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Plats och tid Folkets hus Torsås, 2012-02-14, 18.30 – 19.30 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C och Roger Isberg, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-02-16  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 23 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg                               Roger Isberg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2012-02-14   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-02-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-03-09 

    
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 Nej Maria Karlsson, C 
Mona Magnusson, M Nej   
Sören Bondesson, S Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja       

Sten Bondesson, C, ordförande Ja       

Marie Jansson, KD Ja       

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Ja  
Peter Ludvigsson, S Ja       

Anita Borg, C 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  Nej    
Jill Jonsson, S Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Ja       

Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Ja       

Christina Svensson, C Nej Jan-Olof Olsson, C 
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 23     
 
§ 1 Allmänhetens frågestund 
§ 2 Redovisning från insamlingen vid kommunfullmäktige i december 
§ 3 Skriftliga yrkande i kommunfullmäktige 
§ 4 Icke verkställda beslut kvartal II, 2011  
§ 5 Icke verkställda beslut kvartal III, 2011, Individ- och familjeomsorg  
§ 6 Reglemente för bildningsnämnden 
§ 7 Revidering arvodesreglemente 
§ 8 Presidieposter i överförmyndarnämnden 
§ 9 Ersättare i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 10 Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
§ 11 Delårsrapport 2011, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 12 Verksamhetsplan, budget, medlemsavgift 2012, Samordningsförbundet i  
 Kalmar  
§ 13 Budget 2012, Ekonomisk planering 2013-2014, Kalmarsunds  
 Gymnasieförbund 
§ 14 Medborgarförslag – Torsås 53:9, ”Gula villan” 
§ 15 Medborgarförslag – Sandning av Dunders väg, Djursvik, i samband med  
 snöröjning 
§ 16 Medborgarförslag – Skapa ett Folkets hus med biograf, kiosk och  
 ungdomscafé 
§ 17 Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
 barnomsorgen 
§ 18 Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid t ex  
 Sahara 
§ 19 Delgivning - Redovisning av svar på inkommen skrivelse till  
 kommunfullmäktige gällande ljud- och skuggmätningar vid vindkraftverk  
 samt om trådlösa nätverk 
§ 20 Delgivning – Torsås kommuns budget 2012, ekonomisk planering 2013- 
 2014 
§ 21 Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av 
 kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer 
§ 22 Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs  
 Camping, båthamn och båtplats 
§ 23 Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården 
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KF § 1/12 12/KS0004 
Allmänhetens frågestund      
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson, Djursvik:  
 
Djursviks Samhällsförening lämnade in i september månad 2011 en skrivelse till Kalmar 
Läns Trafik och Torsås kommun angående busskur för våra ungdomar och frågar var ligger 
ärendet idag? 
 
Återkommer med svar i kommunfullmäktige i mars 2012. 
 
Frågor ställs med anledning av socialnämndens beslut 2012-01-25 § 5 angående boende för 
äldre i Torsås kommun. 
 
Ewy Svensson, M svarar att i det arbetsmaterial som socialchef Ninna Melin har upprättat 
finns svar på många av frågorna. Enligt våra biståndshandläggare så finns det ingen 
efterfråga på särskilt boende utan efterfrågan ligger på lägenheter anpassade till äldres 
behov. Ingen kostnadsberäkning är gjord men man fortsättar att arbeta med ärendet. 
 
Önskemål finns att allmänhetens frågestund utökas med en debatt- timme. 
 
Sigurd Mellström, Torsås: 
 
Var tog äldreveckan med frågor till politikerna vägen? 
 
Ewy Svensson, M svarar att pensionärsorganisationen håller på att arbeta med en ny 
äldrevecka. 
 
Lämnar in ett medborgarförslag om att det särskilda boendet på Sophiagården bibehålls. 
-----  
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KF § 2/12 11/KS0005   
Redovisning från insamlingen vid kommunfullmäktige i december 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, KD redovisar att 1 500 kronor samlades in vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2011-12-12. Pengarna är insatta på Hoppets Stjärnas konto. Gåvan gick till 
julpaket till barn i katastrof/flyktingläger någonstans i världen.      
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen.  
-----  
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KF § 3/12 
KS § 12/12 
AU § 32/12  12/KS0006 
Skriftliga yrkande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson efterhör om inte de yrkande som lämnas vid sammanträden i 
arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan vara skriftliga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i arbetsutskott,  
     kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska vara skriftliga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-17: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i arbetsutskott, personal- 
     utskott och kommunstyrelse ska vara skriftliga. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i kommunfullmäktige ska  
     vara skriftliga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att samtliga inlämnade yrkande vid sammanträden i kommunfullmäktige ska  
     vara skriftliga. 
-----  
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KF § 4/12 
KS § 327/11 
AU § 361/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal II 2011    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång per kvartal 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid 
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har verkställts. 

 
Rapport kvartal II, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 3 
Typ av bistånd: Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 132, 155, 162 
Antal män: 2 
Antal kvinnor: 1 
  

Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-30 infordra från social-  
     förvaltningen en redovisning av hur många beslut som verkställts under  
     kvartal II, 2011.  
 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-11-30 
 
Totalt antal verkställda beslut för kvartal II, 2011 (kan vara flera beslut på samma person): 
 
Individ- och familjeomsorgen, 573 verkställda beslut 
Äldreomsorgen, 146 verkställda beslut. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 4/12, Icke verkställda beslut kvartal II 2011   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2011. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 5/12 
KS § 13/12 
AU § 401/11   11/KS0208 
Icke verkställda beslut kvartal III 2011, Individ- och familjeomsorg    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång per kvartal 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid 
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldre omsorgen som inte har verkställts. 

 
Rapport kvartal III, 2011 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Kontaktperson, Individ- och 
 familjeomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 158 
Antal män: 1 
Antal kvinnor: - 
  

Arbetsutskottet föreslår 2011-12-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2011, 
     Individ- och familjeomsorg. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 6/12 
KS § 14/12 
AU § 8/12   11/KS0172 
Reglemente för bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-12-05 § 159 att föreslå kommunfullmäktige att godta 
föreslaget till nytt reglemente. 
 
Förslag på nytt reglemente för bildningsnämnden föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-02-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att i § 19 Utskottets uppgifter ändras till Arbetsutskottet 
bereder bildningsnämndens uppgifter inom….  samt Kultur- och fritidsutskottet bereder 
bildningsnämndens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten.  
 
Lena Gustafsson, V yrkar avslag på att inrätta något kultur- och fritidsutskott i bildnings- 
nämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag med Roland 
Swedestam, S yrkande och Lena Gustafsson, V avslagsyrkande finner han att kommun-
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av Roland Swedestams, S 
yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta och fastställa reglementet för bildningsnämnden med förändringen att i § 19  
     Utskottets uppgifter Arbetsutskottet bereder bildningsnämndens uppgifter inom…. samt  
     Kultur- och fritidsutskottet bereder bildningsnämndens uppgifter inom kultur- och  
     fritidsverksamheten.  
-----  
Sändlista Bildningsnämnden 
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KF § 7/12 
KS § 15/12 
AU § 9/12 
KF § 140/11 
KS § 261/11 
AU § 279/11  11/KS0036 
Revidering av arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom Irma Folkesson, C avsade sig uppdraget som ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet anser Irma att det är lämpligt att arvodet för uppdraget som 
bildningsnämndens ordförande blir ett delat arvode. Lämpligen bör arvodet ligga på 
ungefär samma nivå som för 2:e vice ordförande i bildningsnämnden. Detta bör gälla från 
och med 2011-09-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-09-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från  
      ordförandes arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-04 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/12, Revidering av arvodesreglemente 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa följande förändringar i arvodesreglementet: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från 
      ordförandes  arvode, 
 
     § 1 tredje stycket 
 
     Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan ordförande alternativ  
      vice ordförande kontaktas när det krävs för ordförandebeslut. Arvode  
      utgår vid förrättning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-10-24 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30 § 55 att ett förslag på förändrat 
reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är kultur- och fritidsutskottets 
uppgifter ska redovisas 2011-08-29, vilket inte är gjort yrkar Roland Swedestam, S åter- 
remiss av ärendet gällande arvode till ordförande i bildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Roland Swedestams, S med instämmande av Lena Gustafssons, V yrkande, finner han att 
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten Bondesson, Marcus 
Johansson, Pär Larsson, Irma Folkesson, Åsa Haglund – Rosenborg, Linda Eriksson, 
Christina Svensson, Jörgen Johansson samtliga C och Mona Magnusson, Ewy Svensson, 
Magnus Nilsén, Magnus Svensson samtliga M reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/12, Revidering av arvodesreglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att återremittera ärendet och i samband med att reviderat reglementet för 
     bildningsnämnden fastställs, även besluta om förändring i arvodes- 
     reglementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Förslag på revidering av arvodesreglementet föreligger gällande vad som avses med 
förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande ledamöter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att komplettera nuvarande arvodesreglementet med: 
 
      När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och  
      fritidsutskott lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande,  
      erhålls samma arvode som 2:e vice ordförande samt att detta tas från  
      ordförandes arvode, 
 
att § 1 tredje stycket Ordförande i socialnämnden är inte socialjour utan  
     ordförande alternativ vice ordförande kontaktas när det krävs för  
     ordförandebeslut. Arvode utgår vid förrättning, stryks,  
 
att Alternativ 1 i förslag på revidering gällande vad som avses med  
     förrättning samt när arvode utgår för ordförande och tjänstgörande  
     ledamöter läggs som en bilaga ett förtydligande till reglementet, 
  
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering godkänna och fastställa arvodesreglementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arvodesreglementet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-02-14 
 
Jäv 
 
Marie Jansson, KD meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/12, Revidering av arvodesreglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arvodesreglementet. 
-----  
Sändlista 
Sekreterargruppen 
Lönekontoret
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KF § 8/12 
KS § 345/11 
AU § 389/11  11/KS0116 
Presidieposter i överförmyndarnämnden från och med nästa 
mandatperiod, skrivelse angående God man/Förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från 2007-01-01 genom en 
gemensam nämnd samverkat angående överförmyndarverksamheten. 
 
Nybro kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden tillsätts i Nybro 
kommun och ingår i dess organisation. 
 
Överförmyndarkansliet i Nybro kommun har ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut sam planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 
Även förvaring av de fyra kommunernas akter samt arkivering sker hos Nybro kommun. 
 
Överförmyndarnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Nybro kommun 
utser två ledamöter och två ersättare. Emmaboda, Torsås och Upp- vidinge kommuner 
utser en ledamot och en ersättare vardera. 
 
Ordförande och vice ordförande har tidigare utsetts från Nybro kommun. Nu diskuteras 
en förändring och vissa större förändringar kräver beslut av kommunfullmäktige i alla fyra 
kommuner. 
 
Vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2011-09-01 § 21, diskuterades hur 
presidieposterna ska fördelas från och med nästa mandatperiod 2015. Förslag är att 
värdkommunen Nybro ska tilldelas ordförandeposten, medan vice ordförande ska rotera 
mandatperiodvis, först Emmaboda, sedan Torsås och sist Uppvidinge. 
 
Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun besluta om: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- vis, först 
Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01. 
 
Skrivelse från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg föreligger angående God 
man/Förvaltare. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/12, Presidieposter i överförmyndarnämnden från och med 
nästa mandatperiod, skrivelse angående God man/Förvaltare 
 
Personliga ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har haft uppe frågan 
angående God man/Förvaltare på sina Nätverksträffar. Som personligt ombud arbetar man 
med personer som har psykiska funktionsnedsättningar från 18 års ålder och uppåt.  
 
De Personliga ombud vill med den har skrivelsen säga att de tycker att God 
man/Förvaltare är ett mycket viktigt och förtroendefull uppdrag och ser att rollen God 
man/Förvaltare stärks i form av höjt arvode, bättre stöd och handledning. De anser att 
kommunen ska kunna anställa Gode män/Förvaltare för de svåraste uppdragen och då 
med en bra och aktuell utbildning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- 
     vis, först Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01 samt 
 
att notera skrivelsen från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- 
     vis, först Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01 samt 
 
att notera skrivelsen från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att värdkommunen Nybro utser ordförandeposten i Överförmyndarnämnden, 
 
att vice ordförandeposten i Överförmyndarnämnden ska rotera mandatperiod- 
     vis, först Emmaboda, därefter Torsås och sist Uppvidinge samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/12, Presidieposter i överförmyndarnämnden från och med 
nästa mandatperiod, skrivelse angående God man/Förvaltare 
 
att gälla från och med nästa mandatperiod, 2015-01-01 samt 
 
att notera skrivelsen från Eva Bergmark och Björn Axelsson PO-Kronoberg.  
-----  
Sändlista 
Ann-Katrin Wahldorfsson 
Nybro kommun 
Emmaboda kommun 
Uppvidinge kommun
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KF § 9/12 
KS § 19/12 
AU § 13/12  12/KS0030 
Ersättare i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20 § 173 att utse fem ordinarie och fem ersättare i 
styrelsen för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
I bolagsordningen står det att det ska finnas fyra ersättare och för att Bolags-verket ska 
godkänna styrelsen måste en ersättare strykas. 
 
Ersättare idag som sitter med i styrelsen är: 
 
Bengt Bertilsson, C 
Hans-Peter Ludwig, C 
Björn Ekelund, M 
Sören Bondesson, S 
Roger Isberg, S 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att stryka Björn Ekelund, M som ersättare i styrelsen för Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB.  
-----   
Sändlista 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Björn Ekelund, M 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 35  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-02-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av 
försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten framgår att det är 
angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en uppfattning om hur verksamheten 
arbetar. Det framgår även att målarbetet inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller upprättande av 
genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som söker försörjningsstöd 
legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd samt för 
kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter 
     från socialnämnden. 
-----  
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KF § 11/12 
KS § 25/12 
AU § 22/12   11/KS0125 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011, Regionförbundet i Kalmar län 

Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) enligt lagen 2022:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed 
ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige 
finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande 
organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionförbundets 
verksamhet skall fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 103/11 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 
2011 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare för kännedom. 
 
Regionförbundets revisorer bedömer efter en översiktlig granskning: 
 
delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen 
och god redovisningssed, 

förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet, 

resultatet i delårsrapporten är förenlig med två av tre finansiella mål, 

måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelse, 
visar hur långt Regionförbundet nått per mål. För att utveckla respektive 
verksamhetsuppföljning bör en sammanfattning av mål- uppföljelsen göras. Det bör även 
göras en prognos av måluppfyllelsen för helåret. 

Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11/12, Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011, 
Regionförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

att notera inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

att godkänna inkommen delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 från Region-    
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 12/12 
KS § 26/12 
AU § 23/12   11/KS0049 
Verksamhetsplan, budget, medlemsavgift 2012, Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Ärendebeskrivning 
 
Från Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit verksamhetsplan och budget för 
2012 samt medlemsavgifter får år 2012 samt Samordningsförbundets styrelseprotokoll 
daterat 2011-11-18.  
 
Dessutom översänds från styrelsen minnesanteckningar och grupparbetssvar från en 
framtidskonferens i Oskarshamn 2011-10-20 som anordnades av Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

att notera inkomna handlingar från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 13/12 
KS § 27/12 
AU § 24/12   11/KS0133 
Budget 2012, Ekonomisk planering 2013-2014, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 

Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmarsunds Gymnasieförbund har inkommit budget för 2012 samt ekonomisk 
planering 2013-2014.  
 
Trots drastiska ramförändringar under perioden 2012-2014 på grund av minskade 
elevkullar och Gy2011, betonar styrelsen vikten av att stärka gymnasieförbundets 
attraktionskraft genom att bibehålla en hög kvalitet och samtidigt satsa för att ge våra elever 
de bästa förutsättningarna och verktygen för att nå kunskapsmålen. 
 
Som ett led i detta arbete lyfter styrelsen särskilt fram följande fokusområden under 
perioden 2012-2014: 

• Alla elever skall nå kunskapsmålen 

• Eleven i centrum – trygghet och trivsel 

• Elever i behov av särskilt stöd 

• Digital kompetens 

• Ekonomi i balans 

• Sfi och yrkesutveckling 

• Jämställdhet 

• En skola på vetenskaplig grund. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

• föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 13/12, Ekonomisk planering 2013-2014, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-01-17 kommunstyrelsen besluta: 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk  
     planering 2013-2014. 

Kommunfullmäktiges behandling 2012-02-14 
 
Marcus Johansson, C kommer att till kommunfullmäktige i mars 2012 bjuda in 
förbundschefen och ekonomichefen för Kalmarsunds Gymnasieförbund för en 
informationen om förbundets budget 2012, ekonomisk planering 2012-2014. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att notera Kalmarsunds Gymnasieförbunds budget 2012 samt ekonomisk planering  
     2013-2014. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 14/12 
KS § 329/11 
AU § 364/11 
KF § 152/11   11/KS0193 
Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås gällande rivning av ”Gula 
villan”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 § 176 att avvakta med rivning av ”Gula villan” tills 
Torsås Bostads AB:s ombyggnad av fastigheten på Allfargatan 25 är klar. 
 
Karl-Erik Gustavsson hemställer om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva sitt 
beslut om rivning av gula villan samt att behandla detta medborgarförslag snarast möjligt, 
så att nytt beslut hinner komma till stånd innan nu gällande beslut om rivning hinner 
verkställas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” överlämnas till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för närvarande är det inte aktuellt att riva fastigheten eftersom avtal är  
     tecknat med Torsås Bostads AB fram tills att renovering är klart av deras   
     fastighet på Allfargatan 25, 
 
att därefter är avsikten att utreda renoveringsbehovet för en eventuell   
     användning av fastigheten, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att för närvarande är det inte aktuellt att riva fastigheten eftersom avtal är  
     tecknat med Torsås Bostads AB fram tills att renovering är klart av deras   
     fastighet på Allfargatan 25, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 14/12, Medborgarförslag – Torsås 53:9 ”Gula villan” 
 
att därefter är avsikten att utreda renoveringsbehovet för en eventuell   
     användning av fastigheten, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att för närvarande är det inte aktuellt att riva fastigheten eftersom avtal är  
     tecknat med Torsås Bostads AB fram tills att renovering är klart av deras   
     fastighet på Allfargatan 25, 
 
att därefter är avsikten att utreda renoveringsbehovet för en eventuell   
     användning av fastigheten, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Karl-Erik Gustavsson, Torsås  
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KF § 15/12 
KS § 30/12 
AU § 405/11 
KF § 153/11   11/KS0194 
Medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med 
snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från åretruntboende på Dundersväg i Söderåkra att 
kommunen i framtiden, då anledning finns (farligt hal vägbana), sandar Dundersväg, 
Djursvik i samband med snöröjning. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – Sandning av Dundersväg, Djursvik i samband med 
     snöröjning överlämnas till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-12-06 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-11-08 § 122 att ställa upp en behållare med 
sandningssand i anslutning till Dunders väg i Djursvik. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-12-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att enligt tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 122 kommer en behållare   
     med sandningssand ställas upp i anslutning till Dunders väg i Djursvik, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
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KF § 16/12   12/KS0028 
Medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och 
ungdomscafé 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås, att kommunen utreder 
möjligheten för att, tillsammans med Folkets Hus föreningen köper in Torsås Torgkiosk, 
integrerar denna med biografen och skapar ett riktigt Folkets Hus med biograf, kiosk och 
ett ungdomscafé. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Skapa ett Folkets Hus med biograf, kiosk och ungdomscafé 
     överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 17/12   12/KS0027 
Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Göran Sturegård, Gullabo, att Torsås kommun ökar 
personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen 
     överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 18/12   12/KS0041 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till 
exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås kommun 
upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara  
     överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden för beredning, därefter åter till  
     kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
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KF § 19/12   12/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige: 
 
• Redovisning av svar på inkommen skrivelse till kommunfullmäktige gällande ljud- och 

skuggmätningar vid vindkraftverk, 
• Trådlösa nätverk från Stellan Gustafsson 
• Elöverkänslighet och effekter av mobilstrålning från Stellan Gustafsson 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar på att WSP:s tjänstemän som utfört genomförda mätningar och 
sammanställt rapporten bjuds in för att informera kommunfullmäktiges ledamöter samt 
även bjuda in allmänheten i samband med ett fullmäktigemöte eller vid annat tillfälle. 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar att Eolus vind AB, 
Hässleholm bjuder in ledamöter i kommunfullmäktige och allmänheten till ett 
informationsmöte med anledning av rapporterna Enercon E 53, 800 kW, Ljudeffekt-
bestämning enligt IEC 61400-11:1998 och Enercon E 82, 2 MW, Ljudeffektbestämning 
enligt IEC 61400-11. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafsson, V yrkande och Marcus 
Johansson, C med fleras yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att när tillfälle 
ges bjuda in Eolus Vind AB till ett informationsmöte. 

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att när tillfälle ges bjuda in Eolus Vind AB, Hässleholm till ett informationsmöte med  
     anledning av rapporterna Enercon E 53, 800 kW, Ljudeffektbestämning enligt IEC  
     61400-11:1998 och Enercon E 82, 2 MW, Ljudeffektbestämning enligt IEC 61400-11, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna inkomna handlingar. 
-----  
Sändlista 
Eolus Vind AB, Sven-Arne Persson 
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KF § 20/12   11/KS0071 
Delgivning - Torsås kommuns budget 2012, Ekonomisk planering 2013-
2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna i kommunfullmäktige delges Torsås kommuns budget 2012, ekonomisk 
planering 2013-2014. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna dokumentet Torsås kommuns budget 2012,  
     ekonomisk planering 2013-2014. 
-----  
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KF § 21/12   12/KS0056 
Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av 
kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att med skriftligt direktiv till styrelser, central ledningsgrupp och nämnderna i 
Torsås kommun mycket tydligt anger och talar om hur tagna beslut i kommunfullmäktige 
skall uppfattas, hanteras och verkställas i framtiden samt 
 
att kommunstyrelsen ger tydliga direktiv till styrelser, central ledningsgrupp och 
nämnderna i Torsås kommun om att i varje enskilt fall av beslut beakta möjligheten av att 
skapa en möjlig tomt/tomter och därmed en fastighet för framtiden. Se aktbilaga. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av  
     kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 22/12   12/KS0052 
Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs 
camping, båthamn och badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara, att 
asfaltera del av gång- och cykelväg enligt bilagd karta.   
  

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs camping,  
     båthamn och badplats överlämnas till tekniska nämnden för beredning, därefter åter till  
     kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 23/12   12/KS0061 
Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att: 
 
Det särskilda boendet på Sophiagården bibehålles och att kommunen genomför den 
renovering och ombyggnad som kommunen blev ålagda att utföra för snart 15 år sedan 
efter Socialstyrelsens inspektion.   
 
För närvarande inte införa LOV i kommunen. 
 
Renovering av skolan och Mariahemmets kök bör prioriteras. 
  

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


