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Plats och tid Möre Hotell Söderåkra, 2011-12-12, 17.30 – 19.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Christofer Johansson, C och Henrik Nilsson Bokor, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-12-14       
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 173 - 183 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Christofer Johansson                   Henrik Nilsson Bokor 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2011-12-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-12-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-01-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Roland Swedestam, S Ja       
Håkan Algotsson, C Ja       
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  
Christofer Johansson, C Ja       
Mona Magnusson, M Ja  
Sören Bondesson, S Ja       
Eva-Kristina Berg, C Ja       
Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja       
Sten Bondesson, C, ordförande Ja       
Marie Jansson, KD Ja       
Christina Lönnqvist, S Ja       
Ewy Svensson, M Nej Anders Palmér, M 
Marcus Johansson, C Ja  
Peter Ludvigsson, S Ja       
Anita Borg, C Ja   
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       
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 Nej Jörgen Johansson, C  
Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Ja       
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 173 - 183     
 
§ 173 Budget 2012, Plan 2013-2014 

§ 174 Klimat- energistrategi för Torsås kommun 

§ 175 Delårsrapport 2011, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 

§ 176 Förbundsordning, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 

§ 177 Ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 

§ 178 Risk- och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 

§ 179 Reglemente för krisledningsnämnden 

§ 180 Avtal Kalmar Läns Kollektivtrafik 

§ 181 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

§ 182 Sammanhållen bebyggelse (samlad bebyggelse) 

§ 183 Utdelning av 25 och 40 års gåvor    
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KF § 173/11 
KS § 354/11 
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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-12-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 173/11, 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 § 173/11, 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 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 § 173/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
Nya plan- o bygglagen från och med 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   
LASS ärende från 2011 -145   
Försörjningsstöd -1 600   
IFO, resursförstärkning. -700   
MAS-uppgifter -70   
Indexförändringar hyra, städ. -150   

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 173/11, 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 bland annat för lärarbehörighet -300   
Interkommunala ersättningar -500   
Verksamhetsanpassning till volymförändringar -400   
BIN:s 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 
organisationsförvaltningen. 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 § 173/11, 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 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 41  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-12-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 173/11, 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 § 173/11, 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 2011-11-28: 
 
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 § 173/11, 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. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2011-11-30 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en tjänstepromemoria om byte av huvudman för 
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten AMIE samt funktion för uppföljning och analys 
så kallad controller och en samlad kommunledningsorganisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden och socialnämnden gällande ett samlat  
     ekonomikontor och en gemensam övergripande förvaltningsorganisation, 
 
att redovisning sker direkt till kommunfullmäktige 2011-12-12, 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2011-12-12 
 
Redovisas socialnämnden beslut 2011-12-08 § 144, där nämnden inte har något att erinra 
mot kommunstyrelsens förslag till förändrad ledningsorganisation. 
 
Bildningsnämndens beslut 2011-12-05 § 167 som inte är färdigjusterat redovisas där 
bildningsnämnden ställer sig bakom följande att satser: 
 
att en särskild enhet under ekonomikontoret inrättas med uppdrag 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. Ramjusteringar fastställs i 
samband med vårens tilläggsbudget, 
 
att kommunstyrelsen godkänner organisationen innan den genomförs, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
att 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. 
 
Vidare beslutar bildningsnämnden att framföra till kommunstyrelsen att 
 
bildningsnämnden måste ha ekonomisk kompensation i budgetramen för att kunna behålla 
50 % nämndssekreterare och det i controlleruppdraget måste ingå utredningar. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till i kommunfullmäktiges behandling 2011-11-28: 
 
att 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, 
 
att kommunstyrelsen godkänner organisationen innan den genomförs, 
 
att 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, 
 
att Arbetsmarknads och integrationsenheten (AMIE) förs över till socialnämnden och att 
budget för kommunstyrelse och socialnämnd regleras för att kompensera organisations-
förvaltningen. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget samt 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S och Lena Gustafsson, 
V yrkar: 
 
att fastställa budgetramar för nämnderna 2012 och plan 2013 – 2014 enligt kommun- 
styrelsens förslag,  
 
att ekonomitjänst flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsens ekonomiavdelning 
och bildningsnämnden kompenseras från kommunstyrelsens personalbudget för den halva 
av administration som idag ingår i tjänsten,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 
att beslut om kommunkontorets ombyggnad och förvaltningschefernas sammanflyttning 
får återkomma som nytt ärende med kostnadsberäkning och förslag på finansiering först 
efter av kommunfullmäktige beslutade lokal och administrationsutredningar genomförts 
och kommunen har ett stabilt ekonomiskt resultat, 
 
att Arbetsmarknads och integrationsenheten (AMIE) förs över till socialnämnden och att 
budget för kommunstyrelse och socialnämnd regleras för att kompensera organisations-
förvaltningen. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget samt 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till att Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE) 
förs över till socialnämnden men har svårt att helt ställa sig bakom en samlad lednings-
organisation eftersom inga kostnader har redovisats. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och Roland 
Swedestams, S med fleras yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan 
Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 

Vid votering där ja = Håkan Algotssons, C yrkande och nej = Roland Swedestams, S med 
fleras yrkande avges 19 ja-röster och 15 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 4. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, 
C yrkande. 
 
Voteringslista nummer 4 
 

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        X   
Henrik Nilsson Bokor S    X  
Sten Bondesson C  X   
Marie Jansson KD  X    
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M Anders Palmér, M X   
Marcus Johansson C  X     
Peter Ludvigsson S    X  
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, MP X    
Johnny Hansson SD  - - - 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 173/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 
 

Margareta Ohlin FP   X    
Inga-Britt Karlsson S             X       
Pär Larsson 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 Jörgen Johansson, C X   
Birgitta Arvidsson S   X  
Magnus Svensson M  X   
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 19 15   
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Henrik Nilsson 
Bokor, S, Christina Lönnqvist, S, Peter Ludvigsson, S, Inga-Britt Karlsson, S, Bernt 
Nykvist, S, Jill Jonsson, S, Roger Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S och Hans Larsson, S 
lämnar en skriftlig reservation till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot det beslut som Allianspartiernas majoritet fattade som 
innebär en ökning av kommunens totala administration när kommunen har både 
anställnings- och inköpsstopp. Samt mot att en organisationsförändring med förvaltnings- 
chefernas sammanflyttning och ombyggnad utan kostnadsberäkning lagts in i budgeten 
med en så totalt undermålig beredning att trots en återremiss endast två av kommunens 
fyra nämnden beretts möjlighet att yttra sig över det otydliga förslaget. 
 
Lena Gustafsson, V, Monica Fredriksson, TP och Roger Pettersson, TP reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Magnus Nilsén, M, Magnus Svensson, M och 
Anders Palmér, M yrkar tillägg med att utredningen av den gemensamma lednings- 
organisationen med kostnadsberäkningar och finansieringsplan ska gå till kommun-
fullmäktige för beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Mona Magnussons, M tilläggsyrkande. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173/11, Budget 2012, Plan 2013 – 2014 

 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa budget för 2012, Plan 2013 – 2014, 

 
att 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, 
 
att 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, 
 
att utredningen av den gemensamma ledningsorganisationen med kostnadsberäkningar och  
     finansieringsplan ska gå till kommunfullmäktige för beslut, 
 
att Arbetsmarknads och integrationsenheten (AMIE) förs över till socialnämnden och att  
     budget för kommunstyrelse och socialnämnd regleras för att kompensera organisations- 
     förvaltningen. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget. 
-----  
Sändlista  
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden
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KF § 174/11 
KS § 315/11 
AU § 363/11   11/KS0198 
Klimat- och energistrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunal klimat- och 
energistrategi inom ramen för de nationella klimatmålen. Klimat och energistrategin är ett 
resultat av projektet Uthållig kommun och bygger på två olika framtagna dokument, 
Energibalans 2088 framtagen av Energikontor sydost och strategi för energieffektivisering 
av WSP. 
 
Klimat- och energistrategin omfattar förslag till vision, strategiska överväganden samt 
tidsatta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är framtagna för att fokusera på tre olika 
områden: information, energieffektivisering och transporter. 
 
Strategin är uppbyggd att alla åtgärdsförslag utgår från samhällsbyggnads- förvaltningen 
och därifrån sker samarbetet med olika berörda förvaltningar eller bolag. Strategin berör 
alla förvaltningar och bolag indirekt och målet är att i ett senare läge koppla 
förvaltningarnas och bolagens egen Klimat- och energimål till detta dokument. 
 
Berörda förvaltningar och bolag har fått möjlighet att gå igenom och ge förslag till 
förändring i förslaget Klimat- och energistrategi. Ingen av bolagen har inkommit med svar. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-09-20 § 171, beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige anta klimat- och energistrategin i sin helhet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-09-07 § 112 och socialnämnden beslutar 2011-09-21 § 
116 att ingen erinran föreligger på förslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-10-03 § 130 att läroplanen tar upp mycket kring klimat- 
och energistrategi och att nämnden följer dessa anvisningar samt att energi- och 
klimatsamordnaren föreslås arbeta som en konsultativt stöd mot bildningsförvaltningen. 
 
Ledamöterna vill att till kommunstyrelsen redovisas definitionen tätort med anledning av 
att i Energibalans 2008 finns inte Gullabo med som tätort. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att bjuda in Annika Åberg Persson till kommunstyrelsen 2011-11-30 för en  
     genomgång av Klimat- och energistrategi för Torsås kommun. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 174/11, Klimat- och energistrategi för Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-30 
 
Annika Åberg Persson lämnar en kort redovisning av klimat- och energistrategi för Torsås 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättad klimat- och energistrategi för Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa upprättad klimat- och energistrategi för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista  
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 175/11 
KS § 323/11 
AU § 355/11   11/KS0199 
Delårsrapport 2011, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2011 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Räddningstjänstförbundets delårsrapport för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2011. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömning: 
 
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt. 

• Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och 
ställning per den 31 augusti. 

• Bedömning kan inte göras om de finansiella målen som förbundet beslutat, om de 
kommer att uppnås eftersom redovisning av måluppfyllelsen saknas. Rekommenderar 
att en uppföljning görs i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de verksamhetsmål som 
förbundet fastställt. I delårsrapporten uppfylls två av tre verksamhetsmål. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2011 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2011 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2011 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 176/11 
KS § 324/11 
AU § 356/11   11/KS0072 
Förbundsordning, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reviderad förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
föreligger. 
 
Den reviderad förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad förbundsordning för Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås samt 
 
att förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att uppdra åt direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     samordna skrivningen i § 16 i förbundsordningen ”innan förbunds-  
     direktionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar  
     utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas”  
     och § 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås  
     tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att  
     informera respektive kommunfullmäktige först”, 
 
att godkänna och anta upprättad förbundsordning för Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås samt 
 
att förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     samordna skrivningen i § 16 i förbundsordningen ”innan förbunds-  
     direktionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar  
     utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas”  
     och § 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås  
     tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att  
     informera respektive kommunfullmäktige först”, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 176/11, Förbundsordning, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås  
 
att godkänna och anta upprättad förbundsordning för Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås samt 
 
att förbundsordningen ska gälla från och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 177/11 
KS § 325/11 
AU § 357/11   11/KS0072 
Ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundets avsiktsförklaring har ändrats och heter nu istället ägardirektiv. Ändamålen som 
förr fanns i förbundsordningen är nu flyttade till ägardirektivet i stället. 
 
Förslag på ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreligger. 
 
Det reviderade ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C inhämtar en redovisning från räddningschef Hans 
Erlandsson om betydelserna i § 16 i förbundsordningen ”innan förbundsdirektionen 
beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar utöver godkänd budget skall 
medlemskommunernas yttrande inhämtas” och 
§ 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås tillåter inte direktionen 
att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att informera respektive 
kommunfullmäktige först”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås samt 
 
att ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att uppdra åt direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     samordna skrivningen i § 16 i förbundsordningen ”innan förbunds-  
     direktionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar  
     utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas”  
     och § 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås  
     tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att  
     informera respektive kommunfullmäktige först”, 
 
att godkänna och anta upprättat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås samt 
 
att ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 177/11, Ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
     samordna skrivningen i § 16 i förbundsordningen ”innan förbunds-  
     direktionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar  
     utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas”  
     och § 5 i ägardirektivet ”medlemskommunerna Emmaboda och Torsås  
     tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att  
     informera respektive kommunfullmäktige först”, 
 
att godkänna och anta upprättat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås samt 
 
att ägardirektivet ska gälla från och med 2012-01-01. 
-----  
Sändlista  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 178/11 
KS § 350/11 
AU § 360/11   11/KS0010 
Risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 
 
Ärendebeskrivning 

I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att kommuner och 
landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys.  

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
informerade om åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat beredskapsläget. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6) ska kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys redovisas enligt följande punkter.  

  
1. Övergripande beskrivning av kommunen.  

2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod.  

3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område.  

4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom 
kommunens geografiska område.  

5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för 
att hantera extraordinära händelser.  

6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär 
händelse.  

7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som 
kan leda till en extraordinär händelse.  

8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare 
åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.  

Analysen ska redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 september under 
mandatperiodens första år. Redovisningen ska ske i elektronisk form om inte särskilda skäl 
föreligger. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 178/11, Risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 

 
Krisberedskapsförmåga ska bedömas utifrån delförmågorna, krishanteringsförmåga och 
förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Dessa delförmågor ska 
bedömas med hjälp av indikatorer som anges i föreskrifterna. En samlad bedömning görs 
med hjälp av bedömningsnivåer enligt följande skala: 
 
1. Förmågan är god (kommunen respektive landstinget bedöms ha resurser och kapacitet 
att kunna lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid extraordinära händelser) 

 
2. Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister (samhällsservice åsidosätts i viss 
mån för att prioritera mer akut verksamhet. Kommunen har inte tillräckligt med 
resurser för att lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt) 

 
3. Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig (kommunens respektive landstingets 
resurser kraftigt understiger det som behövs för att lösa de uppgifter som är 
samhällsviktiga vid extraordinära händelser) 

 
4. Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga (kommunen respektive landstinget står 
i det närmaste oförberett) 

 
Sammantaget har Torsås kommun en viss generell krishanteringsförmåga men den är 
bristfällig eftersom det framför allt saknas utbildning och övning för personal i 
krisledningsorganisationen samt utrustning och lokaler för krisledning med uthållighet.  

 
Sammantaget har Torsås kommun en viss generell förmåga att motstå störningar men den 
är bristfällig. Framförallt saknas permanent reservkraft till vitala funktioner som IT, 
telefoni, datorer, fjärrvärme och äldreboende. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-30 
 
Noteras att Marcus Johansson, C och Mona Magnusson, M lämnar sammanträdet och 
Margareta Ohlin, FP inträder som ersättare för Marcus Johansson, C. 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson redovisar kort risk- och sårbarhetsanalysen för Torsås 
kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 178/11, Risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Torsås kommun 2011. 
-----   
Sändlista 
Säkerhetssamordnare   
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KF § 179/11 
KS § 351/11 
AU § 386/11  11/KS0010 
Reglemente för krisledningsnämnden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att det i kommuner och 
landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid (krisledningsnämnd). Reglementet för krisledningsnämnden bestämmer 
krisledningsnämndens sammansättning, rättigheter och skyldigheter.  
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-05, § 259/10, beslutades om revidering av 
krisledningen: ”Torsås krisledningsnämnd övergår till kommunstyrelsens arbetsutskott”. 
 
Denna revidering infördes inte i reglementet för krisledningsnämnden. I reviderat förslag 
till reglemente är detta infört. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till revidering av reglemente för krislednings- 
     nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till revidering av reglemente för krislednings- 
     nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa förslag till revidering av reglemente för krislednings- 
     nämnden. 
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare  
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KF § 180/11 
KS § 330/11 
AU § 367/11   11/KS0086 
Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik 
 
Ärendebeskrivning 

 

Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 
2011 har kommunerna och landstinget beslutat att 

• ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och  
      samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i  
      Kalmar län och länets kommuner,  
 
• Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m.  
     2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och  
     riksfärdtjänst, 
 
• genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för 
landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m. 2012-01-01, 

 
• landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per  
      2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till  
      överlåtelseavtal. 
 
Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende Kalmar Läns 
Trafik AB upphör att gälla den 31 december 2011. Landstinget förvärvar Kommunernas 
aktier i Kalmar Läns Trafik AB per 2012-01-01. Ett separat avtal har tecknats om 
överlåtelse av Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till Landstinget. 

Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan landstinget och 
kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverens-kommelsen 
som grund. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels för den regionala 
kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och 
principöverenskommelsen ”Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Kalmar län”, dels färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, den 27 oktober 2011. Avtalet 
ska behandlas av respektive fullmäktige före årsskiftet och kommunerna rekommenderas 
att besluta att godkänna avtalet samt ändra i sitt färdtjänstreglemente så att ansvaret 
överförs till Landstinger i Kalmar län. 

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län samt reglemente för 
Kalmar läns trafikstyrelse föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 180/11, Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna avtalet gällande Kalmar läns kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
  
att godkänna avtalet gällande Kalmar läns kollektivtrafik. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att godkänna avtalet gällande Kalmar läns kollektivtrafik. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 
Hanna Grahn 
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KF § 181/11 
KS § 331/11 
AU § 368/11   11/KS0086 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun godkända av 
kommunfullmäktige 2010-06-16 § 73 föreligger. 
 
När kommunen undertecknat avtalet om Kalmar läns kollektivtrafik övergår färdtjänsten 
till Landstinget. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16 § 73 gällande riktlinjer för 
     färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun med anledning av att  
     ansvaret överförs till Landstinget i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16 § 73 gällande riktlinjer för 
     färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun med anledning av att  
     ansvaret överförs till Landstinget i Kalmar län 2012-01-01. 

kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16 § 73 gällande riktlinjer för 
     färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun med anledning av att  
     ansvaret överförs till Landstinget i Kalmar län 2012-01-01. 
-----  
Sändlista 
Hanna Grahn 
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KF § 182/11 
KS § 340/11 
AU § 379/11   11/KS0212 
Sammanhållen bebyggelse (samlad bebyggelse) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samlad bebyggelse antogs av kommunfullmäktige 2009-02-25 § 19.  
 
Då samlad bebyggelse enligt nya Plan- och bygglagen (PBL) är ändrat till sammanhållen 
bebyggelse skall beslut tas i kommunfullmäktige att samlad bebyggelse övergår till 
sammanhållen bebyggelse enligt tidigare gjord utredning. 
 
Innan beslut fattas är samtliga byggnationer inom samlad bebyggelse att betraktas som 
byggnationer utom detaljplanelagda områden. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-10-25 § 197 att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse enligt bygg- och  
     miljönämndens beslut 2011-10-25 § 197. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-08 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse enligt bygg- och  
     miljönämndens beslut 2011-10-25 § 197. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att samlad bebyggelse övergår till sammanhållen bebyggelse enligt bygg- och  
     miljönämndens beslut 2011-10-25 § 197. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden
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KF § 183/10   11/KS0192 
Utdelning av 25 och 40 års gåva 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Christer Söderholm, KD och 2:e vice 
ordförande Ann-Britt Mårtensson, S överlämnar en gåva till anställda för 25 och 40 års 
tjänst i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Ordförande önskar samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
-----  
 


