det kräver också att man till vår region lokaliserar centrum för kompetens och 
erfarenhet inom internationellt handelsutbyte och utbyte inom universitets- och 
högskolesektorn. Detta mycket viktiga arbete får inte hindras av regiongränsdragning. 
 
En annan viktig framgångsfaktor är en starkare utveckling av ett sammanhållet 
arbetsmarknadsområde i sydöstra Sverige. Triangeln Kalmar, Växjö, Karlskrona måste 
stärkas. Det finns flera skäl till detta. En bredare arbets-marknad stärker attraktiviteten i 
regionen. Det ökar också möjligheten för arbetsgivare med högre kompetensbehov att 
finna lämplig personal vid sina rekryteringar. 
 
Kollektivtrafiken är en nyckelfaktor i etableringen av ett arbetsmarknads-område. I en 
sammanhållen region blir det bättre förutsättningar att skapa en helhetssyn i utvecklingen 
av denna viktiga samhällsservice.  
 
Det är viktigt att överläggningarna med de framtida samarbetspartnerna kommer igång så 
snabbt som möjligt och att Kalmarregionen blir en aktiv part i detta arbete. Den situation 
ingen vill ställas inför är att övriga regioner har kommit överens om de stora frågorna och 
man därefter helt enkelt måste acceptera givna förutsättningar. Även om det kan vara svårt 
att vara framme vid beslut redan 2015 måste alla verka för att vi är pådrivande i det 
regionala förberedelsearbetet. 
 
Vi måste också vara medvetna om att alla städer vårt delområde i en större sydsvensk 
region mister sin fördel av att vara det självklara centrat. Man kommer att gå över till att 
vara en så kallad medelstor svensk stad, som ska konkurrera med tillväxtområden som 
exempelvis Malmö-Lund-Helsingborg om de regionala resurserna. Detta kommer att kräva 
en mycket väl utformad gemensam strategi om de positiva möjligheterna i ett större 
regionsamarbete ska bli verklighet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/11, Framtida regionbildning 
 
En stor Sydsvensk Region kommer att omfatta väldigt många kommuner med helt olika 
förutsättningar. Vissa frågor kan vara enklare att lösa i något mindre 
samarbetskonstellationer. Vi anser därför att man bör verka för att det bildas 
underorganisationer för att skapa en mötesplats där till exempel kommuner av likartad 
struktur och storlek kan mötas för att diskutera gemensamma frågor på likvärdiga villkor. 

 

Slutsatser  
 

• Torsås kommun ställer sig positiv till att medverka i utveckling av en större 
regionbildning. 

• Denna region skall omfatta hela sydöstra Sverige. 
• Vi ser inget hinder i möjligheten att Kalmar, Kronobergs och Blekinge län samt Region 

Skåne går samman i en Sydsvensk Region. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ovan upprättat yttrande gällande ny regionindelning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna ovan upprättat yttrande gällande ny regionindelning. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 2011-11-28 
 
Håkan Algotsson, C redovisar förslag till avsiktsförklaring gällande Regionbildning i södra 
Sverige. 
 
Region Skåne, Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget 
Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs län samt Regionförbundet Södra 
Småland har för avsikt att senast 2019-01-01 bilda en ny gemensam region. Detta ska 
föregås av ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i hela 
regionen. 
 
Denna avsiktsförklaring blir fullt giltig först när beslut fattats i ingående organisationers 
fullmäktigeförsamlingar under december 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna ovan upprättat yttrande gällande ny regionindelning. 
----- 
Sändlista 
Landstinget i Kalmar län 
Box 601, 391 26 Kalmar 
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KF § 166/11 
KS § 309/11 
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 § 166/11, Tillfälligt utlånande av hjälpmedel 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-08 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 100 att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga 
hjälpmedel till personer skrivna i annan kommun till 100 kronor per hjälpmedel och 
månad. I beslutet i kommunfullmäktige 2011-10-24 § 141 fattades till personer skrivna i annan 
kommun, vilket ska kompletteras till beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att kompletter första att satsen i kommunfullmäktiges beslut 2011-10-24 § 141,  
     till:  
      
att fastställa taxa för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till personer skrivna i  
     annan kommun till 100 kronor per hjälpmedel och månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att taxan för utlåning av tillfälliga hjälpmedel till personer skrivna i annan kommun  
     fastställs i § 161, taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2012. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 167/11 
KS § 304/11 
AU § 153/11 
KF § 50/11   11/KS0106 
Medborgarförslag – Mätning av befintliga vindkraftverk i Ekaryd och 
Påboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att mätning ska utföras av redan befintliga vindkraftverk i Ekaryd 
och Påboda föreligger från Lena Peribert, Söderåkra och Karl E W Petersson, Torsås. 
 
Förslagsställarna anser också att Torsås kommun ska ta del av den pågående forskning från 
Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet som belyser akustiska såväl som hälsomässiga och 
samhälleliga aspekter. 
 
Med ledning av dessa åtgärder ska kommunen därefter göra en översyn av översiktsplanen 
för vindkraftsetablering i kommunen. 
 
Denna undersökning är ett måste för att inte fler människor och djur ska drabbas av 
ständiga olägenheter samtidigt som frågan har ett riksintresse och skulle säkert ge Torsås 
kommun uppmärksamhet som en kommun som värnar om trivsel och livskvalitet för sina 
invånare enligt Lena Peribert och Karl E W Petersson. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-04-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-10-18: 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 167/11, Medborgarförslag – Mätning av befintliga 
vindkraftverk i Ekaryd och Påboda 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 169 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
-----  
Sändlista 
Lena Peribert, Söderåkra 
Karl E W Petersson, Torsås 
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KF § 168/11 
KS § 305/11 
AU § 239/11 
KF § 72/11   11/KS0126 
Medborgarförslag – Utvärdering av redan gjorda vindkraftsetableringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande utvärdering av redan gjorda vindraftsetableringar föreligger från 
Arwo Pajusi, Fastlycke med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-10-18: 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat . 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens beslut 2011-09-20 § 170 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Arwo Pajusi, Fastlycke med flera 
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KF § 169/11   11/KS0220 
Motion – Minska kostnad för andelsägare ”Torsås kommun” vid 
förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden uppdrag att se 
över kommunens rätt till minskade kostnader och en bro som klarar att förlägga VA-
ledningen enligt Svevias önskan, med följd av mindre underhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista  
Tekniska nämnden 
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KF § 170/11   11/KS0221 
Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr - Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att skyndsamt ge tekniska nämnden uppdrag att ta 
fram en ny sträckning på land mellan Södra Kärr – Grämkulla i anslutning till 
utvecklingsområde sydväst Södra Kärr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista  
Tekniska nämnden 
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KF § 171/11   11/KS022 
Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP  och Roger Petersson, TP hemställer i en motion att en förnyad 
prövning behövs där kommunen ser över det framtida särskilda boendet än en gång och att 
inga ändringar för annan användning av lokalerna på Björkhagen sker förrän en sådan 
översyn har gjorts och underställts kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ett beslut behövs snarast om särskilt trygghetsboende i Torsås kommun fortfarande är 
aktuellt eller om det är Torsås Bostads AB:s alternativ som ska gälla, då behövs ett ökat 
samarbete mellan kommunen och Torsås Bostads AB.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 172/11   11/KS001 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 börjar klockan 17.30. Utdelning av 25 och 
40 års gåva sker i samband med julbordet klockan 19.30. 
 
En frivillig insamling kommer under kvällen att ske till Världens Barn. 
-----  
 
 


